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Förord 

Föreliggande text är en rapport inom forsknings- och utvecklingsprojektet The mobility of 
gender – gendering mobility for learning health and innovation. Projektet är finansierat via 
Vinnovas program Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och 
innovationsmiljöer – TIGER. I vårt arbete inom Helix använder vi också akronymen 
TIGER för det aktuella projektet. 

Kartläggningen som presenteras i rapporten har genomförts under hösten 2009 och våren 
2010 av doktorand Linda Schultz, som också genomfört analysarbetet och skrivit 
merparten av texten. Rapporten fokuserar på partnerorganisationernas 
jämställdhetsarbete, hur de ser på sitt arbete, deras förutsättningar för och utmaningar vad 
gäller jämställdhetsarbetet. Denna rapport är den andra texten som behandlar 
genusperspektiv och jämställdhet inom FoI-miljön Helix. Den tidigare rapporten; 
Genusaspekter i Helix forskningsprojekt (Schultz & Fogelberg Eriksson, 2010) behandlar 
forskarnas tankar kring genusperspektiv i forskningsprojekten och om det finns 
genusaspekter i projekten.  
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1 Inledning 
Jämställdhet i arbetslivet är ett område som ständigt verkar vara aktuellt. Diskussioner 
kring kvotering och avsaknaden av kvinnor i bolagsstyrelser är några exempel på 
återkommande teman i debatten kring jämställdhet i arbetslivet. Dessutom är jämställdhet 
i arbetslivet ett politiskt prioriterat område vilket den 2011 tillsatta Delegationen för 
jämställdhet i arbetslivet är ett uttryck för. Delegationen har bl.a. som uppdrag att 
tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns villkor i arbetslivet samt ge förslag till 
insatser som kan främja jämställdhet och minska löneskillnader mellan kvinnor och män 
(Regeringen, Dir. 2011:80). Kartläggningar över det svenska arbetslivet, över löner, 
kvinnor på ledande positioner och andel kvinnor och män i olika yrken visar att det sker 
väldigt små förändringar mot en ökad jämställd arbetsmarknad. Bland de 30 största 
yrkena i Sverige är det enbart tre som har en jämn könsfördelning, dvs. 40-60 procent av 
vardera kvinnor och män. Statistiken visar även på att kvinnor fortfarande tjänar mindre 
än män, i nio av de tio största yrkesgrupperna tjänar män mer än kvinnor, undantaget är 
vård- och omsorgspersonal (SCB, 2012). 

Mot bakgrund av detta blir det intressant att fråga sig hur arbetslivets organisationer 
hanterar dessa frågor. Hur arbetar man med jämställdhet och hur diskuterar man dessa 
aspekter i organisationer? Den här rapporten är resultatet av en kartläggning rörande 
jämställdhet, jämställdhetsarbete och genusaspekter i arbetslivet, genomfört i ett regionalt 
partnerskap. Kartläggningen bygger på ett antal intervjuer med i huvudsak personalchefer, 
HR-chefer/konsulter eller liknande från de 15 olika organisationerna som ingår i 
partnerskapet. 

Kartläggningen är en del av ett större projekt och har genomförts vid HELIX VINN 
Excellence Centre1 vid Linköpings universitet. Helix är en s.k. FoI-miljö (Forsknings- och 
Innovationsmiljö) som är finansierad av det statliga Verket för Innovationssystem, 
VINNOVA. Helix etablerades vid Linköpings universitet 2006 och är ett tio-årigt 
forskningsprogram med fokus på arbetslivet och dess förändringar. En central del av 
Helix är det partnerskap som är bildat med representanter från regionens arbetsliv. 

                                                           
 

1 Akronymen HELIX står för Health, Learning and Innovation (E)Xcellence. Namnet Helix är även tänkt 
att anspela på den typen av tredimensionell spiral som kallas Helix – en spiral som strävar mot excellence.  
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Partnerskapet består av sammanlagt 17 organisationer från näringslivet, offentlig sektor 
samt facklig verksamhet.  

Genus- och jämställdhetsfrågor är en del av Helix forskningsprogram och i projektet The 
mobility of gender – gendering mobility for learning, health and innovation ställs just FoI-miljön 
Helix i fokus. Syftet med projektet är bl.a. att öka genusmedvetenheten inom Helix och 
partnerskapet. En del av detta projekt har varit att kartlägga genus- och 
jämställdhetsaspekter i Helix och partnerskapet. Den första delen av kartläggningen satte 
forskningsprojekten inom Helix i fokus och undersökte om och hur aspekter av genus eller 
kön är en del av pågående forskning inom Helix. Resultatet från den första delen beskrivs i 
rapporten Genusaspekter i Helix forskningsprojekt (Schultz & Fogelberg Eriksson, 2010). Den 
andra delen av kartläggningen och det som den här rapporten behandlar har istället 
fokuserat på att belysa hur partnerorganisationerna ser på och hanterar frågor kring genus 
och jämställdhet. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med kartläggningen är att undersöka och beskriva hur parterna inom FoI-miljön 
Helix uppfattar och arbetar med jämställdhet. Häri ligger även frågeställningar som vilka 
utmaningar de står inför och hur de talar om och ser på organisationens förutsättningar 
för jämställdhetsarbete.  
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2 Bakgrund 
Det här kapitlet kan sägas utgöra den aktuella kartläggningens sammanhang. Helix 
uppkomst och partnerskapet beskrivs närmare samt kartläggningens bakgrund och 
projektet The mobility of gender – gendering mobility for learning, health and inovation. 
Dessutom återfinns här ett stycke som behandlar jämställdhet i Sverige, dels ur ett 
politiskt perspektiv och dels ur ett forskningsperspektiv. 

2.1 Helix Vinn Excellence Centre och partnerskapet 

Helix är en flervetenskaplig forskningsmiljö med forskare från både filosofisk, teknisk och 
medicinsk fakultet. Helix forskningsprogram rör, som tidigare nämnts, arbetslivet och 
spänner över en rad områden som hälsa, ledarskap, lärande, innovationer, 
entreprenörskap, genus och jämställdhet. En långsiktig vision för Helix är att bedriva 
forskning som bidrar till vetenskaplig kunskap men som samtidigt kan omsättas till 
värdefull praktisk kunskap. Helix vill, med och via forskning, bidra till en hållbar 
utveckling, förändring och innovation i arbetslivet. En del av uppdraget är att skapa en 
levande och dynamisk flervetenskaplig miljö där forskare från skilda discipliner kan mötas 
kring gemensamma forskningsfrågor och projekt (Helix Centre Report 2008-2010). 

Strategin för forskningen är vidare att den ska bygga på en interaktiv modell vilket i 
korthet innebär forskning … som kan fungera utvecklingsinriktat i ett nära samspel med berörda 
”praktiker”, men som samtidigt kan behålla ett kritiskt perspektiv och ambitionen att bidra till 
långsiktig teoriutveckling (Svensson, 2002 s.1). Partnerskapet gör detta möjligt genom att det 
öppnar upp för samarbete mellan forskare och olika aktörer inom företag, offentliga och 
fackliga organisationer. Genom samarbetet i partnerskapet skapas det möjligheter att 
utveckla forskningsprojekt som både är starka ur ett forsknings- och 
innovationsperspektivt (Helix Centre Report 2008-2010). 

Sedan starten av Helix år 2006 har partnerorganisationerna deltagit aktivt och visat 
engagemang i att planera och initiera forskningsprojekt inom Helix. Samtliga 
partnerorganisationer är engagerade och deltar i ett eller flera projekt. I en del projekt är 
flera organisationer i partnerskapet delaktiga vilket kan öppna upp både för 
”nätverkande” och jämförelser mellan organisationer.  
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Flertalet av de nuvarande partnerorganisationerna var med i planerandet och 
uppbyggnaden av Helix och partnerskapet initierades under hösten år 2003, närmare tre 
år innan Helix officiella etablering (Helix Centre Report 2008-2010). Partnerskapet är 
organiserat enligt en Triple Helix modell och i korthet sätter Triple Helix modellen 
relationen och samarbetet mellan olika former av organisationer i fokus. Det handlar 
framförallt om den miljö som är möjlig att utveckla genom en sådan modell. Idén är att en 
Triple Helix kan utgöra grund för en spiral av innovationer och utveckling där olika 
nätverk och konstellationer blir bärande för utvecklingen snarare än enskilda 
organisationer (Etzkowitz, 2003). En klassisk Triple Helix modell utgörs av tre olika slag 
av organisationer; industri, offentlig verksamhet och akademi. I Helix partnerskap ingår 
förutom dessa tre organisationstyper även fackliga organisationer och så kallade 
arbetsmarknadsintermediärer. Nedan återfinns en sammanställning över samtliga 
partnerorganisationer (förutom universitetet) inom Helix2. Organisationerna har delats in 
i tre olika grupper, de industriella, de offentliga och de fackliga organisationerna. (För mer 
information om organisationerna i partnerskapet se bilaga 1-3.)  

Arbetsmarknadsorganisationer och intermediärer: 

• IF Metall  
• Industrikompetens AB 
• IUC Östergötland AB 
• Kommunal 
• TRR (Trygghetsrådet) 
• UNIONEN 

Industriella partners: 

• Rimaster AB 
• SAAB AB 
• Siemens Industrial Turbomachinery AB 
• Toyota Material Handling Sweden 

Partners från offentlig sektor: 

                                                           
 

2 Sedan 2011 finns även Motala kommun med i partnerskapet, de hade dock ännu inte anslutit när 
intervjustudien genomfördes. 
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• Finspångs kommun 
• Försäkringskassan i Östergötland 
• Mjölby kommun 
• Norrköpings kommun 
• Landstinget Östergötland 
• Linköpings kommun 
• Regionförbundet Östsam 

2.2 Projekt ”TIGER”  

Projektet The mobility of gender – gendering mobility for learning, health and inovation 
är precis som Helix finansierat av VINNOVA och ingår i ett program som VINNOVA 
startade år 2008 genom utlysningen Tillämpad gensuforskning för starka forsknings- och 
innovationsmiljöer (VINNOVA, 2011). Programmet kallades för ”TIGER” och det 
övergripande syftet med programmet var att tydligare integrera genus- och 
jämställdhetsperspektiv i FoI-miljöer med långsiktig finansiering av VINNOVA samt att 
öka genusmedvetenheten inom miljön (VINNOVA, 2011).  

Projektet The mobility of gender – gendering mobility for learning health and innovation 
pågår mellan åren 2009-2013. Projektet kan definieras både som ett forsknings- och 
utvecklingsprojekt och har som övergripande syfte att öka genusmedvetenheten samt utveckla 
jämställda handlingsmönster och organisatoriska strukturer inom ramen för FoI-miljön Helix (Sundin, 
2008). Projektets logik är att utveckla arbetet med att synliggöra genusdimensionens 
relevans och betydelse både för partnerprojektens samt parternas utveckling. 
Synliggörandet är en förutsättning för insikten och insikten för handling. Den långsiktiga 
målsättningen är att projektet ska leda till hållbar tillväxt och konkurrenskraft för Helix 
och dess partners eftersom genderiserade normer och praktiker, det vill säga, normer och 
praktiker som på något sätt är färgade av könsaspekter, förhindrar organisatoriska 
förändringar och innovationer. Genom att inventera och kartlägga de processer som 
pågår i forskningen vid Helix samt kartlägga partnerorganisationernas arbete hoppas vi 
kunna belysa och synliggöra dessa praktiker och normer. Samtidigt kan belysandet av 
partnerorganisationernas jämställdhetsarbete bidra till att visa på skillnader mellan män 
och kvinnor inom arbetslivet samt genusdimensioners relevans i och för organisationer 
(Sundin, 2008). 
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För enkelhetens skull har vi valt att låna VINNOVAs akronym och kalla projektet för 
TIGER och fortsättningsvis är det Helix-projektet som åsyftas då benämningen TIGER 
används i den här texten.  

2.3 Jämställdhet i Sverige  

TIGER och Helix-partnerskapet är alltså två relevanta sammanhang för denna studie. Det 
nationella jämställdhetssammanhanget likaså. Den officiella svenska definitionen av 
jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna 
liv, vilket ska möjliggöras genom en jämställdhetspolitik som främjar jämn fördelning av 
makt och resurser mellan kvinnor och män (Regeringskansliet, 2011). "Statsfeminism", 
politisk enighet om värdet av jämställdhet (Bergqvist, 1999) och topplaceringar i 
internationella jämförelser av jämställdhetsindikatorer (World Economic Forum, 2011) är 
tre egenskaper som beskriver det nationella sammanhanget för jämställdhet i Sverige. 
Indiktatorer på jämställdhet är exempelvis att sysselsättningsgraden bland kvinnor 
(nästan) har varit lika stor som för män under flera decennier, vilket möjliggjorts genom 
statlig politik för social välfärd som barnomsorg och äldreomsorg. Kvinnorna i politiken 
utgör mer än 40 procent av ledamöterna i riksdagen. Utbildningsnivån bland kvinnor är 
något högre än för män. 

Både föräldraledighet, utbildning och arbetsmarknad i Sverige är dock både horisontellt 
och vertikalt könssegregerade. Kvinnor tar ut den största andelen av föräldraledigheten 
och de stannar till större andel hemma från arbetet för vård av barn (Försäkringskassan, 
2012). Flickor och pojkar väljer olika utbildningsområden och kvinnor och män arbetar i 
olika yrken och branscher. Män dominerar fortfarande på chefspositioner, särskilt inom 
det privata näringslivet. (SCB, 2010). Den horisontella och vertikala segregeringen 
resulterar i en hierarkisering där mäns verksamhet värderas högre än kvinnors, vilket 
exempelvis visualiseras genom lönegapet: kvinnor tjänar 83 procent av vad män tjänar. 
Denna typ av könsmönster ger på en aggregerad och generell nivå fortfarande en högst 
relevant bild av olika sociala villkor för kvinnor och män. Sverige kan därför beskrivas 
som ett av de mest jämställda länderna i världen, samtidigt som landet kännetecknas av 
trögrörliga och genomgripande könsmönster, inte minst i arbetslivet.  

Jämställdhet i arbetslivet har också under flera decennier funnits på den politiska agendan. 
Argumenten har påfallande ofta varit att jämställdheten är ett medel snarare än ett mål i 
sig. Medel för vad har varierat över tid – en allmän brist på arbetskraft under 1950-talet, 
brist på chefer i vissa branscher under andra perioder eller obsoleta yrkesroller (se 
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exempelvis Sundin & Göransson, 2006). Jämställdhet i arbetslivet har även varit en fråga 
som funnits på agendorna ute i arbetslivets organisationer. Lagen om jämställdhet i 
arbetslivet (1979-2008) och dess efterträdare Diskrimineringslagen (2009-) ställer 
nämligen krav på aktiva åtgärder från arbetsgivarnas sida för att skapa jämställda villkor 
för kvinnor och män i arbetslivet. I organisationer hanteras ofta ökad jämställdhet som 
just ett medel till en starkare och mer lönsam organisation. Genom att bättre utnyttja 
mångfalden och motverka konservativa könsmönster öppnar organisationer upp för en 
större kunskap och kreativitet menar man. Jämställdhetsarbete inom organisationer ses då 
som ett sätt att bättre ta till vara på arbetskraft, att fullt ut utnyttja de kvalifikationer och 
begåvningar som kan finnas (Alvesson & Due Billing, 2011; Wahl m fl, 2011). 
Jämställdhetsarbete avser i praktiken ofta kvantitativ jämställdhet, könsbalans i numerärt 
avseende. De kvalitativa aspekterna av jämställdhet istället i termer av medvetandehöjning 
eller attitydförändring. 

