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Förord 
Vi vill börja med att tacka de anställda på företaget som deltog i undersökningen. Utan Er 
hade inte den här studien varit möjlig att genomföra. Dessutom vill vi rikta ett stort Tack till 
Urban Rhodin, Thomas Ingwall och jämställdhetsgruppen på Stora Enso, Skoghalls bruk som 
alla har visat ett stort engagemang och ett stort intresse för uppsatsen samt bidragit med hjälp 
och stöd under arbetets gång. Vi vill även passa på att tacka personalen på lunchrestaurangen i 
Skoghall som var mycket tillmötesgående och dessutom bjöd oss på lunch. Ytterligare en 
person som varit till stor hjälp är Lotta Svenneling, ansvarig för dataprogrammet Query and 
Report. Ett stort tack riktar vi även till Lars Ivarsson och Tuula Bergqvist, lärare på 
Arbetsvetenskapen som alltid har haft dörren öppen och svarat på våra frågor. Slutligen vill vi 
även tacka Henrietta Huzell och Jonas Axelsson för all handledning.
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Sammanfattning 
Trots att Sverige har kommit långt med sitt jämställdhetsarbete är arbetslivet fortfarande inte 
jämställt. Samhället präglas av könsmönster och könsstrukturer som i sin tur skapar en 
genusordning. Den innebär av att män och kvinnor hålls isär och skillnader görs mellan 
manligt och kvinnligt. Dessutom innebär den att kvinnan är underordnad mannen och mannen 
ses som norm. Detta är kulturellt betingat och uppfattas därför som något naturligt. Det 
begränsar både män och kvinnors val och villkor och de får även konsekvenser på 
arbetsmarknaden i form av bland annat segregering.  Arbetsmarknaden präglas av både en 
horisontell och en vertikal segregering. Det innebär att män och kvinnor befinner sig på olika 
yrkesområden, avdelningar och branscher samt att de intar olika hierarkiska positioner. 
Arbetsvillkoren ser därmed olika ut för män och kvinnor och det är framförallt kvinnors 
villkor och förutsättningar som är begränsade.  
 
Jämställdhetslagen syftar till att främja män och kvinnors lika rätt när det gäller arbete 
anställnings- och arbetsvillkor samt möjligheter till utveckling i arbetet. Enligt lagen är 
arbetsgivare skyldiga att bedriva ett aktivt arbete för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. 
Trots aktivt jämställdhetsarbete får det inte alltid det genomslag det önskar.  Studier visar att 
det kan finnas ett motstånd mot ökad jämställdhet. Många av dessa studier är gjorda på 
personer i arbetsledande befattning. 
 
Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning där vi har studerat attityder till jämställdhet och 
jämställdhetsarbete hos de anställda på ett mansdominerat industriföretag. Vi har dessutom 
försökt urskilja ett eventuellt motstånd i de anställdas attityder. Utifrån vår undersökning kan 
vi konstatera att respondenterna har en positiv inställning till både jämställdhet och 
jämställdhetsarbete. De värderar jämställdhet högt och anser att det är självklart att män och 
kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen samt att de 
ska ha lika lön för lika arbete. Intressant är att de inte värderar jämställdhetsarbete lika högt 
och viktigt som jämställdhet. De anser därför inte att det är lika viktigt att arbeta för att främja 
jämställdheten på arbetsplatsen. 
 
Framträdande i studien är att män och kvinnors attityder skiljer sig mycket åt. I vissa 
påståenden och frågor är det mer tydligt än i andra. Överlag tenderar kvinnorna att vara 
mycket mer positiva till såväl jämställdhet som jämställdhetsarbete än män. Det är en liten 
andel respondenter som har ett mindre positivt förhållningssätt till jämställdhet och 
jämställdhetsarbete, de skulle möjligtvis kunna utgör ett motstånd.  Om de inte betraktar 
arbetet som särskilt viktigt kan de eventuellt utgöra ett hinder mot det arbete som bedrivs för 
att främja jämställdheten på arbetsplatsen. 
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1. Inledning  
Sett ur ett internationellt perspektiv har Sverige kommit långt med sitt jämställdhetsarbete 
(Fürst 1999:7f) och många länder efterfrågar därför Sveriges erfarenhet och lösningar. Det har 
lett till en stark internationell position inom detta område (www1). Målet med den svenska 
jämställdhetspolitiken är att ”kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och 
sina egna liv. En förutsättning för att kunna uppnå detta är att kvinnor och män har samma 
rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden”(www2). Ett jämställt 
samhälle ses som en förutsättning för ett lands tillväxt och utveckling. Varje individs 
kunskaper och kompetens bör tas till vara och alla människor oavsett kön ska ha samma 
möjligheter att utvecklas inom det område där de har de bästa förutsättningarna (www3). På 
samma sätt är det viktigt att ta tillvara de anställdas kunskaper och kompetens för att en 
organisation ska kunna växa och utvecklas.  
 
Trots att Sverige har kommit långt med sitt jämställdhetsarbete är den svenska 
arbetsmarknaden en av världens mest segregerade (www4). Arbetsmarknaden präglas av både 
en horisontell och en vertikal segregering. Det betyder att män och kvinnor återfinns inom 
olika yrkesområden, branscher, organisationer och avdelningar samt att de innehar olika 
hierarkiska positioner (Bergman 2004:10f). Segregering uppkommer som en konsekvens av 
att manligt och kvinnligt hålls isär (Hirdman 2004:66) och vad som betraktas som manligt 
respektive kvinnligt ligger djupt rotat i våra kulturella normer, traditioner och föreställningar 
(Hedlin 2006:19). Kvinnor befinner sig generellt sett på arbetsområden som genererar mindre 
makt, status och sämre lönevillkor. Inom exempelvis industrin har män och kvinnors 
arbetsuppgifter länge skilt sig åt (Alvesson, Due Billing 1999:71). Industrin är en 
mansdominerad bransch (Abrahamsson 2000:119) och det finns en rädsla bland män att 
statusen ska minska då kvinnor träder in på mansdominerade arbetsplatser (Alvesson, Due 
Billing 1999:72).   
 
Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldiga att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete på 
arbetsplatsen. Lagen avser att främja lika villkor och förutsättningar för män och kvinnor i 
arbetslivet och både arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att främja jämställdhet 
(www5). De flesta män och kvinnor har en positiv inställning till jämställdhet och 
jämställdhetsarbete men det kan ändå ibland bemötas av motstånd (Wahl et. al. 2001:189). 
Motstånd kan utövas av både ledning och anställda men det är få som öppet erkänner att de är 
emot en förändring mot ökad jämställdhet. Det kan därför vara svårt att upptäcka och urskilja 
ett motstånd.  
 
Trots lagstiftning om aktivt jämställdhetsarbete är arbetslivet fortfarande inte jämställt. Även 
om företag bedriver denna typ av arbete får det inte alltid det genomslag de önskar (Wahl et. 
al 2001:37). De anställdas attityder påverkar sannolikt arbetets genomslagskraft. Vi har därför 
valt att undersöka de anställdas attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete. Dessutom 
har vi valt att genomföra studien på en traditionellt mansdominerade industri. Forskning visar 
att män tenderar att vara emot jämställdhet i större utsträckning än kvinnor (Wahl et. al. 
2001:189). Därför tror vi att det kan vara lättare att synliggöra ett motstånd på denna typ av 
arbetsplats. Tidigare forskning i området har främst behandlat ledningens motstånd men vår 
undersökning omfattar även övriga anställda. 
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 1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete hos de 
anställda på Stora Enso, Skoghalls bruk samt urskilja ett eventuellt motstånd. 
 
Utifrån vårt syfte avser vi att besvara följande frågeställningar:  

• Vad har de anställda för attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete? 
• Skiljer sig attityderna åt mellan män och kvinnor? 
• Kan vi urskilja ett motstånd mot jämställdhet och jämställdhetsarbete i de anställdas 

attityder?   

1.3 Avgränsning 
För att undersökningen inte ska bli för omfattande har vi valt att avgränsa oss genom att 
studera attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete med utgångspunkt i arbetslivet. 
Undersökningen fokuserar på de anställdas attityder i ett mansdominerat industriföretag. 

1.4 Disposition 
1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till studien, dess syfte och frågeställningar samt 
studiens avgränsningar.   
 
2. Begreppsförklaring och jämställdhetslagen 
Kapitlet avser att förklara två begrepp som är centrala i hela undersökningen, attityder och 
jämställdhet. Dessutom presenteras jämställdhetslagen då den är ett viktigt verktyg i arbetet 
för att främja jämställdhet.  
 
3. Män och kvinnor i samhället och arbetslivet 
För att skapa en förståelse för män och kvinnors olika villkor och förhållanden i samhället och 
i arbetslivet redogör vi för litteratur och teorier som berör ämnet. Avslutningsvis följer en kort 
sammanfattning av kapitlet.  
 
4. Metod 
I metodkapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt. Dessutom presenteras de respondenter 
som deltog i studien och avslutningsvis följer en bortfallsanalys.   
 
5. Företagspresentation 
I detta kapitel presenteras det företag, vars anställdas attityder vi har undersökt. 
 
6. Resultat och analys 
Detta kapitel är indelat i tre delområden. I det första delområdet presenteras respondenternas 
attityder till jämställdhet och i det andra området redovisas deras attityder till 
jämställdhetsarbete. Därefter följer ett konkret exempel på hur förändringsbenägna de 
anställda är till att förändra den ojämna könsfördelningen på arbetsplatsen. En diskussion om 
ett eventuellt motstånd sker löpande i samtliga tre delområden.  
 
7. Slutdiskussion 
I slutdiskussionen besvaras studiens frågeställningar och resultatet diskuteras. Dessutom 
presenterar vi brister i undersökningen.  
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2. Begreppsförklaring och jämställdhetslagen 
Kapitlet avser att förklara begreppen attityd och jämställdhet. Det är av stor vikt att 
förtydliga vad dessa begrepp betyder då de är centrala för hela resonemanget som förs i 
uppsatsen. Vi avslutar kapitlet med att redogöra för vad jämställdhetslagen säger då den är 
ett viktigt verktyg i arbetet för att främja jämställdhet i arbetslivet.  

2.1 Vad är en attityd?  
Då vi undersöker attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete är det av stor vikt att 
klargöra vad vi avser med begreppet attityd. En attityd är en inställning till en företeelse eller 
en person (www6) som ofta är varaktig och har byggts upp genom erfarenheter. Attityder kan 
uppstå på grund av beteenden, personer eller abstrakta objekt som exempelvis jämställdhet. 
En attityd består av vad en person vet eller tror sig veta om en företeelse. Vissa attityder 
upplevs viktigare för en individ än andra och det är främst dessa som är svåra att förändra. 
Det kan även uppstå ett psykologiskt motstånd hos individer då det görs försök att påverka 
och förändra deras attityder (www7). 
 
Då vi avser att undersöka attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete är det även viktigt 
att klargöra vad begreppet jämställdhet innebär.  
 

2.2 Vad är jämställdhet? 
Begreppet jämställdhet ska inte förväxlas med begreppet jämlikhet som betyder att alla 
individer har lika värde. Jämlikhet innebär således att det ska råda ett rättvist förhållande 
mellan alla individer och grupper i samhället oavsett exempelvis kön, religion, social 
tillhörighet och etnisk tillhörighet (Roth 2002:9). Ordet jämställdhet syftar istället på 
relationen mellan könen samt att det ska råda lika villkor dem emellan (www8). Vidare 
innebär jämställdhet att det ska vara en jämn fördelning av makt och inflytande mellan könen 
(www9).  
Det finns en kvantitativ och en kvalitativ innebörd av begreppet. Den kvantitativa innebörden 
syftar på en jämn könsfördelning inom alla områden i samhället. När det talas om jämn 
könsfördelning eftersträvas 40/60 principen där målet är att det ena könet inte ska överstiga 
60 % (Bergman 2004:9).  Den kvalitativa innebörden syftar istället på lika villkor (Hedlin 
2006:12) samt att män och kvinnors erfarenheter, kunskaper och värderingar ska tas till vara 
(Bergman 2004:9). Lika villkor handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter inom livets alla väsentliga områden (www9). Det gäller främst 
områden som ekonomi och arbetsliv, hem och familj samt fritid och politik. Tidigare under 
70-talet var det främst den kvantitativa dimensionen som hade en framträdande roll, idag 
fokuseras det mest på den kvalitativa dimensionen, vilken handlar om en ökad förståelse om 
män och kvinnors olika livsvillkor (Hedlin 2006:12). 
För att främja jämställdhet i arbetslivet finns en omfattande lagstiftning som arbetsgivaren är 
skyldig att följa (www10).  Den har stor påverkan på det jämställdhetsarbete som bedrivs i 
företag och organisationer. Det är därför intressant att redogöra för vad lagen föreskriver om 
jämställdhet och jämställdhetsarbete.  
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2.3 Vad säger jämställdhetslagen? 
Jämställdhetslagen (JämL 1991:433) stiftades år 1980 och har skärpts och kompletterats flera 
gånger sedan dess (Wahl et. al. 2001:169). Lagen syftar till att främja kvinnor och mäns lika 
rätt när det gäller arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt möjlighet till utveckling i 
arbetet. Vidare avser lagen att främst förbättra kvinnors villkor i arbetslivet (§1). Både 
arbetsgivare och arbetstagare ska samverka om aktiva åtgärder för att öka jämställdheten i 
arbetslivet. Enligt lagen ska arbetsgivaren arbeta för att utjämna eventuella löneskillnader 
mellan könen samt arbeta för att kvinnor och mäns arbetsuppgifter ska värderas likvärdigt 
(§2) (www5). Dessutom ska arbetsgivaren bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja 
jämställdhet på arbetsplatsen (§3) och det ska ske genom en rad åtgärder. Bland annat ska 
arbetsgivare med fler än tio anställda upprätta en årlig jämställdhetsplan där det ska framgå 
vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta samt hur dessa ska genomföras (§13). Dessutom 
ska arbetsgivare kartlägga och analysera de anställdas löner en gång per år (§10). Syftet är att 
undersöka om det finns några osakliga löneskillnader mellan könen. Det finns även en 
skyldighet att redogöra för eventuella åtgärder som ska vidtas för att uppnå lika lön oavsett 
kön. Vidare säger lagen att på arbetsplatser där könsfördelningen är ojämn ska arbetsgivare 
sträva efter att få det underrepresenterade könet som sökande vid nyrekrytering (§9). Lagen 
behandlar även förbud mot diskriminering och trakasserier på grund av kön vid bland annat 
rekrytering (§ 15-21) (www11). 
 
Enligt lagen ska det finnas en jämställdhetsombudsman och en jämställdhetsnämnd med 
uppgift att se till att lagen efterlevs (§ 30) (www11). Jämställdhetsombudsmannen tillsattes 
samma år som jämställdhetslagen kom till. Ombudsmannen ska bland annat kontrollera att 
jämställdhetsplaner upprättas. Visar det sig att arbetsgivaren inte gjort det kan denne 
vitesbeläggas (Wahl et. al. 2001:169f). Arbetsgivarna är skyldiga att lämna de uppgifter som 
begärs samt att ge tillträde till arbetsplatsen om så krävs (§ 33) (www11). 
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3. Män och kvinnor i samhället och arbetslivet 
Syftet med detta kapitel är att skapa en förståelse för hur könsmönster och könsstrukturer 
präglar både män och kvinnor i samhället och arbetslivet. Vi vill beskriva samhället och 
arbetslivet utifrån ett könsperspektiv för att synliggöra könens betydelse. Avslutningsvis 
redogör vi för svårigheter med att bedriva jämställdhetsarbete och det motstånd som kan 
uppkomma.  

3.1 Män och kvinnor i samhället 
Samhället präglas av ett så kallat könsmönster som skapas av traditioner, förväntningar och 
normer vilka begränsar vad som betraktas som normalt och acceptabelt. Vi har därför olika 
förväntningar på och uppfattningar om hur en man respektive en kvinna bör agera eller hur de 
bör bemötas. (Hedlin 2006:40). Dessa könsmönster bildar i sin tur en så kallad könsstruktur. 
Strukturerna i samhället möjliggör men begränsar samtidigt män och kvinnors val och villkor. 
Det är naturligt för människor att agera utifrån det som kulturen betraktar som normalt och 
självklart (Ibid 2006:13) och dessutom hjälper både män och kvinnor till att bevara det (Ibid 
2006:39).  För att försöka bryta traditionella könsmönster krävs en ökad medvetenhet om att 
det som anses manligt respektive kvinnligt ligger djupt rotat i kulturella normer, traditioner 
och föreställningar som präglar vår vardag. Det är främst föreställningarna om vad som är 
naturligt som bevarar obalansen (Ibid 2006:19).  
 