Sedan mitten av 1990-talet har officiella svenska jämställdhetspolitiken inriktats mot 
jämställdhetsintegrering, dvs. att alla politiska områden bör präglas av ett 
jämställdhetsperspektiv, likaså allt beslutsfattande och alla processer i en organisation. 
Som ett led i denna politik har regeringen under perioderna 2007-2010 samt 2011-2013 
beslutat att via Sveriges Kommuner och Landsting stödja 
jämställdhetsintegreringssatsningar i kommuner, landsting, regionala självstyrelseorgan 
och kommunala samverkansorgan. Stödet uppgår till 125 respektive 60 miljoner kronor 
för de två perioderna. 
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3 Teoretisk referensram  
Den kartläggning som presenteras i denna rapport bygger på en genusteoretisk grund. 
Genus, ”socialt konstruerat kön”, används för att analysera de processer där människor 
formas till maskulina eller feminina genus. Ett dominerande perspektiv under senare år 
har varit att genus är något som görs, ”doing gender” (West och Zimmerman, 1987). 
Görandet av genus sker i komplexa samspel mellan individ-, organisations- och 
samhällsnivå, genom interaktioner och processer, situerade i tid och rum (Thurén, 2003). I 
ett doing gender-perspektiv ses genus som något som är invävt i, och en del av, 
vardagsarbetet i organisationer (Acker 1992; 1999). Olika procedurer, aktiviteter och 
uppdelningar i organisationer resulterar i uppdelningar av kvinnligt och manligt gällande t 
ex arbete, beteende och rumsliga aspekter. I organisationer skapas symboler, bilder och 
olika former av föreställningar som används och kommuniceras internt och externt. 
Symbolerna kan förklara, bekräfta och ibland också motsäga eller motarbeta 
könsuppdelningen. Exempelvis används metaforer för att beskriva ledaren som coach, 
organisationen som konkurrenskraftig, ”lean and mean”, effektiv, aggressiv osv. Det kan 
också handla om föreställningar som rör kvinnors och mäns kompetens, t ex 
föreställningar om att kvinnors kunskaper är medfödda eller intuitiva medan mäns 
kunskap erhålls genom lång utbildning eller att teknikorienterat arbete är maskulint och 
omvårdsarbete är feminint. De dagliga interaktionerna mellan olika individer och grupper 
bidrar också till reproduktionen av könsmärkta organisationer. På den individuella nivån i 
organisationer formas också genusidentitet när medarbetarna skapar mening och 
förståelse för organisationens könsstruktur rörande arbete och möjligheter och kraven på 
vad som anses som lämpligt beteende och attityder för kvinnor och män. (Acker, 1992; 
1999). 

Det vardagliga görandet av genus genererar strukturer. Ett sätt att beskriva den typen av 
strukturer är att göra det i termer av ett genussystem (Hirdman, 2001). Genussystemet 
består av två logiker; segregering, dvs. isärhållning, och hierarkisering mellan kvinnor och 
män respektive föreställningar om kvinnligt och manligt. Det kan betonas att struktur 
inom doing genderperspektivet inte ska förstås i statisk eller deterministisk bemärkelse. 
Strukturer görs genom handling och av aktörer – vilka också kan förändra strukturerna 
genom handling. Variation, dynamik, föränderlighet är därför viktiga ledord inom doing 
genderperspektivet, som också hanterar den parallella existensen av stabilitet och 
förändring av genusordningar i organisationer (Fogelberg Eriksson, 2005; Gunnarsson m 
fl, 2003).  
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Forskningen om jämställdhetsarbete i organisationer har belyst och problematiserat olika 
aspekter av detta arbete. Motståndet mot jämställdhetsarbetet är en sådan aspekt. 
Eftersom arbetet för jämställdhet innebär förändring och ifrågasättande av normativa 
föreställningar om kvinnor och män respektive kvinnlighet och manlighet, kan detta 
arbete medföra både kulturellt och institutionellt motstånd (se t.ex. Cockburn, 1991, 
Pincus, 2002). Motståndet kan vara både aktivt och passivt (Pincus, 2002). Motstånd kan 
ta sig olika former och uttryckas på olika sätt: ointresse, brist på tid och likgiltighet (ofta 
uttalas av män, men även kvinnor), rädsla (som oftast drabbar kvinnor) att erkännas som 
hysterisk eller galen, rädsla för att förlora sin position, rädsla för att möta motstånd, och 
den vana och bekvämlighet underordning kan medföra (Amundsdotter, 2010). 

Jämställdhetsproblem kan beskrivas som multidimensionella problem som kan generera 
olika typer av dilemman i praktiskt jämställdhetsarbete. Exempel på dilemman kan vara 
huruvida jämställdhetsarbetet ska drivas uppifrån eller underifrån; med ett 
helhetsperspektiv eller i del av verksamheten; utifrån jämställdhetsmål eller 
verksamhetsmål; om jämställd verksamhet eller jämställd arbetsplats ska eftersträvas 
(Callerstig m fl., 2011). Forskningen har också aktualiserat hur jämställdhetsbegreppet i 
praktiken har uppfattats och använts på olika sätt: avser jämställdhetsåtgärder att ”hjälpa 
kvinnor”, eller åstadkomma en förändring av genusordningen? Behandlas 
jämställdhetsarbete som en policy, ett verktyg, eller en praktik? Ska jämställdhet bidra till 
att underlätta för förfördelade grupper, eller ska verksamheten transformeras för att skapa 
genusmedvetna strukturer och processer? Riskerar jämställdhetsintegrering medföra att 
jämställdhet plötsligt blir så integrerat att frågan ”försvinner”? Vad händer i sådana fall 
med möjligheten till särskilda resurser för jämställdhetsarbete? Kan alla i en organisation 
bidra till jämställdhetsintegrering, eller krävs särskild kompetens? Hur ska jämställdhet 
hanteras i relation till andra mångfaldsaspekter? (se exempelvis Amundsdotter, 2010; 
Fogelberg Eriksson, 2011; Rees, 2005; Rönnblom, 2002; Verloo, 2006; Walby, 2005). De 
frågor som ställts inom forskningen har högst praktiska konsekvenser eftersom frågornas 
svar påverkar vilka förändringsåtgärder som utpekas som önskvärda, vilka som i praktiken 
realiseras samt vilka resultat som kan uppnås (Höök, 2001, s 56). Exempelvis visade de 
forskare som studerade KOM-programmet (Kvinnor Och Män i samverkan) att externa 
medel till jämställdhetsarbetet både ger legitimitet och möjlighet att frigöra resurser 
(Hagberg, Nyberg & Sundin, 1995). 

Vem som ”äger” jämställdhetsfrågan i organisationer har i forskningen visats vara central. 
Ett tidigt forskningsfynd var att jämställdhetsfrågor i organisationer tenderade att 
särskiljas från kärnverksamheten i form av separata jämställdhetsprojekt (t.ex. Cockburn, 
1991). Detta tycks ofta vara fallet även i dagens organisationer samtidigt som en 
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återkommande implikation från forskningen är att ledningen har en stor betydelse för att 
jämställdhetsfrågorna ska få legitimitet (Wahl m fl., 2011). I senare års forskning lyfts 
exempelvis mellanchefen fram som en maktpotential i relation till jämställdhet 
(Andersson m fl., 2009). Att personalfunktionen genom delegation ofta får huvudansvar 
för jämställdhetsfrågor i organisationer kan leda till att jämställdhet blir ”en fråga som ska 
lösas och ses inte som en del av företagets värdegrund, dvs. den grund som företaget bygger sin verksamhet 
på” (Franzén, 2012, s. 18). Dessutom visar en studie av HR-chefers inställning till 
jämställdhetsfrågor i transnationella företag i Finland att de individuella HR-chefernas 
inställning till frågorna kan variera stort (Hearn & Piekkari, 2005). 
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4 Metod  
Under denna rubrik beskrivs undersökningens genomförande, dvs. hur den kartläggande 
intervjustudien planerades och gick till, vilka som har intervjuats och hur de har utsetts. 
Vidare finns här beskrivet hur intervjumaterialet hanterats, hur analysarbetet har gått till 
och vilka principer som styrt presentationen av materialet i den här texten.  

4.1 Intervjuer och val av informanter 

Samtliga av de 16 organisationerna i partnerskapet kontaktades via epost och 
informerades om projektet och dess syfte. De informerades om att forskare från Helix 
ville kontakta dem för att ställa frågor om deras jämställdhetsarbete och ombads höra av 
sig om lämpliga personer att kontakta inom organisationen. Brevet var formulerat och 
underskrivet av Helix föreståndare samt projektledaren för TIGER och skickades till varje 
partnerorganisations kontaktperson för Helix-samarbetet. Vi valde som sagt att be 
partnerorganisationerna själva att utse eller föreslå vem/vilka inom deras organisation 
som de ansåg vara lämplig för oss att träffa för en intervju. Ett alternativ hade kunnat vara 
att vi som forskare valt att intervjua personer med samma befattning inom varje 
organisation exempelvis högsta ansvariga chef eller personalansvarig. Men för att vi skulle 
få träffa och prata med personer som hade god inblick i eller ansvar för organisationens 
arbete med dessa frågor ansåg vi att det var bättre att parterna själva gav förslag på vilka vi 
kunde träffa. Det är också anledningen till de skillnader som finns i intervjuerna vad gäller 
vilka som intervjuats och hur många. Av de 16 organisationer som kontaktades var det 
cirka hälften som hörde av sig via epost och gav förslag på kontaktpersoner inom 
organisationerna. De som inte svarade på utskicket via epost kontaktades i nästa steg via 
telefon för en muntlig förfrågan. Slutligen var det 15 organisationer som deltog i 
kartläggningsstudien. Försäkringskassan avstod då de hade svårt att delta.  

Flera av partnerorganisationernas kontaktpersoner för Helix-samarbetet arbetar med 
personalfrågor vilket även innebär att flertalet av dem ansvarar för eller driver 
organisationens jämställdhetsarbete. På så vis var det i många fall mest relevant att träffa 
och intervjua dessa kontaktpersoner. Men ungefär hälften av de som först kontaktades 
hänvisade oss vidare till andra inom organisationen. Se sammanställningen över 
genomförda intervjuer nedan där anges även om de som intervjuats dessutom är 
kontaktperson för Helix. Sammanlagt har 16 intervjuer med 15 organisationer 
genomförts. I några fall har två personer deltagit vid intervjuerna och sammanlagt har 22 
informanter intervjuats.  
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Under intervjuerna har en semi-strukturerad intervjuguide använts. Den semi-
strukturerade intervjun ger forskaren viss struktur och vägledning samtidigt som det finns 
en stor frihet i att ställa följdfrågor, byta ordning på frågor och hoppa över frågor som 
redan behandlats m.m. Den semi-strukturerade intervjuguiden innehåller ofta olika teman 
eller frågeområden med följdfrågor. (Patton, 2002). (Se intervjuguide i bilaga 4). 

I nedanstående tabell återfinns en översiktlig sammanställning av intervjuerna, antalet 
kvinnor och män som intervjuats, samt hur många av de intervjuade som hade en HR 
position. Som redan nämnts så finns det variationer både i hur många som intervjuats och 
vilken position/roll de intervjuade har inom organisationen och för mer detaljerad 
information om intervjuerna se bilaga 5. 

Tabell 1. Sammanställning över antal intervjupersoner, antal kvinnor respektive män, antal 
HR- respektive annan funktion. 

Antal 
intervjuer 

Antal 
intervjupersoner 

Kvinnor Män HR  Annan 
funktion  

16 22 12 10 10 12 

4.1.1 Efter intervjuerna – transkribering och sammanställning 

Varje intervju inleddes med att de intervjuade informerades om projektet och syftet med 
intervjun. Samtidigt tillfrågades även de intervjuade om samtalen kunde spelas in med 
hjälp av diktafon. Efter att intervjuerna genomförts har alla lyssnats igenom och 
merparten av samtalen har transkriberats. I de fall delar av intervjuerna inte transkriberats 
har det berott på att samtalen har rört sig kring aspekter som kan ha med kontext eller 
bakgrund att göra. Med det menas att en kvalitativ intervju kan växla mellan centrala och 
perifera frågor. Intervjuerna som genomförts i kartläggningen har rört sig mellan flera 
olika aspekter av organisationernas jämställdhetsarbete och ibland har det varit 
nödvändigt att samtala om bakgrundsinformation. Flera av dessa diskussioner har inte 
bedömts vara nödvändiga att transkribera ordagrant utan har istället sammanfattats i 
kortare beskrivningar. Transkriptionerna och de sammanfattande anteckningarna har 
sedan bildat grund för det fortsatta arbetet med analys och sammanställning.  
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4.2 Analys och bearbetning av intervjuerna  

Först lästes transkriptionerna och sammanfattningarna rakt igenom en gång. Syftet med 
den första genomläsningen var att få en övergripande bild och ett helhetsintryck av de 
samtal som förts under intervjuerna. Efter detta lästes allt material noggrant igenom en 
andra gång. Denna gång var läsningens syfte att få syn på detaljerna och att förstå vad de 
olika delarna av intervjuerna handlade om snarare än att få grepp om helheten. Rent 
praktiskt gick det till så att frågor ställdes till texten under tiden som läsningen gjordes. 
Frågorna var enkla som t.ex: Vad handlar detta om? Vilken nivå rör det här sig på – ledning eller 
medarbetare? Vilka metoder används för arbetet? Med hjälp av frågor av den här karaktären 
kunde intervjuerna struktureras, olika delar i textmaterialet kunde definieras och det som 
sägs och kommer fram i intervjuerna kunde sorteras. Till stora delar är det med andra ord 
intervjumaterialet som sådant som har styrt bearbetningen och analysen. Under detta 
arbete identifierades olika återkommande områden eller teman som rör organisationers 
jämställdhetsarbete i intervjumaterialet. Materialet ordnades efter de identifierade 
områdena, se nedan: 

• jämställdhetsarbetets organisering (dvs. övergripande aspekter som struktur, vilka 
som är ansvariga, dokument, aktiviteter) 

• rekrytering, rekryteringsunderlag 
• löner, lönekartläggningar, arbetsvärderingar 
• kultur, värderingar 
• jämställdhet i det dagliga 

Vi såg ett mönster i materialet som rörde de olika organisationstyperna, dvs. 
organisationerna från offentlig sektor liknade varandra mer än de liknade de industriella 
organisationerna eller de fackliga. Detta kan ju tyckas som en självklarhet men samtidigt 
var det intressant att se att organisationernas struktur och förutsättningar påverkar arbetet 
med jämställdhet. Strukturer och förutsättningar kan i detta fall handla om andelen män 
och kvinnor inom offentlig eller privat sektor, skillnader i att vara en politiskt styrd 
organisation, ett vinstdrivande privat företag, eller en medlemsstyrd organisation.  