Både män och kvinnor har svårt att förstå att de själva är med och bevarar de ojämställda 
könsmönstren då de behandlar människor olika på grund av deras kön (Hedlin 2006:88). 
Detta resonemang grundar Hedlin på en emirisk studie där hon intervjuade lärarstudenter om 
hur de uppfattade genus och skolans jämställdhetsmål. Studenterna menade att det är 
självklart att barn ska behandlas lika oavsett kön. Samtidigt var de flesta inte medvetna om att 
barn ofta bemöts på olika sätt i skolan på grund av deras kön. Det är naturligare att behandla 
flickor och pojkar olika snarare än lika. Studenterna kunde inte se orsaker eller förklaringar 
utifrån ett könsperspektivet. Undersökningen visade på motsägelsefulla inställningar då 
studenterna å ena sidan pekade på att män har högre status och att de män gör värderas högre 
samtidigt som de å andra sidan menade att samhället i allmänhet är jämställt. De ansåg att det 
fanns ojämställda förhållandena men då i särskilda grupper som exempelvis den äldre 
generationen. Enligt Hedlin är det bristande kunskap som är orsaken till de motsägelsefulla 
svaren. Studenterna beskrev olika villkor för könen men hade svårt att förklara varför det såg 
ut som det gjorde. Det som de flesta däremot var överens om var att det skulle råda 
jämställdhet i samhället Ibid 2006:91ff).  Den omedvetenhet som Hedlin fann bland 
lärarstudenterna är troligtvis inte något som är specifikt för den gruppen, utan dessa attityder 
kan sannolikt prägla människor både i samhället och i arbetslivet.  
 
De ofta omedvetna könsmönstren i samhället skapar en genusordning (Hedlin 2006:45) som i 
huvudsak består av två principer. Den första principen är isärhållandet av könen där skillnader 
görs mellan manligt och kvinnligt. Den andra principen är att mannen är norm och att män är 
överordnade kvinnor (Hirdman 2004:75, Hirdman 1995:149). Den konstrueras och bevaras av 
så väl män som kvinnor (Holmberg 1993:17). Genusordningen ingår i den mänskliga kulturen 
och uppfattas som en självklarhet, därför accepteras och bevaras den även av kvinnor trots 
deras underordning (Hirdman 2004:75).  Genusordningen eller genussystemet som Hirdman 
även väljer att kalla det kan ses som en ”ordningsstruktur av kön” som utgör en förutsättning 
för andra sociala ordningar såsom exempelvis de politiska och de ekonomiska (Hirdman 
1995:149).  
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Holmberg har intervjuat unga heterosexuella barnlösa par som själva upplever sin relation 
jämställd. Hennes studie visar att mannens överordning och kvinnans underordning 
reproduceras omedvetet i unga parrelationer. Studien visar att samhällets 
könsmaktsförhållande, där mannen är norm och kvinnan är underordnad mannen, återfinns i 
dessa parrelationer trots att de själva upplever relationen som jämställd (Holmberg 1993). 
Personer i parrelationer handlar utefter samhällets föreställningar, normer och värderingar om 
kön, det vill säga vad som anses vara kvinnliga respektive manliga egenskaper. (Ibid 
1993:191). Kvinnor får lära sig att de är underordnade män medan män i sin tur får lära sig att 
de är överordnade kvinnor. Dessa lärdomar skapar i sin tur deras könsidentitet och i samspelet 
dem emellan tydliggörs olikheten mellan den egen könsidentitet och det andra könet. Dessa 
parrelationer är exempel på hur maktasymmetrin bibehålls och samhällets könsmaktsordning 
återskapas (Ibid 1993: 200).  
 
Kvinnors underordning är ett allmänt problem som många varken ser eller väljer att vilja se då 
det grundar sig i kulturen. Det finns även de som lyfter fram kvinnans underordning som 
något naturligt som kan förklaras av att män av naturen är dominanta och att kvinnor av 
naturen är underordnade (Hirdman 2004:5). Det avvisas av kvinnoforskare då de inte 
accepterar kvinnans underordning som naturgiven. De väljer att i stället ifrågasätta hur det 
kommer sig att kvinnor har ett lägre socialt värde än män (Hirdman 1995:146).  Det finns 
både sociala och psykologiska aspekter av kön som inte kan förklaras genom biologiska 
skillnader mellan män och kvinnor. Forskare menar att det som betraktas kvinnligt respektive 
manligt är socialt konstruerat. För att betona detta används begreppet genus (Thomsson 
2001:148). Ordet härstammar ifrån det engelska ordet ”gender” som syftar på det kulturella 
könet. Enligt Hirdman passar genus bra då kunskapen om manligt och kvinnligt blir allt mer 
komplicerad. Begreppet leder till en ökad förståelse av hur kön ”görs” (Hirdman 1995:148f).   
 
Då mannen ses som norm leder det till en föreställning om att kvinnor och män har olika 
värde (Abrahamsson 2000:107). Kvinnor nedvärderas utifrån mäns perspektiv (Drejhammar, 
2001:20) och de jämförs med männen (Hirdman 2004:59). Att det kvinnliga är underordnat 
det manliga samt att män är norm är generella föreställningar i samhället (Holmberg 
1993:191) I Sverige bestäms samhällets normer utifrån mäns villkor och en rapport från SOU 
(Statens offentliga utredningar) visar att män gynnas samtidigt som kvinnor missgynnas. 
Hedlin är noga med att klargöra att det inte betyder att alla män, alltid gynnas i alla situationer 
eller att motsatsen gäller kvinnor. Hon påvisar att det finns nyanser och variationer men att 
det trots allt är en entydig bild av samhället (SOU 1998:6 ref i Hedlin 2006:24). 
 
Det är tydligt att det finns en genusordning där män och kvinnor hålls isär och där kvinnan är 
underordnad mannen. Detta är kulturellt betingat och därför kan det vara svårt för både män 
och kvinnor att upptäcka att villkoren och förutsättningarna ser olika ut beroende på kön. Det 
är således intressant att se vilka konsekvenser genusordningen får för män och kvinnor i 
arbetslivet. 
 

3.2  Män och kvinnor i arbetslivet 
Enligt Drejhammar har kvinnoforskare konstaterat att organisationer inte är könsneutrala. 
Forskningen har visat att det är fler män som befinner sig högre upp i hierarkin och att män i 
allmänhet har mer makt och inflytande än kvinnor. I organisationer råder manliga värderingar 
och det kan göra att kvinnor marginaliseras. Kvinnor har också sämre befordringsmöjligheter 
och utvecklingsmöjligheter än sina manliga kollegor till följd av att de är underordnade 
(Drejhammar 2001:19f).  
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Det sker en uppdelning och ett isärhållande av manligt och kvinnligt i arbetslivet. Det leder i 
sin tur till segregering (Hirdman 2004:66). Arbetsmarknaden präglas av både en horisontell 
och vertikal segregering. Den horisontella segregeringen handlar om att män och kvinnor 
återfinns inom exempelvis olika yrkesområden, branscher, organisationer och avdelningar. 
Den vertikala segregeringen handlar istället om att män och kvinnor innehar olika hierarkiska 
positioner på arbetsmarknaden och i organisationer (Bergman 2004:10f). Den horisontella 
segregeringen kan också innebära att män och kvinnor har olika arbetsuppgifter. Mäns 
arbetsuppgifter värderas i allmänhet högre än kvinnors (Drejhammar, 2001:20) Det är inte 
ovanligt att synen på vad som anses vara kvinnliga respektive manliga arbetsuppgifter 
förändras. Det kan ske i samband med att ny teknik införs på arbetsplatsen. I och med ny 
teknik blir arbetet mer attraktivt och lockar män. Kvinnor tar då över männens gamla 
arbetsuppgifter vilket medför att arbetet får en lägre status. Efter en tid ses då 
arbetsuppgifterna som typiskt kvinnliga (Abrahamsson 2000:126f). De typiska kvinnojobben 
inom industrisektorn är ofta de jobb som det är svårt att rekrytera män till. Det handlar om 
tillfälliga jobb med låg status som dessutom är lågavlönade (Ibid 2000:121). När män utför så 
kallade ”kvinnojobb” leder det till att arbetsområdet förändras till att bli mer manliga medan 
kvinnor som utför så kallade ”manliga jobb” måste förändras och anpassas till arbetet. I likhet 
med Abrahamssons resonemang menar Hirdman att isärhållandet av manligt och kvinnligt 
reproduceras även då män och kvinnor bryter ”genusarbetsdelningens tabu” som hon väljer att 
kalla det. När kvinnor motsätter sig de traditionella mönstren och intar ett typiskt manligt 
arbete resulterar det i beröm och positiva kommentarer som ”hon är allt duktig hon” och ”hon 
jobbar som en riktig karl”. Om däremot en man väljer att utföra ett ”kvinnojobb” får det andra 
konsekvenser och det måste ske under speciella former där det tydligt framgår att de inte rör 
sig om någon bestraffning eller förnedring. Mannen får inte på något sätt ”skadas” (Hirdman 
2004: 66f). 
 
Det finns en koppling mellan manlighet och teknik som är tydlig. Då tekniskt krävande 
arbetsuppgifter värderas högt får det konsekvenser för lönenivån. Inom exempelvis industrin 
är många arbetsuppgifter tekniskt krävande, med höga krav på kompetens, vilka är manligt 
könsmärkta (Abrahamsson 2000:126f). Förutom teknik förknippas även tungt kroppsarbete 
med hög status. En fördom är att kvinnor inte klarar av det tunga arbetet i industrin och därför 
stängs ute från de mer kvalificerade arbetsuppgifterna. Då det fysiskt krävande arbetet har 
minskat i takt med att ny teknik har införts är kvinnors fysiska styrka idag knappast något 
hinder (Gunnarsson, 1994 ref. i Drejhammar, 2001:30). Däremot finns det arbetsplatser, 
utrustning och verktyg som är utformade efter mannens kroppstyp. Det har lett till att kvinnor, 
i högre grad än män, har fått stora förslitningsskador som följd. Det förstärker synen på 
kvinnor som fysiskt svagare än män. Förbättringar på området har gjorts och idag är allt fler 
arbetsplatser anpassade efter såväl män som kvinnor (Abrahamsson 2000:128). 
 
Baude antar att segregeringen fyller funktioner hos olika aktörer. De aktörer hon syftar på är 
arbetsgivare, manliga arbetare/facket och kvinnliga arbetare. Vi tolkar det som att gruppen 
män inkluderas i de manliga arbetarna/facket. Baude antar att dessa aktörer har målsättningar 
med sitt arbete som segregering är ett medel för att uppnå.  De manliga arbetarna/fackets 
målsättningar antar hon är knutna till arbetets innehåll, status och lön. Dessutom vill de 
kontrollera de normer och värderingar som råder på arbetsplatsen. Då de manliga arbetarna 
vidmakthåller sin kontroll över den interna arbetsmarknaden minskar konkurrensen och 
statusen på arbetet bevaras. Ett mål som gruppen kvinnor har med arbetet är att ha ett avlönat 
arbete som går att kombinera med familj och barn, då det kan var svårt att ha familj och göra 
karriär samtidigt. Det gör att deras arbetsutbud blir mindre och att de inte behöver konkurrera 
med männen. Den flexibilitet som krävs finns inte på mansdominerade arbetsplatser i någon 
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större utsträckning, därför är det möjligt att kvinnor ser fördelar med att arbeta på 
kvinnoavdelningar eller liknande (Baude 1992:37ff). Baude drar, i sin studie, slutsatsen att 
dessa mål kan tillgodoses genom segregering. Eftersom det finns kvinnor som vill bevara 
situationen oförändrad synliggörs inte problemet med kvinnors underordning vilket förhindrar 
att förändringar sker (Ibid 1992:259). Dessutom visade studien att kvinnor ser fördelar med en 
segregerad arbetsmarknad då de inte behöver konkurrera med männen. Genom att arbeta på 
kvinnoavdelningar behöver de inte vara underordnade och kan bevara sin kultur (Ibid 
1992:258).   
 
En förklaring till varför segregering uppstår är att kvinnor och män har olika intressen. 
Kvinnor uppfattas ha ett mindre intresse av teknik än män vilket påverkar deras utbildnings 
och yrkesval. Dessutom begränsas kvinnors valmöjligheter då de har ett större ansvar för hem 
och familj (Lindgren 1999:61). I resonemanget att kvinnor och män väljer olika yrken på 
grund av skilda intressen finns ett antagande att det råder valfrihet. Pingel (2001:100f) 
refererar till Haavind (1992) som ifrågasätter denna valfrihet. Kvinnor antas välja exempelvis 
deltidsarbete, föräldraledighet och omsorgsarbeten för att de vill det och för att det upplevs 
mest lämpligt. Både samhälle och organisationer framställs som neutrala utan ansvar för de 
processer som begränsar individernas val. Forskning har däremot visat att människor påverkas 
av de strukturer som finns i olika organisationer och arbetsplatser. Tydligast visar studier på 
mansdominerade arbetsplatser att kvinnor har svårt att bland annat göra karriär. Kvinnors 
möjligheter kan till exempel bero på vilka attityder män med arbetsledande befattning har till 
kvinnorna på arbetsplatsen (Haavind 1992 ref. i Pingel 2001:100f).  
 
När män träder in på kvinnodominerande arbeten och kvinnor träder in på mansdominerade 
arbeten bemöts de på olika sätt. Män kan uttrycka ett motstånd mot kvinnor som träder in på 
mansdominerade arbetsområden. Motståndet kan yttra sig i en rädsla för att arbetet ska förlora 
sin ställning då kvinnodominerande yrken traditionellt sett har haft lägre status och därmed 
lägre lön. Till skillnad från det motstånd som kvinnor ställs inför får män ett positivt 
bemötande då de stegar in på kvinnodominerade arbetsområden. Det kan finnas en tro och en 
förhoppning bland kvinnorna att mäns inträde på deras arbetsområde genererar högre status 
och därmed högre lön (Fürst 1999:43f).  
 
I nästa avsnitt ska vi studera om kvinnors villkor ytterligare kan försämras då de utgör en 
minoritet på en mansdominerad arbetsplats.  
 

3.4 Kvinnor som minoritet på mansdominerade arbetsplatser 
Kvinnors arbetslivsvillkor ser olika ut beroende på bland annat bransch. Den industri, som vi 
studerar, är traditionellt mansdominerad och för kvinnliga industriarbetare på 
mansdominerade arbetsplatser spelar kön en ”avgörande roll i relationer till kollegor, för 
möjlighet till karriär och för organisationens utformning” (Abrahamsson 2000:114). Kanter 
har myntat begreppet ”tokens” eller så kallade avvikare för att förklara kvinnors situation då 
de utgör en minoritet på en mansdominerade arbetsplats. Som avvikare påverkas kvinnors 
situation av tre tendenser. Dessa är synlighet, kontrast och assimilation (Kanter 1993:210ff). 
Hon vill, med sitt resonemang, beskriva att män och kvinnors olika villkor i organisationen 
påverkar att de beter sig på olika sätt. Deras beteende kan förklaras av ”de skilda roller och 
situationer som män och kvinnor intar i organisationen”(Lindgren 1999:57).  
 
Synlighet innebär att de som ingår i minoritetsgruppen blir mer uppmärksammade än 
majoriteten. En kvinna som individ kan få representera hela kategorin kvinnor och de ses då 
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snarare som symboler än som individer (Kanter 1993:208). Om exempelvis en kvinna 
misslyckas visar det i sin tur på alla kvinnors bristande kompetens (Abrahamsson 2000:115). 
Om en kvinna däremot gör något bra, representerar hon inte alla kvinnor utan det anses 
istället vara ett undantag (Kanter ref. i Wahl et. al. 2001:108). 
 