Därefter grupperades intervjumaterialet efter de identifierande områdena och efter de 
olika organisationstyperna. Det vill säga allting som handlade om de offentliga 
organisationernas faktiska jämställdhetsarbete studerades tillsammans, allt som handlade 
om rekrytering lades samman och studerades osv. Detta arbete gjordes för varje grupp av 
organisation. I vissa delar har det även varit relevant att lyfta ut och behandla de 
intermediära organisationerna Industrikompetens, IUC Öst och TRR som en separat 
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grupp. Varje organisation har vidare studerats för sig för att skillnader inom de olika 
grupperna skulle synliggöras. Analysarbetet kan på så vis beskrivas som en växelverkan 
mellan att studera de enskilda organisationerna och olika aspekter av jämställdhetsarbetet 
och att studera organisationerna gruppvis.  

De citat som används i resultatdelen av rapporten har till viss del reviderats från talspråk 
till ett mer lättläst skriftspråk. Detta innebär i princip att upprepningar, stakningar och 
olika slags ”utfyllnadsljud” tagits bort och att meningsbyggnaden i vissa fall har ändrats. 
Innehållet i citaten är dock oförändrat. Citaten bör ses som en illustration som är till för 
att stärka de beskrivningar som görs och de resonemang som förs inte som enskilda 
personers röster. Även om det kan verka som en självklarhet är det ändå av vikt att i 
sammanhanget betona att de intervjuade är representanter för en organisation och det är i 
den egenskapen de har intervjuats.  

4.3 Några kommentarer kring intervjuerna och 
anonymitet  

Som i alla intervjuundersökningar så kan frågorna som ställs tolkas och förstås olika av de 
som deltar. Frågorna i den intervjuguide som använts i den här kartläggningen är relativt 
öppna till sin karaktär vilket kan bidra till att olika tolkningar görs. Dessutom har de 
intervjuade i denna kartläggning haft olika roller och positioner inom sina organisationer, 
en del men inte samtliga, har haft en HR position. Detta kan också ha haft betydelse för 
de svar vi har fått.  

Ett exempel där detta tydliggörs är i diskussionen om vad som är aktuellt i en organisation 
och hur det pågående arbetet ser ut. Beroende på vem i en organisation som tillfrågas om 
aktuella processer kan svaren se olika ut.  

När resultatet från kartläggningen redovisas i nästa kapitel så har i vissa fall svaren 
anonymiserats helt i vissa fall ges generella hänvisningar till flera intervjuer eller till 
samtliga offentliga organisationer t.ex. I en del fall har vi valt att hålla organisationernas 
identitet helt öppet. Den princip som kan sägas varit vägledande i hanteringen av 
organisationernas anonymitet är huruvida resultatet kan uppfattas som känsligt, 
utlämnande eller som de intervjuades personliga uppfattningar. Ett exempel på sådana 
delar i resultatet är styckena kring huruvida jämställdhet är något som kommer upp på 
organisationernas dagordningar. I dessa fall har svaren antingen helt anonymiserats eller 
enbart refererats till i generella ordalag.  
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I de fall som vi valt att hålla organisationernas identitet öppna är de uppgifter som 
presenteras antingen offentliga eller så är de neutrala i den meningen att detta gäller för de 
flesta organisationer av detta slag. Ett exempel på det senare kan vara när de offentliga 
organisationerna struktur för jämställdhetsarbete beskrivs. Dels kan det mesta av den 
informationen återfinnas på organisationernas hemsidor och dels finns det vissa 
gemensamma förutsättningar för de offentliga organisationerna som har att göra med att 
de är politiskt styrda.  
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5 Resultat  
Den huvudsakliga frågan för den här kartläggande undersökningen har varit 
partnerorganisationernas jämställdhetsarbete; hur de ser på sitt arbete, vad de gör, vilka 
förutsättningar de har och hur de ser på dessa. Förändrings- och utvecklingsarbete, dit 
även jämställdhetsarbete hör, kan vara svårt och tar i regel mycket tid. (Eriksson-
Zetterquist och Renemark, 2011). Det är dessutom lätt att tänka sig att olika former av 
förändringsarbete kan påverkas av flera andra processer inom eller utanför en 
organisation, som exempelvis stora orderingångar, personalförändringar, nedskärningar, 
lågkonjunktur m.m. Hur såg det ut för organisationerna inom Helix’ partnerskap? Vad 
”stod de i”, vilka processer var aktuella för dem? I samband med denna del av intervjun 
diskuterades även om frågor kring jämställdhet kan komma upp i det dagliga, löpande 
arbetet. Är jämställdhetsfrågorna levande och en del av organisationens vardag? Dessa 
frågor och liknande var intressant att inledningsvis diskutera med organisationerna. 
Framförallt då organisationens förutsättningar och ”allmänna” situation är betydande för 
det utvecklings- och förändringsarbete som man vill bedriva.  

Resultatkapitlet inleds således med en kortare beskrivning över partnerorganisationernas 
pågående arbete, aktuella processer och situation så som den beskrevs av de intervjuade. 
Därefter behandlas frågan om jämställdhet kommer upp i ”organisationens vardag” som 
en del i det löpande arbetet. Detta beskrivs under jämställdhet som en fråga på dagordningen 
nedan. Sedan behandlas jämställdhetsarbetets struktur och de skillnader som finns för 
detta mellan de olika organisationerna. Löner och lönekartläggningar, rekrytering och 
rekryteringsunderlag samt organisationskultur och värderingar är tre andra centrala 
aspekter av organisationernas jämställdhetsarbete.  

5.1 Aktuella processer och pågående arbete 

Under tiden för intervjuerna (mellan hösten 2009 och våren 2010) var det pågående 
lågkonjunktur efter finanskrisen 2008 (DN, 2011 & Larsson, 2009).  Även om det gått en 
tid sedan krisen eskalerade levde flera av organisationerna fortfarande med 
konsekvenserna av krisen, vilket till stor del präglade de aktuella processerna i 
organisationen. Krisen och lågkonjunkturen påverkade samtliga partnerorganisationer 
men kanske främst de partnerorganisationer som tillhör industrisektorn. För några av de 
industrier som ingår i Helix partnerskap hade finanskrisen inneburit stora förändringar 
och framförallt nedskärningar av personal och verksamhet. Vilket även speglades i deras 
beskrivning av vad organisationen ”stod i” för tillfället. Flera av de industriella 
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partnerorganisationerna beskriver sina aktuella processer som arbete med att anpassa 
organisationen och verksamheten till en sviktande marknad och den nya situation som 
krisen gett. Detta har naturligtvis inneburit att flera av dem fått skära ned både på 
personal och produktion. Men det har även inneburit stora inomorganisatoriska 
förändringar, som omfördelning av personal, förskjutning av ansvar, nya 
ansvarsåtaganden för flera i personalen, integrering av olika verksamheter och på annat 
sätt ”slimmad” verksamhet.  

Finanskrisen slog dock inte mot alla industriella partnerorganisationer. Siemens hade vid 
tiden för intervjun inte påverkats i någon större omfattning och hade inte behövt skära 
ned varken på personal eller produktion. En tid innan finanskrisen hade de en stor 
orderingång vilket till stor del ledde till att de som företag klarade sig relativt opåverkade.  

Det var flera av partnerorganisationer som beskrev att de påverkats påtagligt av krisen 
men för några hade det snarare inneburit en ökning av verksamhet. Ett sådant exempel är 
Trygghetsrådet (TRR) som under tiden för intervjun haft en längre period med ett högt 
inflöde av klienter. En konsekvens av det var att de hade blivit tvungna att rekrytera flera 
handläggare och coacher till sin verksamhet. Ett annat exempel är Industrikompetens som 
under finanskrisen fick se över och anpassa sin verksamhet till den starkt förändrade 
situationen inom näringslivet och industrin. De beskrev det även som att de under denna 
tid hade fått lägga om sitt arbete och till stor del göra andra saker än tidigare. Vilket 
dessutom lett till att det inte fanns lika mycket tid för långsiktiga frågor eller 
mervärdesfrågor som den intervjuade från Industrikompetens definierar det, istället 
beskrivs den närmsta tiden efter finanskrisen som skakig, intensiv och fylld med nya 
utmaningar. 

Det var oerhört skakigt 2008 och en bit in på 2009, vi jobbar ju i huvudsak mot industri, 
tillverkande industri vilket innebär att den här tiden så var det tufft för våra kunder och sånt som 
vi jobbar med dvs. låna ut personal eller rekrytera personal var precis sånt som man ströp i 
industrin. Så vi hade en kraftig nedgång, men däremot så fanns det ett stort behov av att få hjälp 
under den här tiden. Dels med verksamhetsutveckling, omstruktureringar inom industrin, 
nedläggningar, varsel. Vi fick lägga om vårt arbete och flera av våra medarbetare som i huvudsak 
hade jobbat med rekrytering fick istället börja jobba med omställning, skolades om och fick även i 
vissa fall kläs på med utbildning och gick sedan in som omställningscoacher. 

Även de offentliga organisationerna påverkades av lågkonjunkturen och finanskrisen. När 
de offentliga organisationerna ombads att beskriva pågående arbete och aktuella processer 
så är det flera som nämner ett pågående arbete med kommunens ekonomi och att de 
inom vissa områden måste spara pengar och skära ned på personal. Det som däremot 
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skiljer dem åt från framförallt de industriella partnerorganisationerna är att de inte talar 
om eller hänvisar till finanskrisen i samma utsträckning. Något som nämns i samtliga av 
intervjuerna med de offentliga partnerorganisationerna är en kommande (och till viss mån 
även pågående) personal- och kompetensförsörjningsproblematik. Kommunerna och 
Landstinget har en tid med stora pensionsavgångar framför sig vilket ställer dem i en 
situation där kompetens försvinner från organisationen. Hur denna situation ska hanteras 
och hur organisationen ska kunna lösa det stora rekryteringsbehovet som kommer var 
något som samtliga offentliga partnerorganisationerna lyfte fram som en stor 
framtidsfråga för dem. Ytterligare en dimension i denna problematik är att så många 
organisationer kommer att behöva fylla på med samma slags kompetens under samma 
period. 

För de offentliga organisationerna påverkas det pågående arbetet och den aktuella 
situation till stor del av politiska aspekter som val, nya politiska beslut m.m. Några 
intervjuer genomfördes under våren 2010, då arbetet inom kommunerna präglades av det 
kommande valet i september. Under valåret och framförallt ju närmare valet kommer 
menade de intervjuade att man inte inledde nya arbeten, aktiviteter eller processer. Det 
löpande arbetet sköts men samtidigt står en del processer mer eller mindre stilla. 
Budgetarbete är en annan aspekt som nämns under intervjuerna som har stort inflytande 
på den aktuella situationen inom organisationen. Överhuvudtaget präglas den offentliga 
organisationen av återkommande, löpande processer vilket budgetarbete är ett exempel 
på.  

Vidare så beskriver de fackliga organisationerna sitt pågående arbete som beroende av 
först och främst avtalsprocesser men även låg- och högkonjunkturväxlingar. Under tider 
av högkonjunkturer tenderar medlemsantalet att sjunka eller stå stilla och under 
lågkonjunktur så ökar det. Samtidigt nämner samtliga av de fackliga organisationerna att 
förändringarna av A-kassan fortfarande präglar deras arbete. Under intervjun med 
representanter från Kommunal menar de att ur ett perspektiv är de fackliga frågorna och 
det fackliga arbetet oförändrat över tid. Det handlar i grund och botten om samma frågor 
som det alltid gjort. 

Men på samma gång har mycket förändrats och fackförbunden står inför nya utmaningar. 
För Kommunals räkning visar sig detta i att de numera måste hantera en mängd olika 
arbetsgivare medan de tidigare enbart hade kommunanställda och landstingsanställda 
medlemmar. Från en dag till en annan kan deras medlemmar ha kommunen som 
arbetsgivare för att sedan ha ett privat vårdbolag som arbetsgivare. För de 
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förtroendevalda och för framförallt ombuden blir bilden mer komplex, det blir ”fler saker 
att hålla ordning på” som de själva uttrycker det. 

Om man tittar på de frågor som var aktuella för hundra år sedan så är det inte så många som inte 
är aktuella idag, de ser likadana ut. …men för ungefär tio år sedan var det kommunanställda och 
landstingsanställda som kommunal bestod av men nu är de privatanställda medlemmarna fler än 
antalet landstingsanställda. 

5.2 Jämställdhet som en fråga på dagordningen 

På frågan om jämställdhet är något som kommer upp i det dagliga arbetet, om det finns 
med som en aspekt i organisationens vardag kan svaren delas in i tre kategorier: 

• Jämställdhet kommer upp och finns med i det dagliga (åtminstone i samband med 
vissa frågor).  

• Jämställdhet finns med indirekt som en fråga som de arbetar med mot kunder eller 
arbetsgivare men inte som en fråga som rör dem själva som arbetsgivare. 

• Jämställdhet finns inte med i det vardagliga arbetet. 

En aspekt som är intressant att kommentera är att det inte går att se ett tydligt mönster 
vad gäller vilka slags organisationer som hamnar inom de olika kategorierna. Inom både 
den första och tredje kategorin återfinns industriella och offentliga partnerorganisationer. 
Den andra kategorin däremot är den som kan sägas vara mest homogen; här återfinns i 
första hand fackförbunden och de s.k. arbetsmarknadsintermediärerna. Däremot så kan vi 
se att det finns en viss tyngdpunkt i svaren, något fler av de organisationer som deltar i 
undersökningen menar att jämställdhet inte kommer upp i det dagliga (3) eller enbart 
finns med indirekt (2). 

5.2.1 Jämställdhet kommer upp i det dagliga 

I de fall de intervjuade svarar ja på frågan om jämställdhet kommer upp på den löpande 
agendan kan sammanhangen när detta sker skilja sig åt en del. Några framställer det som 
naturligt och självklart att jämställdhetsfrågorna finns med i det dagliga medan några 
snarare ser det som att jämställdhet kan komma upp men då sker det i ett specifikt 
sammanhang eller av en specifik anledning. Exempel på sådana situationer kan vara 
omställningar, omorganiseringar, avveckling av personal eller rekrytering av personal. En 
av de industriella partnerorganisationerna som på grund av finanskrisen har tvingats 
”stöka om en hel del i organisationen” menar att frågan om jämställdhet har blivit aktuell i 
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de omorganiseringar som genomförts. I en situation där många i personalstyrkan har fått 
gå på grund av arbetsbrist och verksamheten måste organiseras annorlunda blir 
jämställdhet en av de aspekter som organisationen måste ta med i beräkningarna. Ett 
annat exempel på jämställdhet som en aspekt ihopkopplad med vissa frågor är rekrytering. 
En av de intervjuade som kommer från de offentliga partnerorganisationerna menar att 
frågor om jämställdhet kan komma upp på agendan men kanske främst när det handlar 
om rekrytering.  