Den andra tendensen, som benämns som kontrast, innebär att skillnaden mellan män och 
kvinnor, det vill säga skillnaden mellan majoriteten och minoriteten, förstärks. Det kön som 
utgör majoritet blir mer medveten om sin kultur och det kan vara rädda att förlora den när 
kvinnor integreras på arbetsplatsen. Det är tydligt vilken kultur som råder på dessa 
arbetsplatser och i vilken utsträckning kvinnorna får delta (Kanter 1993:210f). Genom bland 
annat informella gruppbildningar, jargong och sexuella anspelningar blir kulturen synlig. Det 
kan finnas en stark homosocial gemenskap (en stark samhörighet mellan personer av samma 
kön) mellan män på mansdominerade arbetsplatser som hjälper till att konstruera det manliga. 
Till exempel är det vanligt att det hänger pornografiska almanackor i fikarummet 
(Abrahamsson 2000:115f). Kvinnors lojalitet till majoriteten kan också testas på det sätt att de 
får uppgiften att uppträda som gatekeepers för att hålla andra kvinnor borta. Det är ett sätt för 
män att försöka motverka risken att kvinnor alliera sig med andra kvinnor. Rollen som 
gatekeeper bidrar till att bevara den ojämna könsfördelningen på arbetsplatsen (Kanter ref. i 
Abrahamsson 2000:115).  
 
Den tredje och sista effekten som drabbar kvinnor på mansdominerade arbetsplatser är 
assimilation. Det innebär att avvikare stereotypiseras och generaliseras (Kanter 1993:211). 
Kanter skriver att ”tokens can never really be seen as they are, and they are always fighting 
stereotypes” (Kanter 1993:230).  
 
Lingren menar att enligt Kanter är det inte gruppernas olika villkor som förklarar skillnader 
mellan könen i organisationer (Lindgren 2001:117). På grund av att kvinnorna är i minoritet 
tvingas de till ett beteende som avviker från majoritetens.  Det är med andra ord antalet 
kvinnor som påverkar arbetsvillkoren enligt Kanter. Detta resonemang ifrågasätts till viss del 
av Lindgren (2001:118, 1999:60). Senare forskning har visat att det inte enbart är 
könsfördelningen som påverkar kvinnors underordnande situation Bland annat utestänger män 
kvinnor genom ett homosocialt agerande vilket innebär att ”män väljer män”. Detta har 
Kanter bortsett ifrån i sitt resonemang. Dessutom påverkar minoritetspositionen män och 
kvinnor på olika sätt. En man på en kvinnodominerad arbetsplats har ofta en positiv 
karriärutveckling trots sin minoritetsposition (Lindgren 1999:60). 
 
Även arbetsplatser som har en jämn könsfördelning kan vara segregerade. Det förklarar 
Lindgren med att hjälp av könsordningen som råder i samhället. Trots att stora förändringar 
har skett i samhället och i arbetslivet tenderar könsordningen att återställas och därmed även 
könssegregeringen.  Enligt Lindgren är Kanter allt för optimistisk då hon förslår att problemet 
med segregering löses med en jämn könsfördelning, problemet är betydligt mer komplicerat 
än så (Lindgren 2001:118).   
 
En orsak till att det är svårt att genomföra förändringar kan vara att de bemöts av motstånd. 
Då vi avser att undersöka ifall vi kan urskilja ett motstånd i de anställdas attityder mot 
jämställdhet och jämställdhetsarbete ska vi i nästa avsnitt redogöra vad motstånd är och varför 
det kan uppstå.  



 15

3.5 Motstånd mot jämställdhet och jämställdhetsarbete 
Jämställdhetsarbete är ett slags förändringsarbete (Roth, 2002:130). Förändringar kan vara 
lätta att besluta om, men desto svårare att genomföra. Det handlar om att påverka invanda 
rutiner och därför är risken stor att förändrade strukturer återställs (Eriksson- Zetterqvist 
2006:79). En återställande kraft, kan enligt Abrahamsson vara en orsak till att många 
organisationsförändringar misslyckas. Ett exempel på detta är en studie gjord på arbetsplatser 
där arbetsrotation införts som ett medel för att integrera könen på arbetsplatsens olika 
avdelningar. Både män och kvinnor protesterade mot integrering och rotation men motståndet 
var störst bland männen.  Män vägrade att utföra så kallade ”kvinnojobb”. Abrahamsson 
menar att när arbetsrotation införs tenderar män att flytta till avdelningar där det erbjuds 
arbetsuppgifter som anses manligt könsmärkta. När männen byter avdelning leder det till en 
segregering och skillnaden mellan manligt och kvinnligt förstärks. Detta motstånd kan 
uppkomma som en konsekvens av att genusordningen sätts på prov. Trots insatser för att 
genomföra förändringar, tenderar människor i organisationer att återgå i gamla invanda 
mönster där kvinnor och män hålls isär. Denna återställande kraft har således koppling till 
genusordningen (Abrahamsson 2000:278f). Syftet med jämställdhetsarbete är att göra såväl 
män som kvinnor medvetna om samhällets och arbetslivets struktur samt dess konsekvenser 
(Roth, 2002:130).  
 
Mycket av det som finns skrivet om motstånd mot jämställdhet handlar om ledningens 
motstånd (Pincus 1997, Wahl et. al. 2001, Fackförbundet ST 2006, m.fl.) Begreppet motstånd 
beskriver Pincus som en problematisk och provokativ relation mellan människor. Motstånd är 
ett sätt att utöva makt och kontroll för att motarbeta en förändring (Pincus, 1997:11). Vi 
tillämpar begreppet på samtliga anställda då vi undersöker deras attityder för att urskilja ett 
eventuellt motstånd mot jämställdhet och jämställdhetsarbete. Wahl m.fl. menar att både män 
och kvinnor kan utöva motstånd. Det är dock vanligare att män är mer negativt inställda till 
jämställdhet än kvinnor då de inte ser de ojämställda förhållandena i lika stor utsträckning 
och dessutom har de mer att vinna på att ojämställdheten består (Wahl et. al. 2001:189).   
 
I en studie gjord år 2006 på 3800 statligt anställda chefer undersöktes vilka svårigheter som 
respondenterna upplevde med att aktivt bedriva jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. 
Resultatet visade att majoriteten ansåg att tidsbrist utgjorde den största svårigheten och 
syftade på att varken chefer eller övriga anställda hade tid att bedriva ett aktivt 
jämställdhetsarbete. Det fanns även ett ointresse från både chefernas och de anställdas håll 
när det gällde att bedriva denna typ av arbete. En annan uppfattning var att kunskapsbrist 
bland både chefer och anställda utgjorde en svårighet. Övriga orsaker som nämndes var 
fördomar om att arbetsplatsen redan var jämställd så ett aktivt jämställdhetsarbete inte 
behövdes. Studien visade också att många betraktade jämställdhet som en fråga om jämn 
fördelning av kvinnor och män på en arbetsplats. Det sistnämnda synsättet kan leda till att 
rådande maktförhållanden och kvinnors erfarenheter och intressen osynliggörs. Det fanns 
dessutom en syn på kvinnor som inte tillräckligt kompetenta och att många andra kärnfrågor 
var viktigare än jämställdhetsfrågan. Få ansåg att ökad jämställdhet gjorde att kärnfrågor 
utfördes mer effektivt och med högre kvalitet (Fackförbundet ST 2006: 23ff).  Det är inte 
ovanligt att personer i arbetsledande befattning anser att ojämställdhet inte är något problem 
inom deras organisation. För att osynliggöra problemet lyfter de istället över det på andra 
organisationer eller branscher. Ett annat förhållningssätt är att jämställdhet är en 
generationsfråga. På det sättet problematiseras inte jämställdhetsfrågan utan förväntas 
förbättras och utvecklas på naturlig väg. Det kan medföra att jämställdhetsarbete inte anses 
som nödvändigt. Det finns även de som har ett traditionellt förhållningssätt där de anser att 
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könsordningen är något naturligt. I och med detta tankesätt normaliseras förställningen om att 
det är männen som arbetar och kvinnorna som har ansvar för hem och familj. Det 
förhållningssättet kan medverka till en tro att jämställdhetsarbete diskriminerar män (Wahl et. 
al. 2001:172). Motstånd mot jämställdhetsarbete kan yttra sig på grund av ett ifrågasättande 
av de givna föreställningarna om oss själva som man eller kvinna samt ett ifrågasättande av 
maktrelationen mellan män och kvinnor som grupp (Ibid 2001:189).  
 
Något som försvårar jämställdhetsarbete är att det finns ett dolt motstånd mot en diskussion 
om jämställdhet på arbetsplatsen. Ojämställdhet upplevs då inte vara ett problem på 
arbetsplatsen (Baude 1992:248). Baude skriver att:  
 

”Vanligast är dock det passiva motståndet mot att låta en diskussion om kvinnors 
problem komma till stånd. Detta visar sig genom att den som försöker att ta upp 
jämställdhetsfrågor möts med negativa signaler – irritation, förlöjligande, ”fniss”, 
nedvärdering etc. I denna senare typ av motstånd dras även många kvinnor in av 
rädsla att stöta sig med männen.” (Baude 1992:248)  

 
I en studie gjord på sju livsmedelsindustriföretag, undersöktes det hur kvinnor upplevde sin 
arbetssituation (Baude 1992:119). De anordnades konferenser där kvinnorna genom 
gruppintervjuer fick besvara frågor och tillsammans diskutera deras arbetsförhållanden (Ibid 
1992:119). Det fanns kvinnor som hade svårt att se kopplingen mellan bristerna i deras 
arbetsvillkor och kön. De kunde inte koppla samman dessa brister i arbetsvillkoren med att 
männen hade det bättre i många avseenden. Det var främst under diskussioner med andra 
kvinnor på konferensen som kvinnorna blev medvetna om att de som grupp behandlades 
annorlunda i jämförelse med männen (Ibid 1992:231). Det målades fram en gemensam bild av 
kvinnan som underordnad och trots att de kom från olika arbetsplatser kunde de se samma 
mönster. Efter konferensen upplevde i stort sett alla kvinnor att de blivit mer medvetna om att 
villkoren såg olika ut för män och kvinnor på arbetsplatsen. Efter att de medverkat fick de 
olika respons från sina arbetskamrater. Män uttryckte sig negativt och förlöjligade det hela 
även om det fanns en del män som förhöll sig positiva. Bland de kvinnliga kollegorna var en 
stor del oförstående och inte alls intresserade av vad kvinnorna hade att berätta. Det var 
framförallt unga kvinnor som regerade positivt och såg det som ett första steg mot en 
förändring (Ibid 1992:233ff). Enligt Baude kan det finnas flera förklaringar till att kvinnor 
inte kan se på sina förhållanden ur ett könsperspektiv. Genom att inta ett förhållningssätt där 
man inte uppfattar sin arbetssituation som diskriminerande tar man även avstånd från att se 
sig själv som underordnad. Det kan vara ett sätt för kvinnor att förneka att deras arbete 
uppfattas som mindre värt än männens (Ibid 1992:231). Detta anser vi kan utgöra ett motstånd 
mot jämställdhet och jämställdhetsarbete då det finns kvinnor som inte synliggör problemet 
med att arbetsvillkoren ser olika ut för män och kvinnor.  
 
Enligt Robertsson (1998:240) är mäns bristande deltagande ett av de största problemen med 
jämställdhetsarbete. Detta ointresse kan resultera i att det saknas förankring i 
jämställdhetsarbetet på en eller flera nivåer i en organisation. Enligt Wahl m.fl. (2001:189) är 
män mer negativa till jämställdhet än kvinnor och det anses av många forskare som relativt 
logiskt. Detta eftersom män utgör den grupp som är högst i rang och dessutom de som tjänar 
mest på att ojämställdheten bevaras. Mäns inkomst är i allmänhet högre än kvinnors, de har 
högre status i samhället och lättare att klättra på karriärstegen samtidigt som kvinnor ansvarar 
för en större del av hemarbetet och därigenom avlastar män från den typen av arbete (Wahl et. 
al 2001:189). Det är svårt att få till stånd faktiska förändringar med jämställdhetsarbete. Det 
är viktigt att medvetengöra de processer som återskapas av alla oavsett kön. En medvetenhet 
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kan leda till en förändring. Det är också viktigt att framförallt män ser både individuella och 
samhälleliga fördelar i att delta i jämställdhetsarbetet för att förändringar ska vara möjliga 
(Robertsson 1998:241f).  
 

3.6 Sammanfattning  
Samhället präglas av könsmönster och könsstrukturer som skapas av traditioner, normer och 
värderingar. Dessa är ofta omedvetna och begränsar män och kvinnors val och villkor. De 
skapar i sin tur en genusordning som i huvudsak består av två principer. Den första är att 
könen hålls isär och det innebär att skillnader görs mellan manligt och kvinnligt. Den andra är 
att mannen ses som norm och är överordnad kvinnan. Både män och kvinnor är med och 
bevarar genusordningen. Eftersom den ingår i den mänskliga kulturen och uppfattas som en 
självklarhet bevaras den även av kvinnor trots deras underordning. Könsstrukturer och 
genusordningen får i sin tur konsekvenser för män och kvinnor i arbetslivet. Det sker en 
uppdelning och ett isärhållande av könen i arbetslivet. Det leder till att det uppstår både en 
horisontell och en vertikal segregering. Män och kvinnor befinner sig inom olika 
yrkesområden, branscher organisationer och avdelningar. De kan även ha olika 
arbetsuppgifter och befinner sig på olika hierarkiska positioner. Kvinnor befinner sig i 
allmänhet längre ner i hierarkin, de har sämre befordringsmöjligheter och mindre makt och 
inflytande än män. Trots att segregeringen får negativa konsekvenser fyller den ändå vissa 
funktioner för såväl arbetsgivare som anställda oavsett kön.  
 
Det jämställdhetsarbete, som arbetsgivaren enligt lag är skyldig att bedriva, syftar till att 
främja lika villkor och förutsättningar för män och kvinnor i arbetslivet. Det kan dock uppstå 
motstånd mot jämställdhetsarbete hos både ledning och anställda. Motstånd kan uppkomma 
som en konsekvens av att maktrelationen och män och kvinnors föreställning om dem själva 
blir ifrågasatt. Det kan även uppkomma som en konsekvens av att arbetsplatsen redan upplevs 
jämställd. Motstånd kan utövas av både män och kvinnor men det är vanligast bland män då 
de inte ser de ojämställda förhållandena i lika stor utsträckning och dessutom har de mer att 
vinna på att ojämställdheten består. Även kvinnor kan ha svårt att se att deras arbetsvillkor i 
allmänhet skiljer sig från mäns. Något som kan försvåra bedrivandet av jämställdhetsarbete är 
att de ojämställda förhållandena inte synliggörs då de är kulturellt betingat. Dessutom kan 
ointresse, passivitet och kunskapsbrist försvåra arbetet. 
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4. Metod 
I detta kapitel redogör vi för studiens tillvägagångssätt. Vi redovisar val av metod, 
enkätkonstruktionen, marknadsföringsåtgärder, databearbetning samt svarsfrekvensen. 
Dessutom diskuterar vi undersökningens validitet och reliabilitet. Avslutningsvis följer en 
presentation av respondenterna följt av en bortfallsanalys. 

4.1 Val av metod 
Då vi eftersträvade att få en generell bild av de anställdas attityder till jämställdhet och 
jämställdhetsarbete var den kvantitativa metoden att föredra. Studien genomfördes i form av 
en webbenkät och populationen bestod av samtliga anställda på Stora Enso, Skoghalls bruk. 
 

4.2 Utformning av enkätens frågor och påståenden 
Parallellt med uppsatsen har vi gjort en studie till företaget där vi undersökte de anställdas 
attityder till jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. För att underlätta genomförandet av 
båda undersökningarna använde vi samma enkät och vände oss delvis till samma målgrupp. 
Den andra undersökningen riktade sig mot Skoghalls bruk AB där de tre enheterna Skoghalls 
bruk, Forshaga och RCK ingår. Vår studie omfattar bara anställda som arbetar i Skoghall. 
Båda emiriska studierna genomfördes samtidigt och därför består enkäten av ett flertal frågor 
som inte finns redovisade i den här studien. Många av dessa frågor är indelade i kategorierna 
arbetsplats respektive arbetsgrupp. Anledningen till det var att det fanns intresse hos företaget 
att mäta vissa frågor utifrån den närmsta arbetsgruppen och andra utifrån arbetsplatsen. De 
frågor och påståenden som ingår i den här studien är alla relaterade till arbetsplatsen.  
 