Flertalet av de offentliga organisationerna som intervjuats ser på jämställdhet som något 
som finns med i organisationens vardag. Till stor del beror det på att flera av de offentliga 
organisationerna har integrerat jämställdhetsperspektiv i sina olika dokument som 
policydokument, handlingsplaner, checklistor m.m. Under tiden för intervjuerna arbetar 
en av de offentliga organisationerna med det omfattande arbetet att omarbeta och 
revidera organisationens utvecklingsplan. Bland annat skulle ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv integreras i alla delar av utvecklingsplanen. Den intervjuade beskrev 
det som att för dem som organisation började det bli mer och mer självklart att få med 
jämställdhet– och mångfaldsfrågor. De har under en längre tid arbetat aktivt för att lyfta 
dessa frågor så att de blir en naturlig del av alla projekt och all verksamhet som 
organisationen driver. När arbetet med att skriva in jämställdhetsaspekter i alla dokument 
inleddes var det svårt att se hur detta skulle ske menar den intervjuade. Frågor som hur 
kan jämställdhet vara relevant i detta område kunde dyka upp. Men med tiden och 
framförallt med ökad kunskap så har det blivit betydligt lättare att se 
jämställdhetsperspektivens relevans och det har blivit en naturlig aspekt menar den 
intervjuade.  

En annan av de intervjuade från de offentliga organisationerna menar också att 
jämställdhetsperspektiven och frågorna alltid finns närvarande på så vis att de finns 
integrerade i övergripande strategier och beslut. Jämställdhet och mångfald är några av de 
aspekter som alltid ska beaktas i planering och vid beslut. Exempelvis finns beaktande av 
jämställdhet med som en punkt på den checklista som alltid ska gås igenom när nya beslut 
ska fattas inom organisationen. Men även om jämställdhetsperspektivet finns integrerat i 
alla dokument inom organisationen är det inga garantier för att dessa aspekter alltid lyfts 
menar den intervjuade och uttrycker ett önskemål om att alla inom organisationen kunde 
se hur viktigt det är med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Det kan lätt enbart bli en 
fråga som den intervjuade själv som personalansvarig och hennes kollegor på 
personalsidan ”tjatar om” och driver, utan att den tas med av alla inom organisationen. 
frågor kring jämställdhet blir då förknippade med de personer som ansvarar för 
jämställdhetsarbetet, det blir deras ”grej”, såhär säger två av de intervjuade: 
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Ip.1 Kommer x och jag så säger de att här kommer de med jämställdhet.  

Ip 2 Det blir personifierat. Vi är ju ändå rätt ihärdiga kan jag uppleva när det gäller det här. 

För de som ansvarar för och driver jämställdhetsarbetet är frågorna om jämställdhet både 
aktuella och något som kommer upp på organisationens dagliga agenda. De ”äger” 
frågorna så för dem är det självklart att se på dessa som en del av organisationens vardag. 

Det verkar även kunna vara så att jämställdhet är något som kan pendla mellan att vara ett 
aktuellt ämne till att vara lite ”bortglömt” inom organisationerna. En av de intervjuade 
från offentlig sektor beskriver hur jämställdhetsfrågan har fått nytt liv och nu är en aspekt 
som finns med på organisationens agenda. En period innan intervjun var det stiltje och 
ganska tungrott vad gäller jämställdhet inom den intervjuades organisation. Nu däremot 
upplever den intervjuade att det skett en nytändning och flera nyanställda tycker frågorna 
är spännande. Samtidigt pågår även ett arbete med att ta fram en ny mångfaldsplan.  

Sammanfattningsvis verkar det som att det är något vanligare att de offentliga 
organisationerna anser att jämställdhetsaspekter är en del av organisationens vardag och 
att jämställdhetsfrågor kommer upp på agendan.  

5.2.2 Jämställdhet kommer upp indirekt genom organisationens 
uppdrag/verksamhet 

För de organisationer som vi kallar arbetsmarknadsintermediärer verkar 
jämställdhetsperspektiv också vara en del av organisationernas vardag men på ett helt 
annat sätt än för den första kategorin organisationer som menar att jämställdhet finns 
med på organisationens agenda. De intervjuade representanterna för intermediärerna 
menar att frågor kring jämställdhet ofta diskuteras på arbetsplatsen men diskussionen rör 
sällan eller aldrig dem själva utan i de flesta fall de organisationer som de samarbetar med. 
Flera av de anställda medarbetarna inom intermediärerna i partnerskapet är personalvetare 
och utbildade inom HR-området, de har med andra ord en hel del kunskap om 
jämställdhetsfrågor och jämställdhetsperspektiv. En av de intervjuade säger att för dem är 
jämställdhet ”en självklarhet för att vi jobbar i den här världen och gör det vi gör”. Å ena 
sidan så pratar de inte så mycket om jämställdhet vad gäller den egna arbetsplatsen, 
jämställdhet är snarare något som ses som naturligt och förgivettaget för dem. Å andra 
sidan, fortsätter den intervjuade, kanske det pratas mer om jämställdhet än på många 
andra arbetsplatser. Men det som sägs och diskuteras är alltid i relation till kunderna. Om 
man som intermediär ser ”skevheter” hos kunder när det kommer till 
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jämställdhetsområdet så kan det bli en del av arbete mot den kunden att medvetandegöra 
och få ordning på kundens jämställdhetsarbete.  

Det är två olika perspektiv egentligen. För oss som jobbar i den här världen så tror jag att det är 
ganska självklart, vi pratar inte så mycket om det men däremot om det är någonting som vi inte 
tycker är rätt alltså att man stöter på någon kund t.ex. och man märker att man får konstiga 
signaler, sög vid rekryteringar och kunden säger att ”här skulle vi vilja har en kille.” då blir det ju 
direkt en diskussion och det blir en stor grej.  

En annan av de intervjuade representanterna för intermediärerna beskriver den 
organisationens situation i liknande ordalag. Det vill säga de anställda medarbetarna kan 
en del om området jämställdhet men det kommer inte upp som en egen frågeställning 
utan indirekt genom de kundkontakter som organisationen har.  

Man kan väl säga såhär att det kommer inte upp såhär självklart som att man tar upp det som en 
frågeställning. Däremot så är det så att när vi pratar med företag så pratar vi om områden som kan 
vara bra för dem att förstärka sig inom. Sen finns det områden som du inte kan undvika som du 
pga lagliga skäl måste kunna som t.ex. arbetsmiljö, till viss del ligger ju även jämställdhetsfrågan 
där. Så i det avseendet så kan man väl säga att frågan kommer upp ibland genom att vi frågar hur 
de jobbar med de här frågorna. 

För de fackliga organisationerna finns det många likheter med den ovan beskrivna 
problematiken. Två av de fackliga organisationerna talar under intervjuerna om att 
jämställdhetsfrågor är en del av deras vardag. Den tredje fackliga organisationen ställer sig 
tveksam till om de som organisation egentligen är så mycket bättre än andra på att lyfta 
upp jämställdhetsfrågorna, även om de kanske borde vara det. När det kommer till de 
fackliga organisationerna kan man i svaren ana en dubbelhet och kanske en osäkerhet på 
jämställdhetsfrågornas plats i organisationen. En av de intervjuade beskriver det som att 
jämställdhet på ett sätt är en av fackets frågor. De arbetar med rättvisefrågor, med lika 
villkor inom arbetslivet osv. Samtidigt kan det fackliga jämställdhetsarbetet tendera till att 
enbart handla om lön och det kan även tendera till att enbart handla om en fråga huruvida 
deras medlemmars arbetsgivare är bra på jämställdhetsarbete. Det vill säga, när det 
kommer till facket som arbetsgivare kommer inte frågor om jämställdhet upp på samma 
sätt som när det handlar om deras fackliga uppdrag. Frågor kring jämställdhet kommer 
upp men då är det i första hand i sammanhang som handlar om olika ärenden, om 
lönefrågor, förhandlingar arbetsplatser m.m.  

Ett av de intervjuade fackförbunden beskriver det dock som att jämställdhet även kan 
komma upp på agendan eftersom de som förbund arbetar aktivt med att få in fler kvinnor 
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i förbundet, som förtroendevalda och även som ombud. Samtidigt måste fackförbundet 
arbeta med den bild som finns av förbundet och det finns många gamla traditioner inom 
förbundet som kan fungera hindrande menar den intervjuade. Samtidigt håller detta på att 
sakta förändras, yngre generationer och fler kvinnor kommer in i förbundet vilket gör att 
kulturen inom organisationen påverkas.  

5.2.3 Jämställdhet kommer inte upp på dagordningen 

Slutligen är det flera organisationer som svarar att de inte kan se att jämställdhet som 
fråga finns med eller kommer upp i det dagliga arbetet. Flera av dessa menar att 
jämställdhet måste lyftas upp specifikt av någon eller några för att det ska komma med på 
dagordningen. Under en av intervjuerna med representanter från de offentliga 
partnerorganisationerna säger den intervjuade att frågor om jämställdhet inte kommer 
med på ett naturligt eller spontant vis. Dessutom menar den intervjuade att det sällan 
finns med ett jämställdhetsperspektiv i organisationens dokument.  

De har även haft svårt att arbeta fram jämställdhetsplaner för alla delar av organisationen, det är 
alltid något annat som emellan säger den intervjuade som är centralt ansvarig för 
jämställdhetsarbetet inom organisationen. 

Fortfarande kan jag tycka att det är lite svag återkoppling, jag har ju bett att få in alla enheters 
planer men jag har inte fått det. Och det är alltid någonting som kommer emellan – ”nu kan vi inte 
för nu jobbar vi med löneprocesser, nu jobbar vi med det eller det, det är fel tid, vi kan inte göra en 
jämställdhetsplan nu för vi ska slå ihop en massa verksamheter och då vill vi göra en plan för den 
nya organisationen.” Dels verkar det som att man har fullt upp med produktionen men sen tycker 
man inte att det något angeläget, man har liksom inte fått upp ögonen för vikten med jämställdhet.  

Till skillnad från flertalet av de andra offentliga organisationerna i partnerskapet har dena 
organisation alltså inte arbetat med att integrera sådana perspektiv i handlingsplaner, 
policydokument eller liknande. Om och när frågor kring jämställdhet aktualiseras är det 
för att någon inom organisationen som är intresserad och insatt lyfter upp frågan på 
agendan säger den intervjuade vidare. Ytterligare en av de intervjuade från de offentliga 
organisationerna menar att om man skulle göra stickprov från arbetsplatsträffar inom 
kommunens förvaltning så finns inte jämställdhetsperspektivet med på dagordningen. 
”Det är en sidofråga som någon måste lyfta” menar de.  

I vissa fall verkar det som att jämställdhetsperspektivet kan döljas av andra ”mjuka frågor” 
inom organisationen. En av de intervjuade säger att hon inte kan se att jämställdhet 
kommer upp på organisationens dagordning. Däremot talar de om och arbetar ofta med 



 
 

24 
 

organisationens värdegrund. I de diskussionerna om bl.a. respekt och trygghet skulle man 
kunna se att jämställdhet ryms menar den intervjuade samtidigt kan hon inte påminna sig 
om att det har hänt.  

En av de intervjuade från de industriella parterna säger att jämställdhet kommer upp med 
jämna mellanrum av den anledningen att det finns med som en punkt på 
bolagsledningens agenda. Däremot kan de inte se att jämställdhetsfrågor kommer upp 
spontant eller av sig självt i olika sammanhang i företaget. När jämställdhet finns med 
som en punkt på dagordningen i bolagsledningen så talar de ofta om ökad jämställdhet 
som ett medel och som en nyckel till framgång för företaget. Jämställdhet görs då till en 
företagsstrategisk fråga. Däremot kommer inte jämställdhet upp som en nyckel till 
framgång när diskussionen startar med företagsstrategiska frågor. Såhär säger de själva:  

När vi enbart pratar framgång så är det så mångfacetterat vad som styr den, så då hamnar vi 
lättare i samtal om marknadsandelar, konkurrenter och produkter. Ingången är alltså avgörande. 
Men det finns en koppling i resonemanget vad gäller jämställdhet och framgång, men ingången måste 
vara jämställdhet.  

Med andra ord är talet om jämställdhet delvis beroende av diskussionens utgångspunkt 
och ingång. När organisationen ser på ökad jämställdhet som en nyckel till framgång kan 
det förstås som en glidning från att enbart se jämställdhet som ett mål i sig till att även 
betrakta det som ett medel, till framgång, ökad konkurrenskraft och utveckling. En av de 
intervjuade från denna organisation har suttit som ordförande i företagets 
jämställdhetskommitté och menar att när jämställdhet diskuteras som ett medel så blir 
resonemanget bättre och fler i företagsledningen engagerar sig i frågan.  

En av de intervjuade som representerar fackförbunden menar att det kan finnas en klyfta 
mellan det politiskt fackliga perspektivet och det praktiska fackliga arbetet.  

Det finns ju många olika strukturer på arbetsmarknaden där jämställdhetsfrågan märks, t.ex. 
fördelning av kvinnor och män på chefsposition, föräldraskap, alla dom typerna av frågor. Men det 
är ju politiska frågor som vi ser som en självklar del av vårt uppdrag men sen tror jag att vi skulle 
behöva bli bättre på att få med oss dessa perspektiv i enskilda ärenden. Det är ju lätt att tycka att 
vi tycker ju alla att dessa strukturer ska förändras men när man har ett enskilt ärende där en 
kvinna och en man är berörda på ett sätt så kanske man inte ser de övergripande strukturerna utan 
man hanterar ett ärende där man inte tänker på det.  
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I det här samtalet visar den intervjuade att jämställdhetsperspektiven inte alltid finns med i 
individärenden i det dagliga fackliga arbetet. Arbetslivets strukturer av ojämställdhet finns 
där och är obestridliga men de ger sällan några praktiska implikationer i verksamheten.  

5.3 Jämställdhetsarbetets struktur  

De olika partnerorganisationerna har lagt upp och organiserat sitt jämställdhetsarbete på 
olika sätt. Var det övergripande ansvaret för arbetet ligger inom organisationen kan också 
skilja sig åt och hur omfattande arbetet är. De offentliga organisationerna styrs politiskt 
vilket har konsekvenser för deras arbete. Likaså ser de på sitt jämställdhetsarbete som 
tvåsidigt, där den ena sidan handlar om det de gör som arbetsgivare och den andra sidan 
handlar om hur de som kommun/landsting i olika situationer behandlar och bemöter 
medborgare/patienter. Enkelt uttryckt – jämställdhetsarbete som görs inåt och 
jämställdhetsarbete som görs utåt. För de fackliga organisationerna är situationen 
liknande. Facken talar i första hand om deras uppdrag dvs. hur de i olika situationer 
förhandlar med arbetsgivare om jämställdhetsfrågor av olika slag. Genom dessa exempel 
blir det tydligt att organisationens struktur, förutsättningar, verksamhet och produktion 
påverkar jämställdhetsarbetet.  

5.3.1 De offentliga partnerorganisationernas jämställdhetsarbete 

Att de offentliga organisationerna styrs politiskt syns även i deras jämställdhetsarbete. 
Gemensamt för kommunerna och landstinget är att de övergripande målen för 
organisationens jämställdhetsarbete bestäms av organisationens politiska ledning, i detta 
fall kommun- och landstingsfullmäktige. Den politiska ledningen bestämmer vad som ska 
göras genom olika strategiska eller visionära mål m.m. En av de intervjuade beskriver det 
som att politiken sätter upp ramarna och ger i uppdrag till tjänstemannasidan inom 
organisationen att fylla ramen med ett konkret innehåll. I de flesta fall är det HR 
avdelningen som får detta uppdrag; att konkretisera politiken till ett hur. Hur målen, 
strategierna, visionerna ska förverkligas. I nästa steg behandlas och godkänns HR-sidans 
utarbetade förslag av kommun- och landstingsstyrelsen. Så långt ser strukturen för de 
offentliga organisationernas jämställdhetsarbete likadan ut. Det som skiljer sig åt är hur 
mycket HR-avdelningen gör och vad som läggs ut på olika enheter, förvaltningar el. dyl. 
Inom Landstinget exempelvis har en stor del av arbetet med att upprätta planer och 
policys delegerats ut till verksamheten. Varje produktionsenhet inom Landstinget ska 
upprätta en jämställdhetsplan för sin verksamhet. Landstinget beskrivs under intervjun 
som en starkt decentraliserad organisation där allt ska ske så nära verksamheten som 
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möjligt. All styrning, ekonomi och rekrytering sker ute i de olika produktionsenheterna. 
Den centrala HR-avdelningen har ett övergripande ansvar för att Landstinget som helhet 
uppfyller det som lagen ålägger organisationer att göra när det kommer till 
jämställdhetsarbete. Den centrala HR-avdelningen står även för vad som kan kallas en 
stödstruktur för verksamheternas arbete med jämställdhet. De erbjuder mallar till hur 
jämställdhetsplaner kan skrivas samt kurser och workshops inom jämställdhetsområdet. 
De har HR-konsulter som är specialister inom olika områden, däribland jämställdhet, som 
under perioder kan ”hyras ut” till produktionsenheternas egna HR-avdelningar för att 
hjälpa till.  

Inom kommunerna är inte jämställdhetsarbetet lika starkt decentraliserat som inom 
Landstinget. Gemensamt för de fyra kommuner som har intervjuats är att det finns en 
gemensam jämställdhetsplan som tagits fram av HR-avdelningen i några fall och av en 
mångfaldskommitté i något fall. I Linköpings kommun har t.ex. ett personalpolitiskt 
program, där även jämställdhetsfrågorna ingår, tagits fram av HR-avdelningen. 
Programmet bygger på kommunens långsiktiga strategiska mål som satts av politiken. 
Likadan är det i Norrköpings, Finspångs och Mjölbys kommuner. Ytterligare en aspekt 
som är gemensam för kommunerna är att de framtagna jämställdhetsplanerna gäller för 
samtliga av kommunens förvaltningar men på ett relativt övergripande sätt. De 
intervjuade från Norrköpings kommun beskriver ansvarsfördelningen mellan den centrala 
HR-avdelningen och förvaltningarna som att den gemensamma jämställdhetsplanen 
fungerar som en riktlinje för förvaltningarna. Det är upp till förvaltningarna själva att med 
stöd av planen arbeta fram mål vad gäller jämställdhet inom det egna området samt 
integrera dessa mål i den övriga planeringen och budgeten.  

Vidare har några av de offentliga partnerorganisationerna en form av ombud eller 
resursperson vad gäller genus och jämställdhetsfrågor ute i organisationen. I Linköpings 
och Mjölbys kommuner finns dessa ombud ute på varje förvaltning. Vilket ansvar de har 
och hur deras roll är utformad kan se lite olika ut. Ett exempel är de genuspedagoger som 
finns i Linköpings kommun inom utbildningsförvaltningen, de fungerar som en resurs i 
genusfrågor inom skolverksamheten. I Finspångs kommun finns det en resurs inom varje 
chefsområde men under tiden för intervjun låg de vilande på grund av den omfattande 
omstrukturering som nyligen genomförts inom kommunens förvaltning.  

Inom Landstinget drevs ett mångfaldsprojekt under 2002-2004 då organisationen satsade 
extra på området mångfald (där även jämställdhet är en del). Innan projektet sjösattes 
fanns det en samordnare för jämställdhetsfrågor inom Landstinget men då projektet 
skulle dra igång blev den funktionen vilande. Sedan dess har Landstinget inte haft någon 
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eller några inom organisationen som haft en sådan samordnande roll som även skulle 
kunna liknas vid ombudsfunktionen. Norrköpings kommun har valt att utbilda olika 
nyckelpersoner i organisationen inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Dessa 
nyckelpersoner har inte kallats för ombud eller liknande. Tanken är dock att de genom sin 
kunskap om jämställdhet och sin position inom organisationen kan och ska påverka olika 
processer.  

Det som hittills nämnts och beskrivits gällande de offentliga organisationernas 
jämställdhetsarbete är själva grunden i organisationernas jämställdhetsarbete. I första hand 
handlar det dessutom om de aspekter som alla organisationer med över 25 anställda är 
genom lagen ålagda att göra, dvs. upprätta jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. 
Organisationernas arbete med löner, lönestatiskt m.m. kommer att beskrivas närmare 
längre fram men först kan det vara värt att nämna att de offentliga 
partnerorganisationerna förutom det som redan nämnts även driver en rad projekt och 
aktiviteter vad gäller jämställdhet. Några av dessa beskrivs kort nedan i en 
sammanfattande lista. Flera av aktiviteterna kan ha avslutats och andra kan ha tillkommit 
sedan intervjuerna gjordes. Men sammanställningen kan ändå ge en bild av vad 
jämställdhetsarbete kan vara och vilka olika aktiviteter, program och projekt som de 
offentliga partnerorganisationerna driver och kan driva. 

• Kompetensbaserad rekrytering: flera av partnerorganisationerna arbetar efter en 
modell kallad kompetensbaserad rekrytering vilken i korthet handlar om att all 
rekrytering ska vara kompetensbaserad och inte färgas av aspekter som kön, 
etnicitet, funktionshinder m.m. (Lindelöw, 2008) Mer om detta under avsnittet om 
rekrytering. 

• Vinna- Vinna: ett mentorsprogram för ledare med en inriktning på mångfald, 
jämställdhet och tillgänglighet. (Linköping och Norrköpings kommun) 

• Karriärutvecklingsprogram för chefer. Exempelvis Ledarskapsakademin ett program 
som Norrköping och Linköping driver tillsammans med ytterligare tre kommuner. 

• Referensgrupp för mångfaldsfrågor med både politiker och tjänstemän  
• Årliga möten med förvaltningscheferna om utvecklingen vad gäller 

jämställdhetsarbetet. 
• Projekt KvalitetJämt (jämställdhetsintegreringsprojekt via SKL, enbart inom 

Linköpings kommun) 
• Centraliserad lönesättning som en del att undvika löneskillnader på osaklig grund 
• Arbetsvärderingar 
• Medarbetarenkäter där jämställdhetsaspekter finns med 
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• En HR strateg som har övergripande ansvar för att initiera, om- och 
invärldsbevaka, implementera och följa upp mångfaldsfrågor.  

• Könsuppdelad statistik 
• Olika workshops kring jämställdhet och mångfald bl.a. med hjälp av filmerna 

Cecilias val och Blåögd 

5.3.2 De industriella partnerorganisationerna jämställdhetsarbete 

De industriella parterna har inte samma övergripande struktur i sitt jämställdhetsarbete 
som de politiskt styrda offentliga partnerorganisationerna. Stora delar av de offentliga 
organisationernas jämställdhetsarbete kommer från de mål som politiken sätter. Den 
politiska styrningen tillsammans med offentliga organisationers dubbla perspektiv 
(jämställdhetsarbete som arbetsgivare och jämställdhetsarbete mot medborgare) gör att de 
offentliga organisationernas förutsättningar och arbete i stor utsträckning liknar varandra. 
När det kommer till de industriella parterna finns vid en första anblick inte samma 
gemensamma grund som för de offentliga. På så vis skulle man även kunna säga att de är 
friare i att utforma sitt jämställdhetsarbete. Samtidigt finns det förutsättningar som ändå 
kan sägas vara gemensamma för de industriella parterna. De har framförallt en liknande 
könsfördelning där män generellt sett utgör ca 80 % av de anställda. Dessutom tenderar 
merparten av chefer och ledare att vara män.  

Under intervjuerna framkom det även att det är dessa båda aspekter, den sneda 
könsfördelningen och kvinnor i chefsposition, som de industriella parterna ser som de 
största utmaningarna i deras jämställdhetsarbete. Det som kan benämnas som kvantitativ 
jämställdhet. Några av de intervjuade pratar om hur svårt det är att rekrytera kvinnor även 
om de skulle vilja – det finns inga att rekrytera. Denna utmaning är gemensam för alla de 
industriella partnerorganisationerna som intervjuats.  

De partnerorganisationer som blivit tvingade till nedskärningar på grund av 
lågkonjunkturen beskriver även att jämställdhetsarbetet påverkats negativt av densamma. 
När organisationen arbetar hårt för att stå emot lågkonjunkturen har jämställdhetsarbetet 
tillsammans med annat utvecklingsarbete fått stå tillbaka.  

Under intervjuerna lyfts flera andra dimensioner av jämställdhetsarbete än de rent 
kvantitativa som handlar om att få en jämnare könsfördelning. Bland annat pratar de 
intervjuade från Siemens om vikten av att få in jämställdhet som ett perspektiv i alla delar 
av verksamheten. De har under lång tid haft en jämställdhetskommitté på företaget som 
drivit arbetet med jämställdhet. De intervjuade tycker att jämställdhetsarbetet har tenderat 
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till att bli punktinsatser utformade och pådrivna av kommittén. De har bland annat 
anordnat utställningar, de har gjort lönerevisioner med mera och det har blivit tungt att 
driva arbetet på det viset. Under de senaste åren har de istället försökt att integrera 
jämställdhetsarbetet i befintliga processer i företaget.  

Från kommitténs sida skulle fokus vara att arbeta för att lägga ut det (jämställdhetsarbetet). Att få 
processägare till att ta in det här som en naturlig del av processen. Vi kartlade och försökte se vilka 
processer som är befintliga i företaget som överhuvudtaget har en stor påverkan på 
jämställdhetsperspektivet och sedan introducerades de processägarna. Vi ville tona ner arbetet som vi 
själva gör i kommittén, men inte ta bort det men göra en distinktion mellan jämställdhetsarbete i 
befintliga processer och jämställdhetsarbete som autonoma isolerade initiativ eller projekt och se det 
som två olika delar. 

Genom att integrera jämställdhetsarbetet in i företagets olika processer försöker Siemens 
komma ifrån att arbetet för jämställdhet utgörs av några punktinsatser om året. Även 
SAAB arbetar för att jämställdhetsarbetet inte enbart ska bedrivas av HR avdelningen 
utan försöker bl.a. genom projektet ”30-70 2015” att integrera arbetet för jämställdhet i 
ordinarie verksamhet. Projektet har som målsättning att öka andelen kvinnor på 
chefsposition i företaget till 30 % fram till år 2015. Varje affärsområde inom SAAB har en 
ansvarig s.k. champion för denna satsning. Champion för 30/70 är en högre chef inom 
affärsområdet med plats inom ledningsgruppen för affärsområdet.  

Flera exempel på arbete med kvalitativ jämställdhet ges under intervjuerna. Ett av dessa 
exempel handlar om arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön och för att skapa lika 
förutsättningar på arbetsplatsen så både män och kvinnor kan utföra samma 
arbetsuppgifter. En av de intervjuade talar om att arbetsgivarens uppgift att tillgodose 
medarbetarnas intressen och se till att de kan göra det de är intresserade av. Samtidigt kan 
det vara svårt att bryta givna mönster som kan ha en könskaraktär och motivera 
medarbetare att exempelvis pröva på nya arbetsuppgifter: 

Vi försökte att få kvinnor till såna ställen som är mera mansdominerade. Då gick vi ut och sa att 
vi skulle vilja ha flera kvinnor som arbetade på xx, då fick vi några intressenter men det blev inte 
så många man är ju rätt bekväm att sitta och hålla på med det man gör. 

Varför det kan vara svårt att motivera just kvinnor att rotera arbetsuppgifter och pröva på 
andra saker som oftast utförs av män är svårt att veta tycker den intervjuade, kanske det är 
en fråga om bekvämlighet? 
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Det kanske kan vara så att det är kvinnorna som är lite mer försiktiga och tycker att det är 
bekvämt, de trivs med det dom jobbar med. Det tror jag. Männen dom kan hoppa in lite här och 
var och göra det som behövs då, och det gör ju kvinnor också men jag tror att det är mest där som 
man behöver pusha när man pratar produktion.  

Nedan sammanfattas de industriella parternas jämställdhetsarbete: 

• Jämställdhetsplaner, lönekartläggningar och arbetsvärderingar 
• Partssammansatta jämställdhetskommittéer 
• Utbildningar för processägare och andra former av jämställdhetsombud 
• Mentorsprogram och ledarskapsprogram (ITHAKA bl.a.)  
• Projekt ”30-70 2015” 

5.3.3 Fackliga och intermediära partnerorganisationers 
jämställdhetsarbete  

De fackliga och de intermediära organisationernas verksamheter skiljer sig från varandras. 
Men de kan ses ha en del förutsättningar som är liknande när det kommer till arbete med 
jämställdhet. På samma sätt som hos de offentliga organisationerna kan man säga att 
deras arbete har en inre och en yttre dimension. Som alla arbetsgivare har de ett ansvar 
för att arbeta med jämställdhetsfrågor i organisationen men samtidigt är 
jämställdhetsfrågor en del av dessa organisationers uppdrag. Det här är mest tydligt när 
det kommer till de fackliga organisationerna. I det fackliga uppdraget ingår det att värna 
om och arbeta för anställdas arbetsvillkor däribland att män och kvinnor behandlas lika, 
har lika lön för lika arbete och har samma förutsättningar att göra karriär. Frågor om 
jämställdhet kan även ingå i de intermediära organisationernas uppdrag och verksamhet. 
Det kan handla om rekrytering av personal eller kompetensutveckling i form av 
utbildningar som intermediärerna ansvarar för. Det kan även handla om att de 
uppmärksammar brister när de samarbetar med olika organisationer. Såhär säger en av de 
intervjuade från de intermediära partnerorganisationerna:  

…om det är någonting som vi inte tycker är rätt, alltså att man stöter på nån kund t.ex. och man 
märker att det här (jämställdhetsperspektiven) är väldigt skevt, eller man får konstiga signaler. Säg 
vid rekryteringar t.ex. och kunden säger att vi skulle vilja ha en kille här. Då blir det ju direkt en 
diskussion och det blir en stor grej. För många av oss internt i organisationen är HR människor 
eller personalvetare där man liksom tycker att det här är en viktig fråga.  
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Den intervjuade påpekar här att det finns kunskap och intresse internt i organisationen 
för jämställdhetsfrågor. De har goda förutsättningar för att kunna arbeta med 
jämställdhet. På samma sätt är det för de fackliga organisationerna. De har kunskapen 
men frågan blir vad man gör som arbetsgivare för den egna organisationen? Är 
jämställdhet enbart en fråga som behandlas i uppdraget och i verksamheten utåt? 

Så att på ett sätt så pratar vi nog mer om jämställdhet än på andra ställen men det är snarare i ett 
perspektiv av vad som händer ute hos våra kunder. Vi är dåliga på att resonera om det i vår egen 
verksamhet. Jag tror inte att vi funderar på det så mycket i vår egen organisation.  