Enkäten består av både frågor och påståenden (se bilaga 1). De har utformats utifrån vårt 
syfte, och våra frågeställningar samt de teorier och den litteratur som vi tagit del av. Det är 
viktigt att utarbeta klara och väl genomarbetade frågor för att de inte ska missuppfattas 
(Ejlertsson 1996:12). När vi konstruerade samtliga frågor och påståenden var vi mycket noga 
med att de inte skulle kunna misstolkas. Dessutom försökte vi använda ett enkelt språk för att 
göra dem tydliga. De frågor som ingår i enkäten har formulerats neutralt medan vissa 
påståenden medvetet formulerats ledande då vi fann det intressant att mäta de anställdas 
attityder till det specifika påståendet. En av grundreglerna när man utformar en enkät är att 
svarsalternativen ska komma i logisk ordningsföljd, det betyder exempelvis att alternativet 
”bra” alltid ska komma före alternativet ”dåligt”(Ejlertsson 1996: 67f). Det var vi medvetna 
om och tog hänsyn till vid svarsalternativens utformning. 
 
Nackdelen med en enkätundersökning är att antalet frågor begränsas samtidigt som det inte 
finns någon möjlighet att ställa följdfrågor för att ytterligare ta del av respondenternas tankar. 
En tumregel är att antalet enkätfrågor inte bör överstiga 40-50 stycken (Ejlertsson 1996:12).  
Vår enkät bestod av 28 frågor med angivna svarsalternativ (se bilaga 1), med undantag för 
bakgrundsvariabeln ålder. Respondenterna fick fylla i sin exakta ålder så att vi i efterhand, 
beroende på utfallet, kunde bestämma åldersklassificeringar.  
 

4.3 Pilotstudie 
För att testa enkäten inför den riktiga undersökningen genomförs en pilotstudie. Syftet med en 
sådan studie är att ta reda på hur frågorna tolkas, om något svarsalternativ saknas och helt 
enkelt testa hur väl enkäten fungerar (Ejlertsson 1996:32f). Vid en webbenkät är det särskilt 
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viktigt att utföra pilotstudier och testa såväl enkäten som det tekniska dataarbetet (Dahmström 
2005:86). En pilotundersökning ska göras på personer som ligger så nära målgruppen som 
möjligt, inga personer i den tilltänkta populationen ska helst ingå. I en pilotstudie är det bra 
om undersökningsledaren kan närvara för att ta del av de synpunkter som eventuellt 
framkommer. Det finns inget rekommenderat antal personer som bör delta i pilotstudien 
(Ejlertsson 1996:32f). Tio personer ingick i vår pilotstudie och den bestod av 
familjemedlemmar och vänner. De fick representera de utomstående personer som enkäten 
skulle testas på. Vi ansåg att dessa personer var representativa för pilotstudien då samtliga av 
dem arbetade eller hade arbetat och därför kunde relatera till enkätfrågorna som rörde 
attityder till jämställdhet i arbetslivet. I några fall fanns vi närvarande under pilotstudien för 
att på så vis ta del av deras synpunkter och reaktioner på enkäten. I andra fall diskuterades 
enkätens utformning i efterhand över telefonen då vi inte hade möjlighet att träffa dem 
personligen. Utöver de tio personerna som ingick i pilotstudien har både handledare och 
kontaktpersoner på företaget framfört sina synpunkter på enkäten. Vi är medvetna om att 
kontaktpersonerna ingår i den tilltänkta populationen och därför inte bör ingå i denna grupp. 
Det var ändå nödvändigt då enkätundersökningen delvis utfördes på uppdrag av dem. 
Pilotstudien genomfördes i flera omgångar under arbetet med att konstruera enkäten. 
Anledningen till det var att vi omarbetade enkäten flera gånger för att den skulle bli så tydlig 
som möjligt och för att minimera risken att frågor och påståenden skulle misstolkas. Vid varje 
ny omarbetning gjordes en ny pilotstudie. 
 

4.4 Webbenkäten 
När vi konstruerade den webbaserade enkäten använde vi oss av dataprogrammet Query and 
Report (QR). Programmet möjliggör enklare databearbetning och underlättar 
enkätkonstruktioner. Webbenkäten lades ut som en länk på företagets intranät så att samtliga 
anställda skulle ha möjlighet att delta i undersökningen. I samband med länken lades ett 
informationsbrev ut som vi utformade tillsammans med företaget. I brevet ingick en 
presentation av oss, samt en beskrivning av undersökningens syfte. Dessutom förklarade vi 
varför det var viktigt att delta i studien samt hur lång tid de tog att fylla i enkäten. Utöver 
detta, innefattade brevet information om respondenternas anonymitet samt att svaren skulle 
behandlas konfidentiellt. Vi garanterade också att det bara var vi studenter som skulle ha 
tillgång till datamaterialet. Om respondenterna hade några frågor eller funderingar kunde de 
kontakta oss eller kontaktpersonen på företaget då våra telefonnummer fanns angivna i såväl 
informationsbrevet som webbenkäten.  
 
Det finns en rad fördelar med en webbenkät. Det är bland annat ett snabbt och billigt 
tillvägagångssätt och det går betydligt fortare att få in svaren i jämförelse med en postenkät 
(Dahmström 2005:89ff). En webbenkät är också både tids och resursbesparande eftersom inga 
enkäter behöver tryckas upp och därför krävs inga större kostnader för material.  Dessutom 
underlättas databearbetningen och i dataprogrammet QR registrerades all data automatiskt. 
Ytterligare en fördel med webbenkäten var att respondenterna hade möjlighet att noga 
överväga sina svar då möjligheten fanns att gå tillbaka och ändra svaren om så behövdes. 
Enkätens grafiska design var enkel att utforma i dataprogrammet eftersom det fanns färdiga 
layoutmallar som var väl utformade och tydliga. Vi använde oss av en layoutmall med 
Karlstads Universitets logotype. Detta för att påvisa att vi studerade på universitetet och att 
undersökningen var en del av vår C-uppsats. En väl utformad design anser vi väcker ett 
positivt intresse, är den tydlig och välstrukturerad blir den också lättare och mer intressant att 
besvara. Genom data programmet QR hade vi även möjlighet att kontinuerligt kontrollera 
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svarsfrekvensen för att på så vis kunna planera för eventuella påtryckningar och insatser för 
att ytterligare marknadsföra undersökningen om så behövdes.  
 
Nackdelen med en webbenkät är att tekniska problem kan uppstå och att bortfallet kan bli 
stort då en webbenkät förutsätter att respondenter har god datavana. Det finns även en risk att 
den personliga integriteten avslöjas när data överförs via Internet (Dahmström 2005:89ff). Att 
den personliga integriteten skulle avslöjas var inget vi bedömde som någon risk då vi gjorde 
en publik enkät där intervjupersonerna var anonyma och själva gick in på företagets hemsida 
för att besvara enkäten. Att tekniska misstag kan uppstå vid en webbenkät fick vi själva erfara 
då vi av misstag avslutade den pågående enkätundersökningen i företaget. Det innebar att vi 
fick starta upp en ny enkätundersökning och följderna av misstaget var att de personer som 
redan hunnit besvara webbenkäten innan den avbröts inte finns med i den här studien. 
Enkäten hade som tur var bara legat ute en knapp timme, dessutom under lunchtid, så 
troligtvis hade bara ett fåtal personer hunnit besvara enkäten vilket inte påverkar 
undersökningen i någon stor utsträckning. 
 
En förutsättning för att genomföra en totalundersökning med en webbenkät som redskap är att 
alla anställda har tillgång till datorer och Internet. Vi var medvetna om risken med bortfall då 
samtliga anställda inte hade egna datorer men det fanns datorer på arbetsplatsen som de kunde 
låna. För att möjliggöra en totalundersökning bedömde vi att en webbenkät var det bästa 
alternativet. Däremot fanns en risk att en och samma person kunde gå in och fylla i enkäten 
flera gånger. Vi var väl medvetna om den risken men ansåg det inte vara något stort problem 
då det inte är särskilt troligt att någon vill fylla i samma enkät flera gånger. Fördelarna med att 
lägga ut enkäten via en länk vägde betydligt högre än riskerna.  
 

4.5 Databearbetning 
I ett första skede sammanställdes datamaterialet i QR. I programmet kodades resultatet 
automatiskt och en enklare sammanställning av resultatet var möjlig att göra vilket gav oss en 
överskådlig blick över utfallet. Därefter överförde vi data från QR till Excel, där vi var 
tvungna att koda om svarsalternativen till respektive påståenden för att på så vis kunna sätta 
samman resultatet i tabeller i programmet SPSS. Därefter konstruerade vi frekvenstabeller 
och korstabeller för att testa eventuella samband mellan olika variabler och påståenden/frågor. 
Därefter omarbetades tabellerna i Word för att få en bra layout.  Eftersom vi har genomfört en 
totalundersökning och därmed inte gjort något urval, har vi valt att inte redovisa 
signifikansnivån. På grund av svarsfrekvensen avser vi inte att generalisera resultatet på 
samtliga anställda utan studien avser bara att redovisa respondenternas attityder.   
 

4.6 Reliabilitet och Validitet  
En studies reliabilitet och validitet är avgörande för resultatets vetenskapliga värde. 
Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument. Det 
innebär att ”rätt” mått använts på ”rätt” sätt.  I kvantitativa undersökningar är ofta enkäter det 
mätinstrument som används. För att testa en enkäts reliabilitet kan ett flertal saker göras, 
bland annat kan kontrollfrågor utformas i enkäten (Ejvegård, 2003:70-72). Validitet handlar 
om studiens giltighet och syftar till att det som avses att undersökas verkligen undersöks. En 
studie med hög validitet innehåller få systematiska fel. För att höja validiteten i en studie kan 
till exempel pilotstudier göras för att på så sätt ha möjlighet att rätta till eventuella validitets- 
och reliabilitetsproblem (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2003:108f).  
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Som vi nämnde ovan gjordes ett antal pilotstudier för att minimera risken för mätfel samt för 
att kontrollera att enkätfrågorna uppfattades på rätt sätt. Dessutom inledde vi enkäten med att 
förklara relevanta begrepp för att försöka undvika eventuella mätfel eller tolkningsfel.  Då vi 
avsåg att göra en totalundersökning ville vi försäkra oss om att samtliga anställda hade chans 
att delta. Därför låg enkäten ute i tre veckor så att alla skiftarbetare hade möjlighet att 
medverka i studien.  
 

4.7 Svarsfrekvens  
Populationen bestod av samtliga anställda i företaget. Det var totalt 945 anställda i företaget 
när studien genomfördes och 322 personer valde att delta i undersökningen. Det innebär 
således en svarsfrekvens på 34 procent. Av det totala antalet kvinnor i företaget deltog 57 
procent medan motsvarande deltagande bland männen var 28 procent. För att specificera vilka 
som har medverkat i studien följer en presentation av respondenterna. 

4.7.1 Presentation av respondenterna  
Vi har valt att presentera respondenterna genom tabeller över olika bakgrundsvariabler. I 
samtliga tabeller redovisas könsfördelningen det vill säga andelen män respektive kvinnor. 
Dessutom redovisas den totala andelen respondenter i raden längst ner i tabellen. Vissa av 
variablerna jämförs även med hur fördelningen ser ut i populationen. Alla procenttal har 
avrundats till hela procent och 1 procent av männen motsvarar 2,15 personer medan 1 procent 
av kvinnorna motsvarar 1,07 personer. Vi inleder med att redovisa hur stor andel av 
respondenterna som är män respektive kvinnor. I samma tabell redovisas hur 
könsfördelningen ser ut i populationen. 
 
Könsfördelning Respondenterna Populationen 
Män 67 % 80 % 
Kvinnor 33 % 20 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Som tabellen visar är Stora Enso, Skoghallsbruk ett mansdominerat företag där kvinnorna 
utgör ungefär en femtedel av de anställda. Fördelningen av män och kvinnor i undersökningen 
överensstämmer inte med populationens fördelning. Svarsfrekvensen bland kvinnorna var 
mycket högre än bland männen. Kvinnorna var således mer benägna att delta i 
undersökningen. Trots att kvinnorna var mer benägna att delta är ändå majoriteten av 
respondenterna män. 
 
I nästföljande tabell presenterar vi åldersfördelningen bland respondenterna fördelat på kön. I 
enkäten fick de anställda fylla i sin exakta ålder. Vi har sedan valt att dela in variabeln i tre 
olika åldersintervall.  
 
Kön/Ålder 16-30 år 31-45 år 46-65 år 
Män 7 % 37 % 57 % 
Kvinnor 8 % 48 % 45 % 
Totalt 7 % 41 % 53 % 
 
Majoriteten av respondenterna är mellan 46-65 år. Tittar vi på åldersfördelningen mellan 
könen kan vi se att männen har en något högre genomsnittsålder än kvinnorna. De flesta män 
ingår i det sista intervallet medan den största procentuella andelen kvinnor ingår i det 
mellersta, det vill säga att de är mellan 31-45 år.   
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En annan intressant bakgrundsvariabel i enkäten var utbildningsbakgrund. Vi frågade vilken 
som var deras högst avslutade utbildning. Respondenternas utbildningsbakgrund ser ut på 
följande sätt.  
 
Kön/ 
Utbildning 

Internt 
bortfall 

Grundskola 
eller 
motsvarande 

Gymnasie- 
utbildning/ 
Yrkesskola 

Eftergym- 
nasial 
utbildning 

Universitet/ 
Högskola 
(minst120p)  

Annan 

Män 1 % 6 % 52 % 19 % 20 % 3 % 
Kvinnor 0 % 14 % 32 % 17 % 34 % 4 % 
Totalt 0 % 8 % 45 % 18 % 25 % 3 % 
 
Knappt hälften av respondenternas har en gymnasieutbildning eller yrkesskoleutbildning som 
sin högst avslutade utbildning. Vid en jämförelse mellan könen kan vi se att 
utbildningsbakgrunden skiljer sig åt. Det är en större andel kvinnor som har universitets eller 
högskoleutbildning. Det innebär att de kvinnliga respondenterna tenderar att ha högre 
utbildning än män. Tittar vi däremot på respondenterna vars högsta avslutade utbildning är 
grundskola eller motsvarande kan vi se att andelen kvinnor med denna utbildningsbakgrund är 
dubbelt så stor som andelen män. Det innebär samtidigt att den högsta andelen respondenter 
med lägst utbildning utgörs av kvinnor. 
 
Vi har även valt att undersöka hur stor andel män och kvinnor som har arbetsledande 
befattning. Då denna grupp troligtvis är mer involverad i det jämställdhetsarbete som bedrivs i 
företaget ansåg vi att det även kunde påverka deras attityder. Det visade sig dock att denna 
variabel inte hade någon större påverkan på de anställdas attityder. Vi anser det ändå 
intressant att redovisa den då det är en förhållandevis stor andel av respondenterna som har 
arbetsledande befattning. 
 
Kön/ 
Arbetsledande 
befattning 

Internt 
bortfall 

Ja Nej 

Män 1 % 31 % 69 % 
Kvinnor 0 % 14 % 86 % 
Totalt 0 % 25 % 75 % 
 
En fjärdedel av respondenterna har arbetsledande befattning och bland dessa är andelen män 
mer än dubbelt så stor som andelen kvinnor. Att många av respondenterna har arbetsledande 
befattning kanske beror på att de själva är involverade i det jämställdhetsarbete som bedrivs i 
företaget eller så kanske de har haft stor tillgång till informationen om undersökningen och 
haft insikt i vikten av att delta.  
 
På företaget är de anställda antingen kollektivanställda eller tjänstemän. Därför är det 
intressant att redogöra för hur stor andel av de manliga och de kvinnliga respondenterna som 
är kollektivanställda respektive tjänstemän. Detta visas i tabellen nedan tillsammans med det 
totala antalet anställda män och kvinnor som är kollektivanställda respektive tjänstemän i 
företaget.  
 
 Respondenter  Populationen  
 Kollektivanställda Tjänstemän Kollektivanställda Tjänstemän 
Män 39 % 61 % 89 % 62 % 
Kvinnor 22 % 78 % 11 % 38 % 
Totalt 34 % 66 % 66 % 34 % 
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Som tabellen visar är den största andelen respondenter tjänstemän medan drygt en tredjedel är 
kollektivanställda. I populationen är fördelningen den omvända. Det innebär att i 
undersökningen är andelen tjänstemän överrepresenterade och andelen kollektivanställda 
underrepresenterade. Av det totala antalet kollektivanställda i företaget deltog 17 procent 
medan deltagandet bland tjänstemännen var 66 procent.  
 

4.8 Bortfall 
Problemet med bortfall uppstår i de flesta enkätundersökningar. Är detta stort påverkar det 
undersökningens trovärdighet. Det finns två typer av bortfall, externt och internt. Det externa 
syftar på de respondenter som ingår i populationen som väljer att inte svara på enkäten, 
medan det interna bortfallet syftar på de respondenter som väljer att inte svara på en eller flera 
frågor i enkäten (Ejlertsson 1996:22). Detta har vi försökt att eliminera då vi noggrant och 
genomtänkt utformat så tydliga frågor som möjligt. Vi såg det externa bortfallet som det 
största problemet.  
 
Då webbenkäten lades ut på företagets intranät och skickades ut via e-post var förhoppningen 
att det externa bortfallet skulle bli så litet som möjligt. Det gjordes flera insatser för att 
marknadsföra enkätundersökningen.  Vi har fått stor hjälp av kontaktpersoner på företaget. De 
har informerat om undersökningen i företaget, satt upp affischer på anslagstavlor och skickat 
ut information via e-post till samtliga anställda. Dessutom informerades även ledningsgrupper 
och linjeråd. Vidare har påminnelser skickats ut via e-post till samtliga anställda vid ett flertal 
tillfällen för att ytterliggare försöka öka svarsfrekvensen. För att få ett så högt deltagande som 
möjligt åkte vi själva ut till företaget för att marknadsföra undersökningen. Vi bestämde oss 
för att sätta upp informationsblad (bilaga 2) i fikarum och kontrollrum samt informera 
anställda personligen samtidigt som vi gick en rundvandring i företaget. Detta gav även 
anställda möjlighet att ställa frågor till oss samtidigt som vi hade chans att bilda oss en 
uppfattning om hur väl informationen nått ut till de anställda. Vi vidtog ytterligare en insats 
för att marknadsföra undersökningen under den sista veckan enkätundersökningen pågick. Då 
stod vi utanför företagets lunchrestaurang och dela ut informationsblad (bilaga 3) om 
enkätundersökningen.   

4.8.1 Bortfallsanalys  
Som vi upplyste om tidigare blev svarsfrekvensen 34 procent. Vi hade hoppats på ett högre 
deltagande än så. En vanlig förklaring till ett lågt deltagande kan vara ointresse för 
enkätundersökningar. Många upplever enkätundersökningar som både tråkiga och 
tidskrävande och väljer därför att avstå från att delta. Enkäter kräver både ett engagemang och 
ett initiativtagande från individen. Ibland erbjuds någon slags belöning till respondenterna. 
Detta diskuterades med företaget i planeringsfasen men uteslöts då vi ansåg det var svårt att 
genomföra vid en webbenkät. Vi hade ingen möjlighet att kontrollera vilka individer som 
besvarat enkäten och kunde därför inte belöna dem för deras deltagande.  
 
Ytterligare orsaker till bortfallet kan vara ointresse eller bristande kunskap om datorer. 
Eftersom enkäten utformades som en webbenkät var datavana en förutsättning för att kunna 
delta. Enligt uppgifter hade alla anställda tillgång till datorer och egna e-postadresser. Enkäten 
lades både ut som en länk på företagets intranät och skickades ut till samtliga anställda via e-
post. Då vi pratade med de anställda fick vi uppfattningen om att det främst var via e-post 
som de anställda fyllt i enkäten. Det är därför möjligt att de anställa som inte använder sin e-
post missat informationen om undersökningen. Som vi nämnde tidigare genomfördes en rad 
marknadsföringsinsatser men det är möjligt att alla ändå inte visste om att undersökningen 
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pågick i företaget. En annan möjlig förklaring till svarsfrekvensens utfall kan vara tidsbrist. 
Antagligen prioriterar många sina arbetsuppgifter före ett frivilligt deltagande i en 
enkätundersökning. Detta problem var svårt att undgå. Enkätundersökningen pågick i tre 
veckor, dels för att alla skiftarbetare skulle ha möjlighet att delta och dels för att de anställda 
som ville delta skulle anse sig ha tid någon gång under denna tidsperiod. En av anledningarna 
till att de anställda skulle ha möjlighet att delta under arbetstid var att de troligtvis inte gärna 
skulle avsätta sin fritid till att göra det.  
 
Som vi nämnde tidigare var kvinnorna mer benägna att delta i undersökningen än män. Som 
ovan nämnt omfattade samma enkät två studier varav den ena genomfördes på initiativ av 
företaget. Den studien genomfördes för att förbättra jämställdhetssituationen och utveckla 
företagets redan befintliga jämställdhetsarbete. Det framgick i den information som de 
anställda tillhandahöll om undersökningen samt vikten av att delta. Anledningen till att 
andelen kvinnor deltog i större utsträckning kan bero på att jämställdhet och 
jämställdhetsarbete är områden som främst intresserar kvinnor då de i allmänhet har sämre 
villkor och möjligheter än män i arbetslivet. Därför har de troligtvis även ett större intresse av 
att förbättringar görs i området vilket jämställdhetsarbete syftar till.  
 
En rimlig förklaring till att andelen tjänstemän var mycket högre än andelen kollektivanställda 
är troligtvis att tjänstemännen hade bättre förutsättningar att delta. De hade tillgång till egna 
datorer i större utsträckning än de övriga. Tillgången till datorer kan därför ha begränsat de 
kollektivanställdas möjligheter att delta.  Eftersom det främst var via företagets intranät och e-
post som de anställda informerades om undersökningen har informationen troligtvis nått ut till 
tjänstemännen i större utsträckning än till kollektivanställda. Redan vid undersökningens 
planeringsarbete var vi medvetna om att förutsättningarna såg olika ut för tjänstemän och 
kollektivanställda. Vi bedömde att fler insatser behövde göras för att marknadsföra 
undersökningen bland de kollektivanställda. Därför valde vi att satte upp informationsblad i 
både fikarum och kontrollrum samt informera dem vi träffade muntligt vid en rundvandring i 
företaget. Vi delade även ut informationsblad utanför deras lunchrestaurang. Efter dessa 
insatser bedömde vi förutsättningarna som tillräckligt goda. Emellertid visar resultatet att så 
inte var fallet.  
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5. Företagspresentation  
I detta kapitel följer en presentation av det företag vars anställdas attityder vi studerat.  
 
Det företag som vi valt att genomföra studien på är Stora Enso, Skoghalls bruk. Företaget 
tillhör Stora Ensos koncern som är världsledande inom såväl skogsindustri som 
papperstillverkning. Totalt har koncernen ungefär 44 000 anställda i mer än 40 länder 
(www12). Av det totala antalet anställda finns 18 procent i Sverige (www13). Bolaget 
bildades vid årsskiftet 1998/1999 genom en hopslagning av STORA och Enso (www14). År 
2006 uppgick försäljningen till 14.6 billioner euro (www13).  
 
Skoghalls bruk är Värmland kommuns största arbetsgivare och har verksamheter i Skoghall 
och Forshaga (www15). På Skoghalls bruk produceras kartong av olika slag. Deras vision är 
att vara det världsledande kartongbruket (verksamhetsbeskrivningen 2006). De anställda som 
ingår i studien arbetar på fabriken i Skoghall. Då studien ägde rum, var det totalt 945 anställda 
varav 757 män och 188 kvinnor. 
 
Skoghalls bruks affärsidé är: 
 

 ”Vår affärsidé är att vi för marknadens ledande förpackningstillverkare skall utveckla 
och producera högkvalitativ, återvinningsbar och resurssnål kartong baserat på 
nyfiber av nordisk kvalitet och därmed aktivt bidra till de mest attraktiva 
fiberbaserade förpackningslösningarna, som därtill måste vara konkurrenskraftiga 
med andra material” (verksamhetsbeskrivningen 2006).   

 
Tillverkningen sker med hjälp av två stora kartongmaskiner, KM7 och KM8, som 
tillsammans har en kapacitet på 685 000 ton per år (verksamhetsbeskrivningen 2006). KM8 är 
en av världens största kartongmaskiner för vätskekartong. Huvudprodukterna är 
vätskekartong, kartong för torra produkter och liner vilket är ytskiktet på wellpapp (www16). 
Det råmaterial som används framställs av gran och tall som sedan görs om till en massa 
(www13). Nästan all massa framställs på plats (www16). Slutprodukterna används främst i 
livsmedelsbranschen som exempelvis mjölk eller juiceförpackningar 
(verksamhetsbeskrivningen 2006). Delar av produktionen transporteras till en fabrik i 
Forshaga som också ingår och är en del av Skoghalls Bruk. Där beläggs kartongen med plast, 
aluminiumfolie eller någon annan barriär (www15). Ungefär 90 procent av produktionen 
exporteras till kunder över hela världen men i huvudsak sker den största exporten inom 
Europa. Företagets omsättning år 2005 var 4,7 miljarder svenska kronor 
(verksamhetsbeskrivningen 2006). 
 



 26

6. Resultat och analys 
I detta kapitel följer en analys av undersökningens resultat. Resultaten redovisas i 
korstabeller där samtliga respondenters attityder presenteras gemensamt samt fördelat på 
respektive kön.  Resultat och analys kommer växelvis att redovisas i den löpande texten.  
 
Studiens syfte var att undersöka attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete hos de 
anställda på Stora Enso, Skoghallsbruk, samt urskilja ett eventuellt motstånd. För att uppfylla 
syftet och besvara våra frågeställningar har vi valt att dela in analysen i tre delområden. Det 
första delområdet presenterar respondenternas attityder till jämställdhet och i det andra 
delområdet redogör vi för respondenternas attityder till jämställdhetsarbete. Det tredje 
delområdet redovisar hur respondenterna förhåller sig till att män och kvinnor integreras på 
arbetsplatsen. Eftersom de ovan nämnda områdena integrerar med varandra kan många frågor 
och påståenden passa in under flera delområden. Vi har dock valt att redovisa de påståenden 
och frågor som vi anser passar bäst in under respektive område. Då vi även avser att urskilja 
ett motstånd mot jämställdhet i de anställdas attityder kommer en diskussion och en analys 
om ett eventuellt motstånd att ske löpande i texten. Det visade sig dock vara mycket svårare 
än vad vi inledningsvis trodde att urskilja ett motstånd i de anställdas attityder till jämställdhet 
och jämställdhetsarbete. Därför kan diskussionen om ett eventuellt motstånd uppfattas något 
kortfattad.   
 
Resultaten har vi valt att presenteras i korstabeller där kön är den oberoende variabeln. Den 
finns med i samtliga tabeller eftersom vi delvis avser att jämföra män och kvinnors attityder. I 
den sista raden i tabellerna finner ni det totala utfallet av samtliga respondenters attityder 
sammanförda. Resultatet redovisas i hela procent och eftersom gruppen män och gruppen 
kvinnor inte är lika stora är det viktigt att känna till hur många personer en procent av männen 
respektive kvinnorna utgör. Därför vill vi återigen informera om att en procent av männen 
motsvarar 2,15 personer medan en procent av kvinnorna motsvarar 1,07 personer.  
 
Analysen avser att enbart redogöra för respondenternas attityder till jämställdhet och 
jämställdhetsarbete. Därför görs ingen generalisering av resultatet. Nedan redogör vi för de 
påståenden och frågor som vi funnit mest intressanta. 
 

6.1 Vad har de anställda för attityder till jämställdhet? 
I detta delområde ska vi redogöra för de anställdas attityder till jämställdhet. Samtliga 
påståenden som presenteras nedan angriper begreppet på lite olika sätt. Vi inleder med 
följande påstående: 
 
Jämställdhet är en viktig fråga  
  
Kön/ 
svarsalternativ 

Internt 
bortfall 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet 

Män 2 % 2 % 12 % 37 % 47 % 
Kvinnor 0 % 1 % 2 % 20 % 78 % 
Totalt 2 % 2 % 8 % 31 % 57 % 
Tabell 1 
 
Som tabellen visar instämmer de flesta respondenter till stor del eller helt och hållet med att 
jämställdhet är en viktig fråga. Hedlin (2006:11) skriver att de flesta män och kvinnor har en 
positiv inställning till jämställdhet, vilket även vårt resultat tyder på. Det är stora skillnader 
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mellan män och kvinnors attityder. Kvinnor instämmer i mycket högre grad än män med att 
jämställdhet är en viktig fråga. Den största andelen som inte alls instämmer eller bara till liten 
del utgörs av män. Att män värderar jämställdhet som en mindre viktig fråga än kvinnor kan 
bero på att de inte upplever de ojämställda förhållanden i lika stor utsträckning. Det kan dock 
vara problematiskt att män tenderar att ha en mindre positiv attityd till jämställdhet. 
Robertsson (1998:240) skriver att mäns bristande deltagande är ett stort problem vid 
jämställdhetsarbete. Det kan göra att det saknas förankring i jämställdhetsarbetet på en eller 
flera nivåer i en organisation. 
 
I en studie gjord på statliga anställda chefer påvisades vilka svårigheter de upplevde med att 
bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete. Det framkom bland annat att andra kärnfrågor 
prioriterades högre än jämställdhetsfrågan (Fackförbundet ST 2006: 23ff). På samma sätt som 
chefer värderar andra frågor högre kanske även anställda värdera jämställdhetsfrågor som 
mindre viktiga. Det kan göra att jämställdhetsfrågan inte uppfattas som särskilt viktig då 
andra frågor prioriteras högre. Baude skriver att det finns ett dolt motstånd mot att diskutera 
jämställdheten på arbetsplatser, då arbetsplatsen redan upplevs jämställd. Det finns även ett 
passivt motstånd som är mycket vanligt, vilket visar sig genom irritation och förlöjligande och 
nedvärderande signaler när en person försöker inleda en diskussion om jämställdhetsfrågor. 
Även kvinnor kan låta bli att ta upp jämställdhet till diskussion i rädsla för att stöta sig med 
männen (Baude 1992:248). De respondenter som inte alls eller bara till liten del instämmer 
med att jämställdhet är en viktig fråga anser vi inte värdera jämställdhet som särskilt viktigt. 
Det är möjligt att de skulle kunna utgöra ett dolt eller passivt motstånd. En övervägande andel 
av respondenterna anser ändå att jämställdhet är en viktig fråga.  
 
Nästa påstående valde vi medvetet att formulera utan att använda begreppet jämställdhet. 
Många förknippar jämställdhet med den kvantitativa dimensionen som avser jämn 
könsfördelning (Bergman, 2004:9) och genom att formulera påståendet på nedanstående sätt 
ville vi istället belysa begreppets kvalitativa dimension.  
 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på 
arbetsplatsen 
 
Kön/ 
svarsalternativ 

Internt bortfall Instämmer inte 
alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet 

Män 2 % 1 % 1 % 10 % 87 % 
Kvinnor 0 % 0 % 1 % 4 % 95 % 
Totalt 1 % 0 % 1 % 8 % 90 % 
Tabell 2 
 
De flesta av respondenterna instämmer helt och hållet med att kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Som resultatet visar är det inte 
många som invänder mot att män och kvinnor ska ha lika förutsättningar och villkor på 
arbetsplatsen. Vid en jämförelse mellan könens attityder är det en högre andel kvinnor som 
instämmer helt och hållet, vilket vi tolkar som att det är något viktigare för kvinnor att det ska 
råda lika villkor mellan könen än det är för män.  
 
Det är intressant att jämföra det här resultatet med föregående påstående. Det är en mycket 
större andel både män och kvinnor som instämmer helt och hållet med att de ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen oavsett kön än andelen som 
instämmer helt och hållet med att jämställdhet är en viktig fråga. Det innebär att 
respondenterna är mindre benägna att instämma med att jämställdhet är en viktig fråga. Dessa 
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attityder kan eventuellt förstås i termer av att samhället och arbetslivet redan upplevs jämställt 
eller att det idag redan görs tillräckligt mycket för att främja jämställdhet. Enligt Baude kan 
kvinnor ha svårt att se kopplingar mellan ojämställda förhållanden och kön. Under en 
kvinnokonferens, där deras arbetsvillkor diskuterades, framkom att en del kvinnor inte var 
medvetna om att de som grupp generellt sett hade sämre villkor än män. Kunskapen om detta 
uppnåddes främst under diskussioner med andra kvinnor (Baude 1992:231). Omedvetenheten 
om de ojämställda förhållandena tror vi även kan prägla män. Det i sin tur kan leda till att 
arbetsplatsen upplevs som jämställd. En annan tolkning av att det är färre respondenter som 
instämmer helt och hållet med att jämställdhet är en viktig fråga kan vara som vi nämnde i det 
föregående påståendet att det finns ett dolt eller passivt motstånd mot jämställdhet. Eftersom 
jämställdhetsfrågan inte upplevs lika viktig som att det ska råda jämställdhet kanske det finns 
ett motstånd mot att ta upp ämnet till diskussion. Detta skulle naturligtvis kunna försvåra och 
hindra en utveckling av jämställdhet om de tar avstånd från att diskutera ämnet.   
 