En sak som både de fackliga och de intermediära organisationerna har gemensamt är att 
det finns god och i viss utsträckning även stor kunskap om jämställdhetsfrågor och 
jämställdhetsproblematik. Men det verkar trots det som att det kan finnas en viss tendens 
till att inte uppmärksamma eller arbeta med dessa aspekter i den egna organisationen. En 
av de intervjuade säger att de hela tiden jobbar med frågorna men inte uttryckligen under 
etiketten jämställdhetsarbete. Det kan handla om värdegrundsarbete till exempel där 
aspekter av jämställdhet kommer in men det finns inga konkreta aktiviteter riktade mot 
medarbetarna.   

En av de intervjuade från de intermediära organisationerna berättar att de har haft en del 
specifika aktiviteter inom jämställdhetsområdet men att de inte arbetat så omfattande med 
det. Istället betonar han att det är viktigt att försöka integrera perspektiven, leva 
jämställdhet och att inte behandla det enbart som ett mål i sig utan ett medel till en 
starkare organisation: 

Det finns med där men vi bedriver inget jätteaktivt arbete kring det, men jag tror inte heller att man 
ska göra det man ska inte göra jämställdhet till ett projekt. Utan man måste se till att försöka leva 
istället utifrån det här, integrera jämställdhet.  

Jag tror att man måste jobba på det viset att jämställdhet är ett medel. Sen finns det ju en viss 
human, mänsklig aspekt att självklart ska inte vissa människor hamna i ett sämre läge bara för 
att de har ett visst kön. Men däremot tror jag att det kan vara väldigt svårt att nå framgång i ett 
aktivt jämställdhetsarbete om man bara ser det som ett mål i sig.  
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5.4 Lönekartläggningar och arbetsvärderingar - en 
central del av arbetet för jämställdhet. 

Löner, lönesättningar, lönemodeller och vikten av att arbeta för att få jämställda löner är 
något som flera av de intervjuade partnerorganisationerna lyfter fram som viktiga delar av 
jämställdhetsarbetet. Genom lagstiftningen har arbetsgivaren dessutom ett tydligt ansvar 
för att förhindra osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor, ett ansvar för att vart 
tredje år kartlägga och analysera lönesättningen samt ansvar för att upprätta en 
handlingsplan för jämställda löner (SFS 2008:568, kap. 3, § 10-11).  

Samtliga av de intervjuade partnerorganisationerna verkar ha ett strukturerat och 
välorganiserat lönearbete. De genomför regelbundet lönekartläggningar för att bland 
annat kunna få syn på om osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor förekommer. 
Flera av organisationerna har lönestatistik som är könsuppdelad för att på så vis även 
kunna följa och analysera löneutvecklingen på ett bra sätt. Organisationerna har olika 
metoder för att undvika att lönesättningen ska färgas av osakliga aspekter som exempelvis 
arbetstagarens kön eller etnicitet. Framförallt de stora partnerorganisationerna med många 
olika yrkestitlar och kategorier av arbete talar om hur de har olika modeller för att sätta 
rätt lön. En av de industriella organisationerna har t.ex. klassat alla sina tjänster i ett 
system där olika tjänster får olika poäng. Lönenivåerna bestäms sedan efter detta system. 
En annan partnerorganisation beskriver en liknande lönesättning där lön sätts efter olika 
aspekter som arbetsuppgifter, arbetskrav, ansvar, utbildning, erfarenhet m.m. Samtidigt 
som dessa och liknade lönemodeller är till för att lönesättningen i huvudsak ska bygga på 
kompetens, vara individuell och neutral inför aspekter som exempelvis kön kan de av 
anställda uppfattas som orättvisa i vissa lägen. En av de intervjuade beskriver det såhär: 

Vi har en lönemodell som vi har olika kriterier i som arbetsgivaren bedömer sin personal efter och 
då finns det ju enklare och svårare arbetsuppgifter. Det är väl inget problem att sätta lika lön på 
lika arbetsuppgifter men sen kanske vissa grupper tycker att de tjänar mycket mindre och att de ska 
ha si eller så. Men enligt den bedömning som man gjort så krävs det mer för vissa grejer, utbildning, 
kompetens och erfarenhet, så då ligger det arbetet högre i lön. Man kan uppfatta det som så att det 
slår ut på ett sätt att män oftare har fördel av detta. Men jag säger inte att det är så men att det 
kan uppfattas så här ute. Män finns oftare på de platser som räknas till de svåraste 
arbetsuppgifterna. Ta en person som ska sköta en maskin som ska kunna serva en maskin som 
ska kunna veta allt om maskinen det lär man sig inte på två år utan det är erfarenhet helt enkelt. 
Sån erfarenhet är jätteviktig för företaget.  

Flertalet nämner även hur de vid några tillfällen genomfört mer omfattande kartläggningar 
av löner i form av arbetsvärderingar. Sådana värderingar har som syfte att värdera olika 
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arbeten och tjänster utifrån ansvar, kompetens- och utbildningskrav bl.a. Genom en 
arbetsvärdering blir det möjligt att jämföra så skilda grupper som exempelvis förskollärare 
och IT-tekniker. En av de intervjuade från offentlig sektor berättar att vid en sådan 
arbetsvärdering upptäcktes stora löneskillnader mellan två skilda yrkesgrupper och att de 
då fick lägga ganska mycket pengar på att rätta till den skillnaden som efter värderingen 
bedömdes vara osaklig. Vidare säger flera av de intervjuade att något fall av osaklig 
löneskillnad nästan alltid upptäcks när lönekartläggningarna genomförs så på så vis tjänar 
de väl sitt syfte. Arbetet med att sätta rätt lön verkar vara en ständigt pågående process 
och något som organisationerna lägger mycket vikt vid. Ett annat exempel är 
partnerorganisationen Industrikompetens som har ett stort antal avlönade konsulter 
knutna till sig. På grund av konsultjobbets karaktär är det ytterst centralt att sätta rätt lön 
på en gång menar den intervjuade.  

I vissa fall när osakliga löneskillnader upptäcks kan arbetsgivarens åtgärder för att rätta till 
dessa skillnader uppfattas som orättvisa för vissa grupper. En av de intervjuade berättar 
att vid en lönekartläggning inom landstinget upptäcktes en betydande skillnad i 
lönesättningen mellan en manlig och kvinnlig grupp av specialistläkare. Detta rättade 
arbetsgivaren till omgående men det fanns inga extra medel att skjuta till för att justera 
lönerna utan stora delar av den löneförhöjning som gick till de kvinnliga läkarna skedde 
på bekostnad av de manliga specialistläkarnas löneförhöjning. 

Det skedde en massa uträkningar hit och dit och det skedde naturligtvis på bekostnad av männens 
löneökning eftersom det inte fanns någon utökad pott. Det fanns ett motstånd att ge kvinnorna mer 
det krävdes verkligen att peka med hela handen, nu ska ni göra det här. Löneskillnaden finns inte 
kvar nu kan vi se i den senaste kartläggningen. Det är ju ett exempel på att det kan finnas 
motstånd, männen tyckte ju att landstinget skulle skjuta till extra pengar för det här, inte ta av 
deras löneökning.  

Det är flera av de intervjuade som pekar på att organisationernas lönearbete även 
påverkas av yttre omständigheter och hur man ser på löner och lönesättning kan till viss 
del vara en samhällsfråga menar en av de intervjuade. Hur högt en undersköterskas arbete 
värderas till exempel är inte något som organisationen bestämmer helt själv utan det är på 
ett sätt något som vi enats om i samhället. Ytterligare en av de intervjuade talar om hur 
marknaden kan vara med och påverka löner. För de offentliga partnerorganisationerna 
blir det tydligt när de plötsligt ser sig i konkurrens med en ökande privat sektor. Ett 
exempel handlar om lokalvård: 

Det finns kvinnodominerande yrkesgrupper, lokalvårdare är ett exempel, som vi inte kan höja mer 
på grund av marknadsskäl, marknaden drar ner lönerna för denna grupp och det beror på att den 
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privata sektorn har ökat och tagit mark och de flesta lägger ut sin städning numera och den privata 
sektorn betalar lägre löner än vad kommunen gör. 

Vidare kan det finnas andra yrkesgrupper som istället är mansdominerade som kan dras 
upp på grund av marknadskonkurrens. Ett exempel på en sådan utveckling är park- och 
markförvaltning, ett mansdominerat yrke till skillnad från lokalvårdarna dras deras löner 
upp av marknaden.  

5.5 Rekrytering och rekryteringsunderlag 

Könsfördelningen mellan kvinnor och män i olika sektorer och i olika yrkesgrupper i 
arbetslivet är till synes nästintill oföränderlig. Arbetet med att förändra den kvantitativa 
jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet handlar till stor del om rekrytering 
och rekryteringsunderlag. Bland de intervjuade organisationerna finns det flera som har en 
tydlig könsdelning mellan kvinnor och män. För de parter som kommer från offentlig 
sektor är exempelvis cirka 80 % av de anställda kvinnor och inom de industriella parterna 
är cirka 80 % av de anställda män. Även de fackliga parterna har ett könsmönster som 
tycks upprepas där de administrativa uppdragen generellt innehas av kvinnor och 
ombudsmannaskapet generellt innehas av män. Merparten av de intervjuade 
partnerorganisationerna betonar rekryteringsprocessens centrala roll i arbetet med att 
förändra dessa strukturer. Samtidigt framkommer det i flera av intervjuerna hur svårt de 
intervjuade tycker att det är att förändra könsfördelningen och hur långsamma 
processerna att förändra är. Även om det kan finnas en hög ambition att rekrytera det 
underrepresenterade könet till organisationens olika delar, upplever flera av de intervjuade 
nästan en hopplöshet eftersom det inte finns några från det ”andra könet” att ta in:  

Jag hörde om en personalman i näringslivet som fick i uppdrag att ta med sig fem stycken 
anställningskontrakt hem från sådana där yrkesdagar på ett universitet men i klassen gick det bara 
tre kvinnor – ja, det går ju inte då va? Så är realiteten och det är likadant här, vi skulle gärna se 
att vi har många fler män inom vård och omsorg till exempel men finns det inga som utbildas så går 
det ju inte att rekrytera… Vi kan ju önska massa saker visst är det så men om man så önskar 
alldeles bort i tok så går det inte att genomföra spelar det ju ingen roll.  

Det är så att vi har låg personalomsättning och rekryteringsbasen är fortfarande baserad på 
övervägande män, vilket gör att vi haft mycket aggressivare målsättningar innan vi satt oss ner med 
matematiken och jämför personalomsättning och rekryteringsbas och försöker hitta någon realism i 
det. Och då pratar vi om att förändra procentsatserna med enstaka procent över en 12-
månadersperiod det är vad som är möjligt. Även om man fokuserar på frågan.  
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Rekryteringsunderlaget begränsar parternas möjligheter att förändra fördelningen av män 
och kvinnor inom organisationen och flera av de intervjuade pratar om vikten av att ha ett 
långsiktigt perspektiv i dessa frågor.  

Flera av de intervjuade parterna betonar vikten av att vara en attraktiv arbetsgivare och att 
visa organisationens bredd för att attrahera olika grupper av människor. Flera av de 
intervjuade från de industriella parterna berättar att de samarbetar med skolor, 
universitetet och utbildningsorganisationer. Det kan finnas en begränsad bild av vad det 
innebär att arbeta inom ett industriföretag och ett exempel på förutfattade meningar om 
industrin är att det är ett smutsigt jobb. För de industriella parterna är det därför viktigt att 
visa på bredden inom industrin menar flera av de intervjuade representanterna från de 
industriella parterna och att visa att det finns många olika arbetsuppgifter inom industrin. 
Ett exempel på hur det kan göras och på hur samarbete med skolan kan ske är de 
tjejkvällar som Siemens anordnar tillsammans med gymnasieskolan. Ett annat liknande 
exempel är BT School Event där alla elever från årskurs 9 bjuds in till BT. Genom dessa 
arrangemang kan man visa upp arbetsplatsen, visa att alla är välkomna och att även 
kvinnor kan göra karriär säger en av de intervjuade. Siemens har även traineeprogram för 
civilingenjörsstudenter. I urvalsprocessen till programmet tas bland annat hänsyn till de 
sökandes kön och i längden kan detta locka flera kvinnor till organisationen tror de 
intervjuade. 

Parterna från offentlig sektor talar också om vikten av så kallad employer branding3 och 
att vara en attraktiv arbetsgivare. Precis som för de industriella parterna är det centralt i 
relation till rekrytering att kommunen kan marknadsföra sig själv som en intressant och 
utvecklande miljö att arbeta i. För Linköpings kommun är ett av målen i det 
personalstrategiska programmet att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen och 
en av de intervjuade från kommunen menar att det i sin tur är viktigt för att locka unga 
människor att söka utbildningar som kan ge jobb i kommunen. En av de intervjuade från 
offentlig sektor menar att kommunen inte alltid är så bra på att lyfta fram sig själv som 
arbetsgivare eller att lyfta fram och visa på den bredd av yrken som finns inom en 
kommun. Ett sätt att göra det på kan vara via feriearbetet under sommarhalvåret: 

                                                           
 

3 Employer branding, arbetsgivarmärke, kopplas till organisationers strategier för intern och extern 
kompetensförsörjning. Det handlar om hur organisationer förankrar sig som varumärken och framställer 
sig som åtråvärda arbetsgivare för att kunna attrahera, rekrytera och utveckla personal och kompetens. 
(Backhaus & Tikoo, 2004). 
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Jag tycker inte att vi gör det på ett så bra och övertygande sätt som vi kanske borde, jag tror att 
studie- och yrkesvägledarna ofta glömmer bort den egna organisationen man vänder sig till 
näringslivet för det är dom som oftast gör sig hörda det är dom som säger att vi har 
personalbrist…jag tänker på det här med feriearbetare – en av tankarna är ju att man genom det 
ska kunna visa att kommunen är ett alternativ som arbetsgivare. Vi behöver ju ha de här 
personerna i vård och omsorg och skola i framtiden också men det finns säkert mycket mer man kan 
göra för att marknadsföra till ungdomar att vi finns. Bl.a att jobba administrativt i en kommun 
eller på kansliavdelningen eller någonting det är inte så många som vet hur man gör det i 
kommunen…vi har nästan hundra yrkestitlar och det är inte så många företag som har det.  

Sammantaget så visar intervjuerna att partnerorganisationerna gör en mängd olika saker 
för att i rekryteringen främja en ökad kvantitativ jämställdhet mellan kvinnor och män 
både vad gäller medarbetare och chefer. Nedan ses en sammanställningen över de 
aktiviteter, processer och program som tas upp i intervjuerna när det gäller både 
organisationernas rekryteringsprocess och deras arbete med att locka underrepresenterade 
grupper till organisationen. 