I nästa påstående undersöker vi om jämställdhet uppfattas som ett uttjatat begrepp. Vi valde 
medvetet att formulera påståenden ledande då jämställdhet väcker både positiva och negativa 
känslor. 
 
Jämställdhet är ett uttjatat begrepp 
 
Kön/ 
svarsalternativ 

Internt 
bortfall 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet 

Män 2 % 17 % 38 % 29 % 14 % 
Kvinnor 1 % 47 % 36 % 10 % 6 % 
Totalt 2 % 27 % 38 % 23 % 11 % 
Tabell 3 
 
Det är drygt en fjärdedel av respondenterna som inte alls instämmer med att jämställdhet är ett 
uttjatat begrepp. Övriga instämmer således i olika grad och som tabellen visar instämmer en 
tredjedel av respondenterna till stor del eller helt och hållet med att jämställdhet är uttjatat. 
Det är en markant skillnad mellan män och kvinnors attityder. Nästan hälften av kvinnorna 
anser inte att jämställdhet är ett uttjatat begrepp medan bara knappt en femtedel av männen 
anser detsamma. Bland dem som instämmer till stor del eller helt och hållet är majoriteten 
män. Det innebär således att män instämmer i mycket högre grad än kvinnor med att 
jämställdhet är ett uttjatat begrepp.   
 
Jämställdhet är ett omdiskuterat ämne såväl i samhället som i arbetslivet vilket kan vara en 
anledning till att ämnet upplevs uttjatat. Samtidigt är det nödvändigt att ständigt trycka på att 
män och kvinnor fortfarande har olika villkor i arbetslivet. Bland annat har Sverige en av 
världens mest segregerade arbetsmarknader vilket tyder på att det finns mycket kvar att göra 
(www4). Genom att diskutera ämnet synliggörs och medvetandegörs problemen. Däremot kan 
man ifrågasätta om diskussionen förs fram på rätt sätt då många instämmer i olika grad med 
att begreppet är uttjatat.  
 
Betraktas samhället och arbetslivet som jämställt kan diskussionen upplevas onödig och 
därmed uttjatad. Enligt Hirdman är kvinnors underordning är ett problem som många varken 
ser eller väljer att vilja se då det är kulturellt betingat (Hirdman 2004:5). Eftersom kön är 
kulturellt betingat kan det vara svårt att förstå vilken betydelse det har (Hedlin 2006:28f). 
Både Hedlins studie med lärarstudenter och Holmbergs studie av unga människor i 
parrelationer visar hur genus konstrueras och återskapas på ett omedvetet sätt. Det kan således 
vara svårt för både män och kvinnor att förstå att villkoren och förhållandena ser olika ut för 
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män och kvinnor samt att de behandlas olika på grund av sitt kön. Det är ändå rimligt att anta 
att män upplever det mer jämställt än kvinnor då de oftast är kvinnors villkor som är 
begränsade. Därför kanske män även tenderar att värderar jämställdhet som ett mer uttjatat 
begrepp. Som vi såg i tabell 1 var det en mycket större andel kvinnor som i hög grad 
värderade jämställdhet som en viktig fråga. Det tyder på att kvinnor har ett större intresse av 
jämställdhetsfrågan.  
 
De attityder som pekar på att jämställdhet upplevs vara uttjatat kan tyda på en ovilja och ett 
ointresse för att främja en förändring mot ökad jämställdhet. Detta skulle i sin tur kunna 
försvåra det jämställdhetsarbete som bedrivs i organisationen eftersom det indirekt kan 
generera ett motstånd. Problematiken med att urskilja ett eventuellt motstånd i attityderna görs 
sig tydligt i det här påståendet. Bara för att man upplever jämställdhet uttjatat behöver man 
inte nödvändigtvis vara motståndare. Däremot anser vi att de anställda vars attityder präglas 
av detta förhållningssätt kan utgöra ett hinder mot det jämställdhetsarbete som bedrivs.   
 
Enligt jämställdhetslagen är arbetsgivare skyldiga att kartlägga de anställdas löner. Syftet är 
att undersöka om det finns några osakliga löneskillnader mellan könen (www11). Lika lön för 
lika arbete är en central fråga i det arbete som bedrivs för att främja jämställdhet.  
 
Det ska vara lika lön för lika arbete oavsett kön 
 
Kön/ 
svarsalternativ 

Internt 
bortfall 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet 

Män 2 % 1 % 2 % 10 % 86 % 
Kvinnor 1 % 0 % 0 % 1 % 98 % 
Totalt 2 % 0 % 1 % 7 % 90 % 
Tabell 4 
 
Att det ska vara lika lön för lika arbete oavsett kön är en övervägande majoritet av 
respondenterna överens om. Attityderna skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Precis som i de 
tidigare resultaten (se tabell 1 och 2) är det en större procentuell andel kvinnor som instämmer 
helt och hållet med det angivna påståendet. Som tabellen visar är det i stort sett endast män 
som valt ett annat svarsalternativ. Vi tolkar resultatet som att de flesta anser att det ska vara 
lika lön för lika arbete oavsett kön, eftersom de har svarat att de instämmer till stor del eller 
helt och hållet med det. Det är lika stor procentuell andel respondenter (90 procent) som 
instämmer helt och hållet med att det ska vara lika lön för lika arbete som att kvinnor och män 
ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Det verkar således 
vara allmänt vedertaget bland respondenterna att kvinnor ska värderas lika samt att de ska ha 
samma villkor och förutsättningar.  
  
Enligt Fürst (1999:43f) finns det en föreställning att kvinnors inträde på mansdominerade 
arbetsområden leder till att lönen försämras på grund av att statusen blir lägre. Denna 
föreställning bygger på en rädsla som kan genererar ett motstånd mot att kvinnor integreras på 
arbetsplatsen. Det behöver inte betyda att de samtidigt anser att lönerna ska skilja sig åt 
mellan män och kvinnor. Som resultatet visar är respondenterna över lag överens om att det 
ska råda lika lön för lika arbete oavsett kön.  
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6.2 Vad har de anställda för attityder till jämställdhetsarbete? 
För att främja jämställdhet på arbetsplatsen är arbetsgivaren enligt lag skyldig att bedriva ett 
målinriktat jämställdhetsarbete (www5). Jämställdhetsarbete kan ses som ett 
förändringsarbete och för att kunna genomför en förändring mot ökad jämställdhet måste 
organisationens medlemmar förändra sina normer och värderingar (Eriksson-Zetterqvist 
2006:79f). Vi vill påstå att få arbetsplatser är jämställda och därför krävs det större eller 
mindre förändringar för att öka jämställdheten. Det är således intressant att studera de 
anställdas attityder till detta förändringsarbete. Vi inleder avsnittet med att redogöra för hur 
väl respondenterna instämmer med att det är viktigt att bedriva jämställdhetsarbete. 
 
Det är viktigt att bedriva jämställdhetsarbete  
 
Kön/svarsalternativ Internt 

bortfall 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Män 3 % 4 % 25 % 42 % 27 % 
Kvinnor 1 % 2 % 15 % 30 % 52 % 
Totalt 2 % 3 % 21 % 38 % 35 % 
Tabell 5 
 
Resultatet visar att de flesta respondenter instämmer med att jämställdhetsarbete är viktigt 
men dock i olika grad. Majoriteten av respondenterna instämmer till stor del eller helt och 
hållet med påståendet och dessa anser vi värderar jämställdhetsarbete som viktigt. Män och 
kvinnors attityder skiljer sig mycket åt i ovanstående påstående. Mer än hälften av kvinnorna 
instämmer helt och hållet med att jämställdhetsarbete är viktigt medan drygt en fjärdedel av 
männen har angett samma svarsalternativ. Kvinnorna värderar således jämställdhetsarbete 
som mycket viktigare än män.  
 
Vi kan även konstatera att det är en påtaglig andel respondenter, framförallt män, men även 
kvinnor, som inte alls eller bara till liten del instämmer med att jämställdhetsarbete är viktigt. 
En anledning till det kan vara att de redan betraktar arbetsplatsen som jämställd och därför 
inte anser att det är viktigt att bedriva denna typ av arbete. Det behöver inte betyda att 
arbetsplatsen är jämställd då de könsstrukturer som präglar samhället och arbetslivet ofta är 
dolda (Hedlin 2006:27).  Det kan göra att män och kvinnor är omedvetna om de orättvisa 
förhållanden som dessa strukturer skapar och dessutom kan det vara svårt att se vilka 
förändringar som är nödvändiga att vidta. Både Eriksson – Zetterqvist (2006:79f) och 
Abrahamsson (2000:279f) belyser svårigheterna med att genomföra förändringsarbeten som 
syftar till att förändra gamla och invanda mönster. De menar att svårigheten ligger i att 
förändra invanda rutiner, då risken är stor att människor tenderar att gå tillbaka till gamla 
rutiner (Eriksson-Zetterqvist 2006:79f, Abrahamsson 2000:279f).  
 
En annan anledning till att vissa inte värderar jämställdhetsarbete som särskilt viktigt kan vara 
bristande intresse för denna typ av arbete. Återigen är det en större andel män som bara 
instämmer i låg grad (dvs. instämmer inte alls eller bara till liten del). Enligt Robertsson är 
mäns bristande deltagande ett stort problem vid jämställdhetsarbete (Robertsson, 1998:240). 
Graden av intresse påverkar sannolikt hur viktigt arbetet uppfattas och därmed även graden av 
engagemang och deltagande. Som vi ser i tabellen är det även en liten andel kvinnor som bara 
instämmer till liten del med att jämställdhetsarbete är viktigt. Enligt Baude kan det finnas 
intressen hos både män och kvinnor som bevarar ojämställda förhållanden. Om de vill bevara 
ojämställda förhållanden kanske de inte värderar arbetet som särskilt viktigt. Baude antar att 
de manliga arbetarna vill ha kontroll över den interna arbetsmarkanden samt de normer och 
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värderingar som råder på arbetsplatsen medan de kvinnliga arbetarna ser fördelar med sina 
arbetsvillkor då de underlättar kombinationen av arbete och familj (Baude 1992:37ff).  
 
Det är en större andel respondenter som instämmer i hög grad med att jämställdhet är en 
viktig fråga än de som instämmer i hög grad med att det är viktigt att bedriva 
jämställdhetsarbete. Det innebär att jämställdhetsarbete upplevs mindre viktigt än 
jämställdhetsfrågan. Det tolkar vi som att de anser att det är viktigt med jämställdhet men inte 
lika viktigt att arbete för det. Enligt Wahl m.fl. (2001:189) kan jämställdhetsarbete skapa 
motstånd hos såväl män som kvinnor.  
 
I nästa påstående undersöker vi om jämställdhetsarbete upplevs diskriminera män.  
 
Jämställdhetsarbete diskriminerar män 
 
Kön/ 
svarsalternativ 

Internt 
bortfall 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet 

Män 2 % 46 % 32 % 13 % 7 % 
Kvinnor 0 % 79 % 17 % 3 % 2 % 
Totalt 2 % 57 % 27 % 10 % 5 % 
Tabell 6 
 
Resultatet visar att majoriteten av respondenterna inte alls instämmer med att 
jämställdhetsarbete diskriminerar män. Övriga instämmer således i olika grad. Det är bara en 
liten andel som instämmer till stor del eller helt och hållet varav den största andelen är män. 
Som tabellen visar är det en markant skillnad mellan män och kvinnors attityder. Män är 
mycket mer benägna att instämma med att jämställdhetsarbete diskriminerar män.  
 
Det är möjligt att jämställdhetsarbete kan anses diskriminera män om det saknas kunskap om 
jämställdhetsarbetets ändamål vilket inte är att försämra männens villkor utan att främst 
förbättra kvinnors. En fördom mot jämställdhet och jämställdhetsarbete är att män missgynnas 
samtidigt som kvinnor gynnas (SOU 1998:6 ref i Hedlin 2006:24). Jämställdhetsarbete 
handlar inte om att missgynna män men det är möjligt att de faktiskt upplever sig 
missgynnade och därigenom diskriminerade. Upplevelsen av att män måste stå tillbaka för att 
kvinnor ska få det bättre kan te sig skrämmande och om männen tror att deras villkor 
försämras då kvinnornas förbättras är det inte konstigt om de uttrycker ett visst motstånd mot 
förändringsarbetet. 
 
Det är också intressant att det är en liten andel kvinnor som instämmer till stor del eller helt 
och hållet med att jämställdhetsarbete diskriminerar män. Det är möjligt att även kvinnor kan 
anse att män måste avstå från sina privilegier samt stå tillbaka för att kvinnors villkor ska 
förbättras.  Det skulle kunna leda till att kvinnor uppfattar jämställdhetsarbete som onödigt, 
överdrivet och till och med diskriminerande för män.  De respondenter som har attityden att 
jämställdhet diskriminerar män skulle till viss del kunna utgöra ett motstånd mot 
jämställdhetsarbetet. Det är rimligt att anta att en förändring som uppfattas diskriminerande 
inte får stöd av dem som upplever den som sådan.  Det kan ses som ett exempel hur strukturen 
i samhället bevaras och konstrueras av både män och kvinnor (Hedlin 2006:39).  
 
I nästa tabell redovisas attityder till huruvida respondenterna anser att de tjänar på en 
jämställd arbetsplats eller inte.  
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Jag tjänar på att det är jämställt på arbetsplatsen 
 
Kön/svarsalternativ Internt 

bortfall 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Män 3 % 16 % 18 % 36 % 27 % 
Kvinnor 1 % 5 % 13 % 29 % 52 % 
Totalt 3 % 12 % 17 % 34 % 35 % 
Tabell 7 
  
Tabellen visar att en stor majoritet av respondenterna instämmer till stor del eller helt och 
hållet med påståendet. Det innebär att mer än hälften av respondenterna instämmer i hög grad 
med att de tjänar på att arbetsplatsen är jämställd. Ett sådant ställningstagande skulle kunna 
leda till ett ökat engagemang och deltagande för att främja jämställdheten.  
 
Vid en jämförelse mellan könen skiljer sig män och kvinnors attityder åt. Det är till exempel 
en mycket större andel kvinnor som är benägna att instämma helt och hållet med påståendet. 
Det är nästan en dubbelt så stor andel kvinnor än män som valt detta svarsalternativ. 
Dessutom är det en mycket större andel män som inte alls anser att de tjänar på att det är 
jämställt. Resultatet tolkar vi som att kvinnor upplever större individuella fördelar med en 
jämställd arbetsplats än män. Att männen är mycket mindre benägna att instämma med det 
kan tolkas som att de anser att det främst är kvinnor som gynnas av arbetet. Enligt Wahl m.fl. 
har män mer att vinna på att ojämställdheten bevaras (Wahl et. al. 2001:189). Som vi nämnde 
ovan är det är en liten andel respondenter som inte alls anser att de tjänar på att det är jämställt 
på arbetsplatsen. Denna andel utgörs av fram för allt män men anmärkningsvärt är att en liten 
andel kvinnor också valt detta svarsalternativ. Robertsson skriver att det är viktigt att 
framförallt män ser individuella fördelar med att delta i jämställdhetsarbete för att en 
förändring ska vara möjlig (Robertsson 1998:241f).   
 
Som vi såg tidigare instämde nästan alla respondenter med att män och kvinnor ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen (se tabell 2). Det är däremot inte lika 
många som anser att de tjänar på att arbetsplatsen är jämställd. Det verkar vara allmänt 
vedertaget att det ska råda lika villkor men alla anser inte att de själva vinner på att det. Om 
män och kvinnor inte upplever individuella fördelar med en jämställd arbetsplats kanske det 
leder till en passivitet vid ett förändringsarbete som syftar på att öka jämställdheten. Det är 
möjligt att det skulle kunna generera ett motstånd.  
 
Enligt jämställdhetslagen är det arbetsgivarens ansvar att främja jämställdhet på arbetsplatsen 
(www5). I nästföljande tabell redovisar vi respondenternas attityder till huruvida alla anställda 
bär ett ansvar för att främja jämställdheten. 
 
Det är samtliga anställdas ansvar att främja jämställdhet på arbetsplatsen 
 
Kön/svarsalternativ Internt 

bortfall 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Män 2 % 5 % 12 % 33 % 48 % 
Kvinnor 1 % 2 % 9 % 34 % 54 % 
Totalt 2 % 4 % 11 % 33 % 50 % 
Tabell 8 
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En majoritet av respondenterna instämmer helt och hållet med att samtliga anställda har 
ansvar för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Det skulle kunna förstås i termer av att de 
värderar sina egna individuella insatser som betydelsefulla vid ett jämställdhetsarbete. De 
flesta av de övriga respondenterna instämmer också med påståendet. Som tabellen visar är det 
ingen stor skillnad mellan könens attityder men kvinnor är något mer benägna att instämma 
med att samtliga anställda har ansvar att främja jämställdheten. Att andelen kvinnor 
instämmer i något högre grad än män kan bero på att de även anser att jämställdhet och 
jämställdhetsarbetet är viktigare än männen (se tabell 1 och 5). Om de upplever jämställdhet 
och jämställdhetsarbete som viktigt kanske de även anser att det finns ett gemensamt ansvar 
för att arbeta för det, och därför instämmer i hög grad med påståendet.  
 
De respondenter som inte instämmer i hög grad med påståendet kanske anser att vissa bär ett 
större ansvar än andra. Eftersom det främst är ledningens ansvar att främja jämställdhet är det 
rimligt att anta att de också anses ha ett större ansvar. Det är möjligt att en annan tänkbar 
grupp som skulle kunna upplevas ha ett stort ansvar är kvinnor då jämställdhet kan ses som 
något som främst rör kvinnor. 
 

6.3 Hur förhåller sig de anställda till att män och kvinnor integreras 
på arbetsplatsen?  
Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren sträva efter en jämn könsfördelning vid 
nyrekrytering (www5). På företaget utgör kvinnorna en minoritet och vi finner det därför 
intressant att studera hur benägna de anställda är till att förändra könsfördelningen på 
arbetsplatsen, vilket presenteras i detta delområde. Den första frågan redovisar hur män och 
kvinnor förhåller sig till att arbeta med någon av motsatt kön.  
 
Hur ställer du dig till att arbeta med någon av motsatt kön?  
 

Kön/ 
Svarsalternativ 

Internt 
bortfall 

Mycket 
negativt 

Lite 
Negativt 

Varken 
positivt eller 

negativt 

Lite 
Positivt 

Mycket 
Positivt 

Män 1 % 1 % 2 % 32 % 10 % 54 % 
Kvinnor 0 % 0 % 0 % 18 % 6 % 77 % 
Totalt 1 % 1 % 2 % 27 % 9 % 62 % 
Tabell 9 
 
Tabellen visar att majoriteten av både män och kvinnor är mycket positiva till att arbeta med 
någon av motsatt kön. Andelen kvinnor som är mycket positiva är betydligt större än andelen 
män. Det visar att kvinnor har en mer positiv inställning till att arbeta tillsammans med en 
manlig arbetskamrat än tvärtom. Då de tillfrågade kvinnorna valt att arbeta på en 
mansdominerad arbetsplats är det även rimligt att anta att de inte har något emot att arbeta 
tillsammans med män. Det är i stort sett inga respondenter som förhåller sig negativa till 
frågan. Däremot är det drygt en fjärdedel av respondenterna som har svarat att de varken är 
positiva eller negativa till att arbeta med någon av motsatt kön. Det menar vi är ett neutralt 
ställningsstagande och de respondenter som har valt detta svarsalternativ anser troligtvis inte 
att det har någon betydelse vilket kön en arbetskamrat har.  
 
I en studie gjord där arbetsrotation infördes som ett medel för att integrerar män och kvinnor 
på arbetsplatsens olika avdelningar visade det sig att både män och kvinnor protesterade. De 
protesterade mot att integreras med varandra, men motståndet var störst bland män och de 
vägrade att utföra så kallade ”kvinnojobb” (Abrahamsson 2000:278f). Enligt vår 
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undersökning är en övervägande del av respondenterna positiva till att arbeta med någon av 
motsatt kön. Det är i stort sett ingen som förhåller sig negativ till detta. Det tolkar vi som att 
de gärna arbetar tillsammans med det motsatta könet på arbetsplatsens olika avdelningar. 
Resultatet i vår studie visar i likhet med Abrahamssons studie att männen förhåller sig mindre 
positiva än kvinnor till att arbeta med någon av motsatt kön. 
 
Då majoriteten av respondenterna förhåller sig positiva till att arbeta med någon av motsatt 
kön är det intressant att studera hur väl de instämmer med att det borde vara fler av det 
motsatta könet på arbetsplatsen.    
 
Det borde vara fler av det motsatta könet på min arbetsplats?  
 
Kön/svarsalternativ Internt 

bortfall 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Män 2 % 18 % 22 % 33 % 25 % 
Kvinnor 0 % 32 % 25 % 24 % 19 % 
Totalt 2 % 23 % 23 % 30  % 23 % 
Tabell 10 
 
Då vi tolkat ovanstående resultat har vi delat in svarsalternativen på följande sätt: De som har 
angivit att de instämmer till stor del eller helt och hållet anser i hög grad att det borde vara fler 
av det motsatta könet på arbetsplatsen medan övriga instämmer i låg grad.  
 
Som tabellen visar instämmer majoriteten av respondenterna i hög grad med att det borde vara 
fler av det motsatta könet på arbetsplatsen. Vid en jämförelse mellan könen visar resultatet att 
män tenderar att instämma i högre grad än kvinnor. Det innebär således att männen är mer 
positiva till att fler kvinnor integreras på arbetsplatsen än tvärtom. Eftersom de anställda 
arbetar på en mansdominerad arbetsplats (80/20) är det intressant att andelen män som 
instämmer i hög grad ändå inte är högre än 58 procent. Det kan tolkas som att det finns en 
viss motvilja bland män till att arbeta med kvinnor. Enligt Fürst (1999:43f) kan män uttrycka 
ett motstånd mot att kvinnor träder in på mansdominerade arbetsplatser. Även Baude menar 
utifrån sitt antagande att det finns en ovilja bland män till att kvinnor integreras på 
arbetsplatsen då de vill kontrollera den interna arbetsmarknaden (Baude 1992:37f).   
 
Enligt Kanter är kvinnor så kallade ”avvikare” då de utgör en minoritet på en mansdominerad 
arbetsplats. De påverkas i sin tur av tre tendenser, vilka är synlighet, kontrast och 
assimilation. Att det inte är en större andel män som anser att det borde vara fler kvinnor på 
arbetsplatsen kan eventuellt förklaras av kontrast tendensen, vilken innebär att skillnaden 
mellan majoriteten och minoriteten förstärks. Den grupp som utgör majoritet, det vill säga 
män i detta sammanhang, blir mer medveten om sin kultur och det uppstår en rädsla att förlora 
den när minoriteten (kvinnor) integreras. Det är ofta tydligt vilken kultur som råder på dessa 
arbetsplatser och i vilken utsträckning kvinnor får delta (Kanter 1993:210f). Då det finns en 
ovilja bland män att fler kvinnor träder in på arbetsplatsen kan de upprätthålla den ojämna 
könsfördelningen. Värt att påpeka är att det är en relativt stor andel kvinnor som instämmer i 
hög grad med att fler män borde integreras på arbetsplatsen. De utgör en minoritet men många 
kvinnor anser ändå att de borde vara fler män på arbetsplatsen. Enligt kontrasttendens kan 
detta vara ett sätt för kvinnor att visa sin lojalitet för männen då de kan testas genom att få 
rollen som gatekeepers. Detta medför att även kvinnorna kan vara med och bevara den 
ojämna könsfördelningen då de stänger ute andra kvinnor från arbetsplatsen. På så vis visar de 
sin lojalitet till männen (Kanter ref. i Abrahamsson 2000:115ff). 
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Det är intressant att jämföra detta påstående med föregående. Det är en större andel män som 
förhåller sig positiva till att arbeta med någon av motsatt kön än till att de borde vara fler av 
det motsatta könet på arbetsplatsen. Då män tenderar att förhålla sig positiva till att arbeta 
med någon av motsatt kön ifrågasätter vi varför de inte vill att fler kvinnor integreras på 
arbetsplatsen. Här skulle vi möjligen kunna urskilja ett visst motstånd då resultatet tyder på att 
framförallt män uttrycker en ovilja till en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen. När 
kvinnor integreras finns en risk att männen förlorar sin ställning då kvinnodominerade yrken 
ofta har en lägre status och lägre lön (Fürst 1999:43f). Kvinnorna skulle också kunna utgöra 
ett motstånd då de det är en förhållandevis stor andel kvinnor som anser att det borde vara fler 
män på arbetsplatsen. Det skulle kunna visa på kvinnornas lojalitet mot männen samt ett 
behov av att bevara arbetsplatsen könsfördelning. 
 
Det bör tilläggas att frågan kan ha missuppfattas på det sätt att vissa respondenter kan ha 
besvarat den utifrån sin avdelning. När vi konstruerade enkäten förklarade vi vad vi avsåg 
med arbetsplats, det vill säga att vi syftade på hela företaget. Det finns ändå en viss risk att 
några kan ha tolkat frågan utifrån sin avdelning då det kan upplevas naturligt. Det är därför 
möjligt att avdelningarnas könsfördelning kan ha påverkat resultatet. 
 
Vi anser det intressant att undersöka män och kvinnors attityder till huruvida deras 
arbetsuppgifter kan utföras lika bra av en person av motsatt kön.  
 
Mina arbetsuppgifter kan utföras lika bra av en person av motsatt kön  
 
Kön/svarsalternativ Internt 

bortfall 
Instämmer 
inte alls 

Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt och 
hållet 

Män 4 % 4 % 8 % 22 % 61 % 
Kvinnor 0 % 1 % 1 % 7 % 92 % 
Totalt 3 % 3 % 6 % 17 % 71 % 
Tabell 11 
 
En stor majoritet av respondenter instämmer helt och hållet med att deras arbetsuppgifter kan 
utföras lika bra av en person av motsatt kön. Däremot är det stor skillnad mellan könens 
attityder. En övervägande majoritet av kvinnorna instämmer helt och hållet med påståendet 
medan drygt hälften av männen har angett samma svarsalternativ. Kvinnorna är således 
mycket mer benägna att instämma med att deras arbetsuppgifter kan utföras lika bra av en 
person av motsatt kön. 
 
Det faktum att det finns män som inte anser att kvinnor kan utföra arbetsuppgifterna lika bra 
kan få konsekvenser som segregering då attityderna kan utgöra hinder för kvinnor eller helt 
enkelt stänga ute kvinnor från vissa typer av arbetsuppgifter. I industrin förknippas tungt 
kroppsarbete med hög status och det finns fördomar mot att kvinnor inte klarar av dessa 
arbetsuppgifter. Det kan leda till att kvinnor marginaliseras och stängs ute från vissa typer av 
arbetsuppgifter (Gunnarsson, 1994 ref. i Drejhammar, 2001:30). De fysiska arbetsuppgifterna 
har minskat i och med den tekniska utvecklingen och därför utgör idag kvinnornas fysiska 
styrka knappast något hinder. Abrahamsson (2001:126f) menar dock att även de tekniskt 
krävande arbetsuppgifterna i industrin är manligt könsmärkta.  
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7. Slutdiskussion  
I detta kapitel diskuteras resultatet och studiens syfte och frågeställningar besvaras.  
 
Syftet med studien var att undersöka attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete hos de 
anställda på Stora Enso, Skoghalls bruk samt urskilja ett eventuellt motstånd. Vi inleder med 
att beskriva respondenternas attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete. Utifrån vår 
undersökning kan vi konstatera att respondenterna anser att män och kvinnor ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på arbetsplatsen samt att det ska vara lika lön för lika 
arbete oavsett kön. Det visar att de anställda har en positiv attityd till jämställdhet. Även om 
de anser att det ska vara jämställt så värderar de inte jämställdhetsfrågan som lika viktig. 
Dessutom är det intressant att det är en förhållandevis stor andel respondenter som instämmer 
med att jämställdhet är ett uttjatat begrepp. En stor majoritet av respondenterna instämmer 
även i hög grad med att jämställdhetsarbete är viktigt men de värderar jämställdhet högre än 
jämställdhetsarbete. Det innebär att respondenterna anser att det ska råda jämställdhet men de 
anser inte att det är lika viktigt att arbeta för att åstadkomma det. Det är möjligt att 
respondenterna redan upplever att det är jämställt på arbetsplatsen. Intressant är att ifrågasätta 
om arbetsplatsen redan är jämställd eller om dessa attityder präglas de kulturella normer och 
värderingar som råder i samhället, där mannen ses som norm och kvinnor är underordnade 
män. Om detta anses vara naturligt är det sannolikt svårt att se de ojämställda förhållandena 
som råder både i samhället och i arbetslivet. Präglas attityder av detta förhållningssätt är det 
rimligt att anta att jämställdhetsarbete upplevs mindre viktigt. 
 
Enligt vår studie anser inte alla att de tjänar på att arbetsplatsen är jämställd. Det kan 
naturligtvis påverka deras attityder till denna typ av arbete. Det är även en påtaglig andel 
respondenter som instämmer i olika grad med att jämställdhetsarbete diskriminerar män. 
Utifrån vår undersökning kan vi ändå konstatera att respondenterna har en positiv attityd till 
både jämställdhet och jämställdhetsarbete. Överlag upplever de anställda jämställdhet och 
jämställdhetsarbete som viktigt. 
 
Något som vi också avsåg att undersöka var om attityderna skiljde sig åt mellan män och 
kvinnor. Framträdande för studien var att attityderna skiljde sig mycket åt mellan män och 
kvinnor. I vissa frågor var det mer påfallande än i andra. Det är en betydligt större andel 
kvinnor än män som instämmer helt och hållet med att jämställdhet är en viktig fråga samt att 
det är viktigt att bedriva jämställdhetsarbete. Kvinnor värderar därmed jämställdhet och 
jämställdhetsarbete mycket högre än män. En orsak till att männen värderar 
jämställdhetsarbete mindre viktigt än kvinnor kan vara att de inte själva upplever könens 
villkor och förhållanden som olika. En annan orsak till att de är mindre benägna att instämma 
med att jämställdhetsarbete är viktigt kan vara att de inte själva upplever att de tjänar på att 
bedriva denna typ av arbete. Studien visar att det är en liten andel respondenter, framförallt 
män, men även kvinnor, som inte upplever att de tjänar på att arbetsplatsen är jämställd. 
Undersökningen visar också att det är en mycket större andel män än kvinnor som instämmer 
med att jämställdhet är ett uttjatat begrepp. Andelen män som instämmer med det är dubbelt 
så stor som andelen kvinnor. Dessutom är det även en betydligt större andel män än kvinnor 
som instämmer med att jämställdhet diskriminerar män. Att vissa upplever jämställdhet som 
uttjatat eller ett arbete som diskriminerar män påverkar sannolikt deras förhållningssätt till det 
jämställdhetsarbete som bedrivs i företaget.  
 
Studien visar även att en stor majoritet av både männen och kvinnorna är positiva till att 
arbeta med någon av motsatt kön. Kvinnorna är dock mer positiva till det än tvärtom. Trots att 
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det är många som förhåller sig positiva till det, är det inte lika många som instämmer i hög 
grad med att det borde var fler av det motsatta könet på arbetsplatsen. Resultatet visar att män 
är mer positiva än kvinnor till det sistnämnda. Intressant är att det inte är en större andel män 
som instämmer i hög grad då arbetsplatsen präglas av en ojämn könsfördelning. Dessutom är 
det en förhållandevis stor andel kvinnor som anser att de borde vara mer män trots att de 
arbetar på en mansdominerad arbetsplats. Sammanfattningsvis kan vi se att det är en markant 
skillnad mellan män och kvinnors attityder.  Även om både män och kvinnor har en positiv 
attityd till jämställdhet och jämställdhetsarbete tenderar kvinnor att värdera det mycket högre 
än män.  
 