• Kompetensbaserad rekrytering – modell framarbetad av Malin Lindelöw (2008) 
• Gemensamma riktlinjer för rekrytering 
• Kompetensutveckling, utbildningsdagar, workshops för rekryterande chefer 
• Kravspecifikationer i samarbete med HR specialister 
• Samarbete med gymnasieskolor 
• Tjejkvällar 
• BT School Event 
• Praktikanter 
• Fadderföretag mot utbildningar 
• Sommarplatser (möjlighet att få praktisk erfarenhet för personer under utbildning) 
• Projekt 30/70 2015 – öka andelen lönesättande kvinnliga chefer till 30 % inom 

SAAB innan 2015 
• Traineeprogram 
• Mentorsprogram 
• Ledarutvecklingsprogram 

Några av de intervjuade belyser rekryteringsprocessens komplexitet och väcker frågor 
kring kompetens, genus och rekrytering. Det vill säga är det alltid enbart individers 
kompetens som bedöms eller finns det situationer där kvinnor och män bedöms olika 
även om de har likvärdig kompetens? Såhär säger en av de intervjuade: 
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Det var så att man skulle nominera kandidater till ett uppdrag och en man säger om den manliga 
kandidaten: ”ja, jag känner ju inte till honom så väl jag har bara träffat honom vid något tillfälle 
och det var en jävel på att hålla ihop saker och ting.” Medan då en kvinna som förespråkar den 
kvinnliga representanten säger: ”jo men det är ju en glad och trevlig tjej.” Och sen ska man då 
avgöra vem som har mest kompetens. Det är ju klart att alla i det rummet tycker att den som är en 
jävel på att hålla ihop saker är bättre än någon som är glad och trevlig. Då handlar det ju om vad 
vi sätter för värden, hur uttrycker vi oss, hur förstärker vi dom (köns-)mekanismerna så att säga.  

I det här exemplet blir det tydligt att män och kvinnor inte alltid bedöms på lika villkor. 
Den kommentar som rör kvinnan handlar om hennes personlighet – att hon är glad och 
trevlig – inte om hennes förmåga att klara det aktuella uppdraget. Kommentaren om den 
manliga kandidaten däremot handlar om hans förmåga att organisera och mer specifikt att 
”hålla ihop saker och ting”.  

En annan aspekt som påverkar fördelningen mellan män och kvinnor inom vissa 
yrkesgrupper och indirekt även rekryteringen till dessa yrken kan vara relationen mellan 
arbetsliv och privatliv. Den intervjuade från IF Metall pratar om ombudsmannaskapet 
som traditionellt manligt åtminstone inom IF Metall som har en övervägande majoritet 
manliga medlemmar. Att vara ombudsman innebär mycket arbete och mycket resor och 
kan vara svårt att kombinera med ett familjeliv med allt vad det innebär. Den intervjuade 
tror att det kan vara tufft att vara kvinna inom IF Metall vilket inte underlättar rekrytering 
av kvinnor till ombudsmannaskapet. 

Jag tror att det är tuffare att vara kvinna i det fackliga jobbet i IF Metall i kontakter med 
fabrikschefer och med gubbarna vid bilmeckarna…sen är det ju det här med hur man ska dela upp 
sitt arbete – ombudsmännen har varit män traditionellt sett, man har haft en förstående fru eller 
kvinna hemma som haft stort ansvar för hemmet och grundservice. Vilket har gjort att man kunnat 
jobba dygnet runt och sticka iväg på konferenser, övernattningar borta, sticka iväg på förhandlingar 
långt borta. Det där är ju jättesvårt att kombinera med ett normalt familjeliv, ett jämställt 
familjeliv. Jag var pappaledig ett halvår och det förstods här alltså, de flesta medarbetare är ganska 
unga så det finns en förståelse kring det där att man vill vara  hemma också. Men jag tror att det 
är många äldre ombudsmän som inte har någon förståelse och att jag som man skulle ställa upp 
hemma – det tycker de är helt orimligt och jag ska ju inte ha ett sånt här typ av jobb alls då.   
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5.6 Förhållningssätt, värderingar och tankesätt som 
präglar jämställdhetsarbetet 

En stor del av organisationers arbete för en ökad jämställdhet i arbetslivet är de aspekter 
som behandlats ovan, lönekartläggningar, handlingsplaner och rekryteringsprocesser. När 
det kommer till de delarna har de flesta organisationer ett strukturerat arbetssätt och det 
finns rutiner för att beakta kategorier som kön, etnicitet och funktionshinder i 
organisationen. En annan mer svårgripbar aspekt av jämställdhetsarbetet handlar om hur 
organisationer ser på jämställdhetsarbete, vilka normer, värderingar och tankesätt som 
formar och påverkar deras arbete. I intervjuerna med partnerorganisationerna kan vi se tre 
delvis skilda men även delvis sammanlänkade perspektiv på jämställdhet: 1) ”Det sitter i 
väggarna”, 2) Arbetet ska integreras, inte läggas i stuprör och 3) Jämställdhet som ett 
medel inte som ett mål i sig.  

I de diskussioner som rör aspekter kring hur partnerorganisationerna tänker kring och 
förhåller sig till jämställdhet och jämställdhetsarbetet går det inte att se några tydliga 
mönster som skiljer offentliga, privata och fackliga organisationer åt. I detta avsnitt 
kommer därför inga sådana jämförelser eller grupperingar att göras.  

5.6.1 Det sitter i väggarna 

Det är flera av de intervjuade som använder sig av uttrycket ”sitter i väggarna” när vi 
pratar om jämställdhet på deras arbetsplats. Flera av de intervjuade talar om att 
jämställdhet är en självklarhet inom deras organisation och att alla oavsett kön ska 
behandlas lika är naturligt och självklart för alla medarbetare. På frågan om hur de inom 
organisationen arbetar med jämställdhet svarar en av de intervjuade att det liksom sitter i 
väggarna och att på så vis är det heller inget som de anser att de måste prata om. En 
annan svarar på liknande vis: 

Jag tycker väl inte att man tänker så mycket på att nu ska vi ta tag i den här jämställdhetsfrågan 
utan jag tycker att det funkar rätt så bra i det dagliga för alla, vi gör ingen skillnad på män och 
kvinnor….ja återigen alltså jag tror att det ligger naturligt i vår verksamhet det har ju aldrig dykt 
upp någon gång att det här är ju diskriminering, aldrig. Inte nåt sånt mig veterligen i alla fall.  

Ytterligare en av de intervjuade menar att jämställdhet ligger implicit i organisationens 
värdegrund vilken de hela tiden arbetar med. Den är så inarbetad att den sitter i väggarna.  
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Yttrycket ”det sitter i väggarna” verkar för de intervjuade betyda att jämställdhet är något 
självklart, något som alla ser som centralt men även något som kommer så naturligt att 
det inte behöver styras. Det finns även en tanke som kommer fram i några intervjuer om 
att vad jämställdhet är och hur det ska efterlevas i organisationen är något som de flesta 
chefer och medarbetare har kunskap om, en slags allmän kunskap i alla fall. Någon säger 
att det är många inom organisationen (på ledningsnivå) som arbetar med frågorna i det 
tysta.   

5.6.2 Jämställdhetsarbete bör integreras i verksamheten – inte ligga i 
ett stuprör 

En aspekt av hur jämställdhetsarbetet ska organiseras är bland annat frågan om ansvar 
och vem som ska driva arbetet. En av de intervjuade beskriver hur de kunde se att 
jämställdhetsarbetet mestadels blev en fråga för organisationens jämställdhetskommitté. 
Under tiden för intervjun var de mitt upp i att förändra strukturen för 
jämställdhetsarbetet och decentralisera arbetet ut i organisationens olika delar. En del av 
det förändringsarbetet hade handlat om att identifiera centrala processer i organisationen 
där jämställdhetsaspekter var relevanta och i vissa fall centrala. Den intervjuade berättade 
vidare att nästa steg var att olika processägare inom organisationen fick ansvar för att sätta 
upp mål och aktiviteter för arbetet med jämställdhet. Målet med förändringen var att 
integrera jämställdhetsarbetet i organisationens verksamhet. En annan målsättning var att 
sprida ansvaret så att jämställdhetskommittén inte skulle vara ensam drivande utan snarare 
fungera som en rådgivande kommitté.  

Några av de intervjuade från partnerorganisationerna talar om att det är viktigt att 
jämställdhetsarbetet integreras i verksamheten och att jämställdhetsfrågorna måste beaktas 
i organisationens alla processer, handlingar och beslut. Flera av de intervjuade menar även 
att integrering är nödvändigt och ett sätt att levandegöra arbetet. Annars finns det en risk 
för att jämställdhetsarbetet likställs med att upprätta en handlingsplan som sedan hamnar i 
en skrivbordslåda tills det är dags att revidera den.  

Ska jämställdhetsarbete läggas i linjen eller vid sidan av? Ska ansvaret fördelas mellan flera 
eller ska det fördelas till en eller ett par individer inom en organisation? Frågan om arbetet 
bör integreras eller separeras väcker många andra frågor som vi har anledning att 
återkomma till i den avslutande diskussionen. En av de intervjuade betonar integration 
och menar att jämställdhet inte bör göras till ett projekt:  
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Vi bedriver inget jätteaktivt arbete kring det (jämställdhet) men jag tror inte heller att man ska 
göra det – man ska inte göra jämställdhet till ett projekt, utan man måste se till att försöka leva 
utifrån det här istället, integrera det.  

5.6.3 Jämställdhet som medel eller mål 

Några av de intervjuade talar om att de ser en skillnad i att arbeta med jämställdhet mellan 
män och kvinnor som ett medel eller som ett mål: 

Jag tror att man måste jobba på det viset att jämställdhet är ett medel sen finns det ju en viss 
human, mänsklig aspekt att självklart ska inte vissa människor hamna i ett sämre läge bara för 
att de har ett visst kön men däremot tror jag att det kan vara väldigt svårt att nå framgång i ett 
aktivt jämställdhetsarbete om man bara ser det som ett mål i sig.  

När jämställdhet är ett mål handlar det om en demokratisk rättviseprincip att både män 
och kvinnor ska ha lika möjligheter och rättigheter. Att vara en jämställd organisation blir 
då något som handlar om rättvisa för män och kvinnor. När jämställdhet dessutom ses 
vara ett medel för organisationen att bli mer konkurrenskraftig, framgångsrik och attraktiv 
som arbetsgivare tror flera av de intervjuade att det är lättare att få igång ett aktivt arbete. 
Någon uttrycker det så att det är mycket lättare att få med sig folk om man kan visa på 
vad organisationen tjänar på att vara jämställd. När man kan räkna med ökade vinster och 
ökad effektivitet blir helt plötsligt jämställdhet mer konkret för många.  
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6 Sammanfattning och diskussion  
Kartläggningen som presenteras i den här rapporten kan ses som en temperaturmätare 
och ögonblicksbild av aktuella processer och aktuella jämställdhetsfrågor i 
partnerskapsorganisationerna vid datainsamlingstillfället4.  Vi väljer här att sammanfatta 
och diskutera några av våra iakttagelser och de resultat som framkommit under 
kartläggningen. 

Som tidigare nämnts så bad vi partnerorganisationerna själva att rekommendera vem eller 
vilka inom organisationerna vi skulle kontakta för ett samtal om jämställdhetsarbete. Av 
de vi intervjuat har cirka hälften representerat HR-funktionen inom organisationen. Några 
av organisationerna har inte en separat HR-avdelning utan det har varit VD, högsta 
chefen som haft det sammanlagda personalansvaret och varit den som har svarat på våra 
frågor. Sammantaget så kan vi säga att med några få undantag så har samtliga av de 
intervjuade haft någon form av personal- eller HR-relaterade arbetsuppgifter. Det 
framstår som att organisationerna anser att medarbetare med insikt i personal-/HR-frågor 
är de bäst lämpade att svara på frågor kring organisationens jämställdhetsarbete.  

Samtliga partnerorganisationer uttryckte att lågkonjunkturen hade påverkat deras 
verksamhet på ett eller annat sätt. För vissa företag hade finskrisen lett till direkta 
nedskärningar och omstrukturering av personal, någon av organisationerna beskriver hur 
de under en tid la om sin verksamhet för att möta de nya behov som uppstod. För en av 
de intermediära organisationerna expanderade verksamheten just på grund av att de 
arbetar med omställning. I de offentliga organisationerna var effekterna av 
lågkonjunkturen mer indirekta. Huruvida partnerorganisationerna påverkats av 
lågkonjunkturen eller inte gav oss en bild av vad organisationerna ”stod i” under tiden för 
intervjuerna, vad som var aktuell, vilka behov och utmaningar de hade. Ingen av 
organisationerna rapporterade spontant om att jämställdhet var en aktuell eller strategisk 
fråga, då intervjufrågan formulerades i allmänna ordalag utan att specifikt efterfråga 
jämställdhet. Därför efterfrågades detta särskilt, dvs om jämställdhet och 
jämställdhetsarbete var en fråga eller en aspekt som kom upp på dagordningen i 

                                                           
 

4 Här kan vi påpeka att flera av de uppfattningar som framförs av intervjupersonerna i den här studien 
också har återfunnits i andra studier. Ett av flera exempel är svårigheterna att bryta könsmönstren kring 
kvinnors och mäns arbeten: det resultatet återfinns i såväl den här som i andra studier, exempelvis hos 
Abrahamsson (2000) och Pettersson (1996). 
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organisationerna, om det var en levande fråga i organisationerna. Tre kategorier av svar 
kom fram: 

• Jämställdhet kommer upp ”naturligt” och finns med i det dagliga arbetet, fram för 
allt i anslutning till särskilda frågor. 

• Jämställdhet kommer upp indirekt; jämställdhetsfrågan förflyttas från den egna 
arbetsplatsen till kunder, avnämare eller andra aktörer. 

• Jämställdhet kommer inte upp i det dagliga arbetet. 

Merparten av de intervjuade menar att jämställdhet inte finns med i det dagliga eller att 
det enbart kommer upp indirekt i ärenden som är verksamhetsrelaterade. 
Jämställdhetsarbete tenderar att bli en fråga för de ”berörda”, de som ansvarar för och har 
frågan på sitt bord blir de inom organisationerna som lyfter fram och belyser jämställdhet.   

De offentliga organisationerna har vad som skulle kunna kallas för ett tvåsidigt 
jämställdhetsarbete, dels det interna arbetet och dels det externa så kallade 
jämställdhetsintegreringsarbetet. Ansvaret för jämställdhetsarbetet är fördelat mellan HR, 
som har det övergripande strategiska ansvaret, och de olika verksamhetsområdena som 
har det operativa ansvaret. I några av de offentliga organisationerna finns resurspersoner 
som stöd för arbetet. De offentliga organisationerna uttrycker framförallt att de största 
utmaningarna är att ”hålla i” arbetet, att orka fortsätta driva frågorna och arbeta vidare för 
förändring. De nämner även att könsfördelningen inom vård, skola och omsorg är ett av 
de största områdena att arbeta med. Det handlar både om att få mer män till dessa 
yrkesgrupper men även att få dem att stanna kvar. Samtidigt har flera av de offentliga 
organisationerna etablerat rutiner och aktiviteter för att på olika sätt stödja och främja en 
process mot ökad jämställdhet. Exempelvis har de offentliga organisationerna arbetat med 
rekryteringsprocessen, med könsuppdelad statistik och med andra former av aktiviteter 
för att synliggöra områden och aspekter där ojämställdhet kan finnas.   