Syftet med studien var delvis att urskilja ett eventuellt motstånd i de anställdas attityder. Att 
mäta motstånd visade sig vara mycket svårare än vad vi inledningsvis trodde. Vi har vänt upp 
och ned på begreppet motstånd och upplever att det är ett mycket starkt ord som är svårt att 
tillämpa på de anställdas attityder till jämställdhet och jämställdhetsarbete. De respondenter 
som förhåller sig mindre positiva till jämställdhet och jämställdhetsarbete skulle kunna 
försvåra det jämställdhetsarbete som bedrivs i företaget. Om exempelvis männen anser att 
deras arbetsförhållanden kommer att försämras i takt med att kvinnornas förbättras är det 
rimligt att anta att det leder till något slags motstånd. De män och kvinnor som inte upplever 
att de tjänar på att arbetsplatsen är jämställd kanske inte engagerar sig och intresserar sig för 
denna typ av förändringsarbete som syftar till att öka jämställdheten i företaget. Värt att 
påpeka är att de respondenter som valde att delta i undersökningen kanske delvis gjorde det 
för att de har ett intresse av jämställdhet och på så vis ville vara delaktig i en undersökning 
som avser att förbättra jämställdheten på arbetsplatsen. En intressant tolkning är att ett 
motstånd kanske främst finns bland de anställda som avstod från att delta i undersökningen. 
Även om det finns en liten andel respondenter som är mindre positiva till jämställdhet och 
jämställdhetsarbete kan vi inte betrakta dem som motståndare. Bara för att de upplever 
jämställdhet som ett uttjatat begrepp eller ett arbete som diskriminerar män behöver de inte 
nödvändigtvis vara motståndare. Däremot anser vi att de anställda vars attityder präglas av 
detta förhållningssätt utgör ett hinder mot det jämställdhetsarbete som bedrivs. Vi tror att 
dessa attityder kan leda till ett ointresse och en passivitet för det jämställdhetsarbete som 
bedrivs i företaget. Det skulle naturligtvis försvåra och påverka arbetets genomslagskraft.  
 

7.2 Kritik till undersökningen   
En nackdel med undersökningen är att vi inte kan generalisera resultatet på samtliga anställda. 
Eftersom svarsfrekvensen blev 33 % valde vi att inte göra några generaliseringar. Något som 
dessutom kan ha påverkat undersökningens resultat är att andelen kvinnor som deltog var 
betydligt större än andelen män då kvinnor kan tänkas ha ett större intresse för 
jämställdhetsfrågor än män. Dessutom var andelen tjänstemän överrepresenterad vilket också 
kan ha påverkat studiens resultat.  
 
En annan kritik till undersökningen, som vi nämnde i metodkapitlet, var att vi av misstag 
avbröt den pågående enkätundersökningen i företaget. Det kan ha gjort att några respondenter 
inte finns med i den här studien men troligtvis kan det inte handla om så många att det skulle 
påverka resultatet i någon stor utsträckning. 
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Bilaga 1 
            

  
 
Tack för att Du har valt att delta i undersökningen!  
 
Vi vill återigen försäkra Dig om att Du är anonym och att svaren kommer att behandlas 
konfidentiellt. Vi ber Dig observera att vissa frågor är relaterade till din arbetsplats och andra 
till din arbetsgrupp. När Du har fyllt i enkäten klickar Du på Skicka enkät längst ned i högra 
hörnet. Enkäten är då avslutad och Du återkommer till företagets hemsida. Har Du några 
frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta Maria, Eleonore eller Urban på nedan 
angivna telefonnummer. 
 
Här följer en förklaring av några begrepp som förekommer i enkäten:  
 
Jämställdhet- innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter på exempelvis en arbetsplats. Vidare ska båda könen ha lika förutsättningar, 
arbetsvillkor, inflytande, makt och utvecklingsmöjligheter i arbetet.  
 
Diskriminering- innebär att en person missgynnas på grund av exempelvis kön och etnisk 
bakgrund. 
 
Trakasserier-innebär någon form av kränkande eller ovälkommen handling som exempelvis 
sexuellt närmande, mobbing och utfrysning. 
 
Tack för Din medverkan! 
 
Maria Lindmark xxxx-xxxxxx (Student vid Karlstads Universitet) 
 
Eleonore Carlsson  xxxx-xxxxxx (Student vid Karlstads Universitet) 
 
Urban Rhodin xxx-xxxxxxx (Personalchef) 
 
    
  
  
 

   
 

1  Kön  

  Man 

Kvinna 

  

   
  
 

   
 

2  Hur gammal är du?  
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3  Är du:  

  Gift/sambo 

Ensamstående 
   

  
 

   
 

4  Vilken är din högst avslutade utbildning?  

  

Grundskola eller motsvarande 

Gymnasieutbildning/yrkesskola 

Eftergymnasial yrkesutbildning 

Universitet/högskola (minst 120 poäng) 

Annan 

  

   
  
 

   
 

5  Vilken är din arbetsplats?  

  

Skoghall 

Forshaga 

RCK 

  

   
  
 

   
 

6  Är du kollektivanställd eller tjänsteman?  

  Kollektivanställd 

Tjänsteman 

  

   
  
 

   
 

7  Arbetar du heltid eller deltid?  

  Heltid 

Deltid 

  

   
  
 

   
 

8  Har du arbetsledande befattning?  

  Ja 

Nej 

  

   
  
 
 

  
 

9    Rangorda från 1-4 (1=inte fysiskt krävande 4=mycket fysiskt krävande)  
 

  
  1 2 3 4 

Hur fysiskt krävande upplever du dina 
arbetsuppgifter?       
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10   Hur är fördelningen mellan män och kvinnor i din arbetsgrupp?  

  

Det är jämn könsfördelning (40/60%) 

Det är flest män 

Det är flest kvinnor 

Det är enbart män 

Det är enbart kvinnor 
   

  
 

   
 

11  Hur ställer du dig till att arbeta med någon av motsatt kön?  

  

Mycket negativt 

Lite negativt 

Varken positivt eller negativt 

Lite positivt 

Mycket positivt 

  

   
  
 

   
 

12  Vet du om att det finns en jämställdhetsgrupp på din arbetsplats?  

  Ja 

Nej 

  

   
  
 

   
 

13  Har du tagit del av företagets jämställdhetsplan?  

  Ja 

Nej 

  

   
  
 

   
 

14  Diskuteras jämställdhet i din arbetsgrupp?  

  

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 
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  Frågor angående din arbetsplats  

  

När du besvara följande frågor ska du utgå ifrån din uppfattning om hur situationen generellt ser ut på din 
arbetsplats (Skoghall, Forshaga, RCK). 
 
  

  
 

   
 

15  Anser du att kvinnor och män har samma möjligheter till befordran på din arbetsplats?  

  

Ja 

Nej, män har större möjligheter till befordran än kvinnor 

Nej, kvinnor har större möjligheter till befordran än män 

  

   
  
 

   
 

16  Anser du att lönesättningen mellan kvinnor och män är rättvis ur jämställdhetssynpunkt 
på din arbetsplats?  

  

Ja 

Nej, lönesättningen är orättvis för kvinnor 

Nej, lönesättningen är orättvis för män 

  

   
  
 

   
 

17  Hur väl stämmer följande påståenden in på din arbetsplats?  

  
  

  Instämmer inte alls Instämmer till liten 
del 

Instämmer till stor 
del 

Instämmer helt och 
hållet 

Företagets ledning arbetar för att 
främja jämställdhet     
Företagets fackliga organisationer 
arbetar för att främja jämställdhet     
Det förekommer diskriminering på 
grund av kön     
Att vara kvinna och småbarnsförälder 
inverkar negativt på möjligheten till 
befordran     

Att vara man och småbarnsförälder 
inverkar negativt på möjligheten till 
befordran      
 

  
 

   
 

  Frågor angående hur det ser ut i din arbetsgrupp  
  

  

När du besvarar följande frågor ska du i första hand relatera till hur situationen ser ut i din arbetsgrupp. 
Om du inte arbetar med någon av motsatt kön eller på annat sätt har svårt att relatera till din arbetsgrupp 
försök då istället utgå ifrån hur det ser ut på din arbetsplats (Skoghall, Forshaga, RCK). 
  

  
 

   
 

18  Anser du att kvinnor och män har lika stort inflytande över sitt arbete i din arbetsgrupp? 

  

Ja 

Nej, män har större inflytande än kvinnor 

Nej, kvinnor har större inflytande än män 
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19  Anser du att kvinnor och mäns kompetens värderas likvärdigt i din arbetsgrupp?  

  

Ja 

Nej, mäns kompetens värderas högre än kvinnors 

Nej, kvinnors kompetens värderas högre än mäns 
   

  
 

   
 

20  Anser du att kvinnor och män har lika kvalificerade arbetsuppgifter i din arbetsgrupp?  

  

Ja 

Nej, män har de mer kvalificerade arbetsuppgifterna 

Nej, kvinnorna har de mer kvalificerade arbetsuppgifterna 

  

   
  
 

   
 

21  Hur väl stämmer följande påståenden in på din arbetsgrupp?  

  
  

  Instämmer inte alls Instämmer till liten 
del 

Instämmer till stor 
del 

Instämmer helt och 
hållet 

Arbetsledningen strävar efter en jämn 
könsfördelning vid nyrekrytering     
Mina arbetsuppgifter kan utföras lika 
bra av en person av motsatt kön     
Arbetsledningen uppmuntrar kvinnor 
att ta ut föräldrarledighet     
Arbetsledningen uppmuntrar män att 
ta ut föräldrarledighet     
Det förekommer mobbning mot 
kvinnor     

Det förekommer mobbing mot män      
Det förekommer sexuella trakasserier 
mot kvinnor      
Det förekommer sexuella trakasserier 
mot män       

  
 

   
 

22  Hur väl instämmer du med följande påståenden? När du tar ställning till dessa 
påståenden ska du utgå ifrån din personliga inställning till jämställdhet.  

  

  

  Instämmer inte alls Instämmer till liten 
del 

Instämmer till stor 
del 

Instämmer helt och 
hållet 

Kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter på arbetsplatsen     

Jämställdhet är en viktig fråga     
Det ska vara lika lön för lika arbete 
oavsett kön på arbetsplatsen     
Jag vill arbeta aktivt för att främja 
jämställdhet på arbetsplatsen     
Jämställdhetsarbete diskriminerar 
män     
Kvinnor och män har samma 
rättigheter, skyldigheter och 
möjligheter på arbetsplatsen     

Jämställdhet är enbart ett 
samhällsproblem     
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Jag är intresserad av 
jämställdhetsfrågan     
Det är samtliga anställdas ansvar att 
främja jämställdhet på arbetsplatsen     
Som individ kan jag inte påverka 
jämställdhet på arbetsplatsen     

  Instämmer inte alls Instämmer till liten 
del 

Instämmer till stor 
del 

Instämmer helt och 
hållet 

Jag tjänar på att det är jämställt på 
arbetsplatsen     
Jämställdhet på arbetsplatsen leder 
till negativa konsekvenser för mig     

Jämställdhet är ett uttjatat begrepp     
Jag vill inte engagera mig i 
jämställdhetsarbete på arbetsplatsen     
Det är viktigt att bedriva 
jämställdhetsarbete på arbetsplatsen     
Det borde vara fler av det motsatta 
könet på min arbetsplats     
Jag borde engagera mig mer i 
jämställdhetsarbete på arbetsplatsen     
Jag bidrar till att främja jämställdhet 
på arbetsplatsen      

  
 

   
 

  Mångfald  

  
  

Mångfald handlar om att främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen, oavsett sexuell läggning, 
funktionshinder, etnisk bakgrund, religion eller annan trosuppfattning, ålder eller kön.  
 
Observera att frågorna nedan är relaterade både till din arbetsgrupp och din arbetsplats. Återigen, har du 
svårt att relatera till din arbetsgrupp utgå då istället från din arbetsplats (Skoghall, Forshaga, RCK). 
  

  
 

   
 

23  Diskuteras mångfald i din arbetsgrupp?  

  

Aldrig 

Sällan 

Ibland 

Ofta 

  

   
  
 

   
 

24  Det förekommer diskriminering i din arbetsgrupp på grund av:  

  
  

  Instämmer inte 
alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet Vet inte 

Sexuell läggning      

Funktionshinder      

Etnisk bakgrund      

Religion eller annan trosuppfattning      

Ålder      

Kön       
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25  Det förekommer kränkande särbehandling (olika typer av oacceptabelt beteende t.ex. 
trakasserier) i din arbetsgrupp på grund av:  

  

  

  Instämmer inte alls Instämmer till liten 
del 

Instämmer till stor 
del 

Instämmer helt och 
hållet 

Sexuell läggning     

Funktionshinder     

Etnisk bakgrund     

Religion eller annan trosuppfattning     

Ålder     

Kön      
  
 

   
 

26  Hur väl stämmer följande påståenden in på din arbetsplats?  

  
  

  Instämmer inte 
alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer helt 
och hållet Vet inte 

Företagets ledning arbetar för att 
främja mångfald på min arbetsplats      
Företagets ledning arbetar 
förebyggande för att motverka 
kränkande särbehandling      
 

  
 

   
 

27  Hur skulle du uppleva att ha en chef med annan etnisk bakgrund än din egen?  

  

Mycket negativt 

Lite negativt 

Varken positivt eller negativt 

Lite positivt 

Mycket positivt  

  

   
  
 

   
 

28  Hur skulle du uppleva att ha en arbetskamrat med annan etnisk bakgrund än din egen?  

  

Mycket negativt 

Lite negativt 

Varken positivt eller negativt 

Lite positivt 

Mycket positivt 

  

   
  
 Sida:  1  
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Bilaga 2 
 
Delta i vår undersökning om jämställdhet och mångfald! 
 
Under tre veckor, fram till den 8 december, inbjuds alla anställda vid Stora Enso Skoghall AB 
(Skoghalls Bruk, Forshaga, RCK) att här medverka i en webbenkät om jämställdhet och 
mångfald! 
 
Enkätundersökningen genomförs på initiativ från jämställdhetsgruppen av två studenter vid 
Karlstad Universitet, som en del av en C-uppsats i ämnet Arbetsvetenskap. Avsikten är att få 
en uppfattning om attityder till jämställdhet och mångfald, och härigenom få ett underlag för 
vårt fortsatta arbete med dessa frågor.  
 
Det är viktigt att så många som möjligt deltar i undersökningen. Ju fler som deltar desto bättre 
uppfattning kan vi få om vart vi står i vårt arbete och vad vi behöver arbeta med framgent! 
 
Samtliga deltagare är anonyma och svaren behandlas konfidentiellt. Enkätsvaren kommer att 
registreras i ett dataprogram och bearbetas av Maria och Eleonore. Det finns ingen möjlighet 
att identifiera enskilda respondenters svar. Enkäten består av 28 frågor med angivna 
svarsalternativ och det tar drygt 10 minuter att fylla i den.  
 
Vid frågor kontakta Maria och Eleonore eller personalchef Urban Rhodin enl. nedan. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Maria Lindmark Eleonore Carlsson  Urban Rhodin
   
xxxx-xxxxxx  xxxx-xxxxxx   xxxx-xxxxxx  
 
Studenter vid Karlstads Universitet   Personalchef Stora Enso
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Bilaga 3 
 
Delta i vår undersökning om jämställdhet och mångfald! 
 
Fram till den 8 december har alla anställda vid Stora Enso Skoghall AB (Skoghalls Bruk, 
Forshaga, RCK) möjlighet att medverka i en webbenkät om jämställdhet och mångfald! 
 
Enkätundersökningen genomförs på initiativ från jämställdhetsgruppen av två studenter vid 
Karlstad Universitet, som en del av en C-uppsats i ämnet Arbetsvetenskap. Avsikten är att få 
en uppfattning om attityder till jämställdhet och mångfald, och härigenom få ett underlag för 
företagets fortsatta arbete med dessa frågor.  
 
Samtliga deltagare är anonyma och svaren behandlas konfidentiellt. Enkäten består av 28 
frågor med angivna svarsalternativ och det tar drygt 10 minuter att fylla i den.  
 
Mer information hittar du på företagets intranät, där hittar du även länken till enkäten!! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Maria Lindmark och Eleonore Carlsson 
 
Studenter vid Karlstads Universitet 
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