De industriella partnerorganisationerna organiserar i första hand sitt jämställdhetsarbete 
genom HR-funktionen och i några fall genom jämställdhetskommittéer där även facken är 
representerade. Frågor kring jämställdhet och jämställdhetsarbete drivs inte i första hand i 
”linjen” i de industriella organisationerna utan är en fråga för HR och personalansvarig 
chef. De industriella partnerorganisationerna uttrycker framförallt behov av att arbeta 
med jämställdhet i relation till ojämn könsfördelning bland medarbetare och chefer. Det 
tar sig även uttryck i de aktiviteterna, program och fokusområden de industriella 
partnerorganisationerna har i jämställdhetsarbetet. Genom olika satsningar som 
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mentorsprogram, traineeplatser m.m. arbetar de för att stötta och uppmuntra kvinnor att 
arbeta inom industrin eller att utvecklas på företaget. 

De fackliga partnerorganisationerna och intermediärorganisationerna uttrycker att 
jämställdhet är en naturlig del av deras verksamhet. Flera av de intervjuade säger att de 
som organisation kan en hel del om jämställdhet i arbetslivet men att de brister i det egna 
arbetet. De har svårt att identifiera organisationen eget jämställdhetsarbete, i de flesta fall 
har organisationerna en jämställdhetsplan men få övriga aktiviteter eller etablerade rutiner 
som kan definieras som åtgärder för en jämställd arbetsplats.  De fackliga och 
intermediära partnerorganisationerna uttrycker framförallt ett behov av att inte ta 
jämställdhet på den egna arbetsplatsen som självklar bara för att de själva har kunskap 
inom området. De uttrycker att de behöver arbeta aktivt med frågor kring jämställdhet på 
den egna arbetsplatsen.  

En förutsättning för att kunna arbeta med förändring är att veta vad det är som behöver 
förändras, vad problemet är helt enkelt. En annan förutsättning är att veta vad man vill att 
förändringen ska leda till. Hur har detta formulerats av partnerorganisationerna – vad är 
det som behöver förändras? Vad är problemet och vilka behov har de identifierat? 
Sammantaget kan vi se att jämställdhet till stor del definieras i termer av jämn 
könsfördelning på olika nivåer inom organisationen. Problemet med jämställdhet blir då 
den ojämna fördelningen av kvinnor och män och organisationens behov handlar om hur 
man ska rekrytera fler från det underrepresenterade könet. Flera av de intervjuade 
representanterna uttrycker en förhoppning om att flera kvinnor på (höga) chefsnivåer 
inom organisationen ska ge goda effekter i organisationen. En sådan önskad effekt är att 
kvinnor på chefsposition ska fungera som goda exempel och bidra till att flera kvinnor vill 
komma in och jobba i organisationen (de mansdominerade industriella parterna). För de 
kvinnodominerade offentliga organisationerna handlar det istället om att visa att kvinnor 
kan göra karriär och nå höga positioner inom organisationen. De offentliga 
organisationerna talar även om behovet av att få in fler män i olika områden som 
äldreomsorg och förskoleverksamhet. Förhoppningen är att flera män inom dessa 
områden kan ge en effekt som ökar yrkets status och att det i sin tur gör att ännu flera 
män söker sig till dessa arbeten. De positiva effekterna av ökad jämställdhet återkommer i 
intervjupersonernas utsagor (Wahl m fl, 2011). 

Problemet formuleras med andra ord ofta i termer av en ojämn könsfördelning. Det 
verkar även finnas en föreställning om att en jämn fördelning av män och kvinnor på en 
arbetsplats är en ideal och eftersträvansvärd situation. En jämn könsfördelning kan ”ta ut” 
en del av de negativa effekter som en mansdominerad arbetsplats eller en 



 
 

44 
 

kvinnodominerad arbetsplats kan få. Tanken verkar vara att en högre andel av det 
underrepresenterade könet kan balansera och jämna ut situationen och göra arbetsplatsen 
fri från de negativa aspekter som kan prägla en mans- respektive kvinnodominerad 
arbetsplats.   

Det blir tydligt att kvinnor respektive män tillskrivs olika egenskaper, som kopplas till 
respektive kön, i en sådan problembeskrivning (West & Zimmerman, 1987). I en sådan 
definition av vad jämställdhet betyder, är en jämn könsfördelning jämställdhet. 

Vad bidrar kvinnan med? Vad bidar mannen med? De kvinnliga egenskaper som kvinnan 
bidrar med till den mansdominerade organisationen ger en mjukare, mer lyhörd, smartare, 
mindre aggressiv organisation. Mannen däremot ska både bidra med sina egenskaper, till 
exempelvis förskolan – manliga förebilder m.m. och med sin naturligt högre status – fler 
män, attraktivare arbete, högre lön.  

I alla dessa situationer – när problemet med jämställdhet definieras och identifieras, när 
lösningen formuleras, när vägen till lösningen formuleras och när bilden av vad 
förändringen kan ge för effekter målas upp – görs kön. Kön är något som görs i 
organisationens vardag. (Acker, 1992, 1999). 

I alla former av förändringsarbete har organisationens ledning en central roll. Utan 
ledningens engagemang är det svårt att driva igenom förändring i organisationer. Som 
tidigare nämnt så har även ledningen en funktion av att legitimera satsningar och policys 
som införs. Ansvaret för jämställdhetsarbetet och jämställdhetsfrågorna bärs i de allra 
flesta fall upp av HR-funktionen eller personalansvarig chef vilket vi även kan se är fallet i 
partnerorganisationerna. En fråga som kan ställas är om jämställdhetsarbete är en 
personalfråga eller om det även kan vara en verksamhetsfråga? När ansvaret för arbetet 
med jämställdhet ligger hos HR-avdelningen finns det en risk att det särskiljs från 
organisationens kärna och att det enbart blir en HR-fråga (Franzén, 2012; Hearn & 
Piekkari, 2005). Detta verkar vara en aspekt som även de intervjuade 
partnerorganisationerna brottas med. Är det så att när ansvaret för jämställdhetsarbetet 
ligger i organisationens HR-funktion så passiviseras den övriga organisationen och 
”släpper ägarskapet” till HR? Vem eller vilka i en organisation som ska ”äga” och ansvara 
för jämställdhetsarbete kan ses som ett av de olika dilemman som kan uppstå i det 
praktiska jämställdhetsarbetet i organisationer. Ur en aspekt så verkar det vara naturligt att 
jämställdhetsfrågorna drivs och ägs av HR- funktionen. Jämställdhet handlar till stor del 
om personalen och hos HR finns kunskapen om personalarbete, diskriminering, 
lönefrågor m.m. Ur en annan aspekt skulle man kunna se jämställdhet som en 
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verksamhetsfråga och att frågan därför bör ägas av och drivas av linjeverksamhetens 
chefer. Flera av de intervjuade förordar att jämställdhetsarbetet ska integreras i 
verksamhetens alla delar och inte ligga i stuprör men frågan kring hur det ska göras 
återstår. Även om beaktande av jämställdhetsaspekter skrivs in i organisationens 
dokument som handlingsplaner, beslutsordningar, rekryteringsverktyg m.m. så får detta 
ingen effekt om frågorna inte drivs och hanteras av de som har mandat att fatta beslut i 
verksamheten. Det framkommer inga beskrivningar av aktivt motstånd mot 
jämställdhetsfrågor, men frågorna i sig kan möta andra former av motstånd som tar sig 
uttryck i tidsbrist och viss likgiltighet (Amundsdotter, 2010).  

I kartläggningen framkommer flera dilemman eller spänningsfält liknande det som 
beskrivs ovan och det praktiska jämställdhetsarbetet framträder som komplext och i 
många fall svårnavigerat (Callerstig m fl, 2011). Som redan uppmärksammats så framställs 
jämställdhetsarbetet ofta handla om fördelningen av män och kvinnor på olika nivåer i 
organisationen, det som vi kan definiera som det kvantitativa jämställdhetsarbetet. Flera 
av de intervjuade talar även om andra aspekter av jämställdhetsarbete, som hur vi talar 
med och bemöter varandra på arbetsplatsen, om kultur och miljö, det som vi kan 
definiera som den kvalitativa aspekten av jämställdhetsarbetet. De flesta av de intervjuade 
talar om och berör båda dessa delar men det verkar ändå vara så att det är något lättare att 
tala om och definiera jämställdhet i kvantitativa termer. Kanske för att de kvalitativa 
aspekterna ofta handlar om informella och till stora delar osynliga strukturer i 
organisationerna som vad som belönas i verksamheten, vilka nätverk som bildas och hur 
de ser ut, vilka som premieras till att utvecklas i ledarskap, vilka som rekryteras och vad 
som styr rekrytering, vilken ”jargong” och kultur som finns i organisationen m.m. De 
kvalitativa aspekterna i jämställdhetsarbetet kan upplevas som mer komplexa att arbeta 
med än de kvantitativa, dels av anledningen att de inte är lika synliga och dels för att de 
inte lika självklart förknippas med jämställdhet och ojämställdhet.  

Ett annat spänningsfält som synliggörs i kartläggningen är hur partnerorganisationerna ser 
på en ökad jämställdhet – som ett mål i sig eller som ett medel att bli en mer framgångsrik 
organisation. Framförallt bland de industriella partnerorganisationerna är det vanligare att 
tala om ökad jämställdhet som ett medel. De som driver och ansvarar för 
jämställdhetsarbete menar att det självklart är ett mål i sig att vara en jämställd arbetsplats 
men för att få med sig organisationen och verksamhetschefer så är det mer effektiv att 
lyfta fram och betona jämställdhet som ett medel. Ett medel till ökad konkurrenskraft och 
effektivitet.  
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Ytterligare ett dilemma som synliggörs i kartläggningen är spänningen mellan aktiv och 
passiv. Det vill säga hur aktiv ska man vara i sitt arbete med jämställdhet. Det finns en 
tanke om en naturlig utveckling i samhället mot ökad jämställdhet och att yngre 
generationer är mer jämställda. Med tiden kommer detta även synas och ge utslag i 
arbetslivet. Äldre generationer går i pension och yngre mer jämställda generationer 
kommer in i arbetslivet. Det här kan även synas i det praktiska jämställdhetsarbetet som 
ett dilemma mellan att vara aktiv och utforma program, initiativ och satsningar som kan 
öka jämställdheten och att vara passiv och vänta ut den naturliga utvecklingen.  
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8 Bilagor  
Bilaga 1 Arbetsmarknadsorganisationer och intermediärer 

PARTNERS MEDLEMMAR5  PRODUKTION OCH 
HUVUDSAKLIG 
VERKSAMHET 

AVDELNING/ 

REGION6 

IF Metall 350 000 Representerar 
metallarbetare  

Östergötland/kontor 
Linköping 

Kommunal 500 000 Representerar de 
kommunanställda  

ÖST/kontor Norrköping 

UNIONEN 500 000 Representerar 
privatanställda tjänstemän  

Region ÖST/kontor 
Linköping 

Industri-
kompetens AB 

60 En 
arbetsmarknadsintermediär 
som erbjuder tjänster inom 
rekrytering, bemanning och 
omställning till befattningar 
inom verkstad, produktion, 
administration, teknik och 
service. Dessutom 
rekrytering och 
interimslösningar på chefs- 
och specialistbefattningar 
samt 
verksamhetsutveckling. 7 

Linköping 

IUC Öst AB  Ett 
kompetensutvecklingscente
r för industrin som 
dessutom ägs gemensamt 
av privata bolag, 
kommuner, fackförbund 
och andra intressenter. De 
erbjuder olika slags 
utvecklings – och 

Finspång 

                                                           
 

5 P.g.a. fackförbundens karaktär så anges här istället antalet medlemmar som ett mått på organisationens 
storlek. Medlemsantalet gäller för hela förbundet, dvs. inte för regionen. 
6 Här anges den avdelning inom förbundet som har den huvudsakliga kontakten med Helix 
7 http://www.industrikompetens.se/om-industrikompetens 2011-09-14 

http://www.industrikompetens.se/om-industrikompetens
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kompetensutvecklingstjäns
ter som kurser, 
träningsprogram m.m 8 

Trygghetsrådet 
(TRR) 

230 (hela landet) 

ca: 15 i 
Östergötland  

En stiftelse som arbetar 
med omställning, ger råd 
och stöd till medarbetare, 
ledning och fackliga 
företrädare. Målet är att 
stötta medarbetare som blir 
uppsagda pga. av 
arbetsbrist eller riskerar att 
blir det, på deras väg mot 
ett nytt jobb.9 

Linköping/Norrköping 

 

  

                                                           
 

8 http://www.iucost.se/om-iuc-%C3%B6st.aspx 2011-09-14 
9 http://www.trr.se/Om-TRR/Detta-ar-TRR/ 2011-09-15 

http://www.iucost.se/om-iuc-%C3%B6st.aspx
http://www.trr.se/Om-TRR/Detta-ar-TRR/
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Bilaga 2 Industriella partners 

PARTNERS ANSTÄLLDA PRODUKTION OCH 
HUVUDSAKLIG VERKSAMHET 

ORT  

Rimaster AB 570 Utvecklar, konstruerar och tillverkar 
system baserade på el, elektronik och 
mekanik. Leverantör av kablage, elskåp, 
elektronik och hytter för specialfordon 
och industriella system. 10 

Rimforsa 

SAAB AB 5900 Ett internationellt och ledande 
högteknologiskt företag med verksamhet 
och produktutveckling inom både det 
militära området och det civila. SAAB 
erbjuder produkter, tjänster och 
lösningar inom en mängd områden 
däribland flyg, försvar och säkerhet. 11 

Linköping 

Siemens Industrial 
Turbomachinery AB  

2800 Siemens i Finspång tillverkar i första 
hand ång- och gasturbiner. Här 
projekteras även kompletta 
kraftanläggningar för att producera 
elektricitet, ånga och värme. 12 

 

Toyota Material 
Handling Sweden 

1350 Företaget, tidigare BT Industries AB, är 
ett dotterbolag till Toyota Industries 
Corporation. Deras verksamhet består 
av produktion och produktutveckling av 
materialhanteringsutrustning som 
lyftvagnar, motorlyftvagnar, staplare och 
skjutstativtruckar. 13 

Mjölby 

 

  

                                                           
 

10 http://www.rimaster.se/1.0.1.0/5/1/ 2011-09-14 
11 http://www.saabgroup.com/About-Saab/Company-profile/Saab-in-brief/ 2011-09-15 
12 http://www.sit-ab.se/01_om_oss.html 2012-01-17 
13 http://www.toyota-forklifts.se/Sv/company/Toyota_globalt/factories/Pages/Mj%C3%B6lby.aspx 
2011-09-15 

http://www.rimaster.se/1.0.1.0/5/1/
http://www.saabgroup.com/About-Saab/Company-profile/Saab-in-brief/
http://www.sit-ab.se/01_om_oss.html
http://www.toyota-forklifts.se/Sv/company/Toyota_globalt/factories/Pages/Mj%C3%B6lby.aspx
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Bilaga 3 Partners från offentlig sektor 

PARTNERS  ANSTÄLLDA PRODUKTION OCH 
HUVUDSAKLIG 
VERKSAMHET 

ORT 

Finspångs kommun 1 600 Utbildning, hälsovård, 
folkhälsa och social 
omsorg, service 

Fisnpång 

Försäkringskassan i 
Östergötland 

650 Administrerar och 
handhar det sociala 
försäkringssystemet 

Linköping 

Linköpings kommun 8 000 Utbildning, hälsovård, 
folkhälsa och social 
omsorg, service 

Linköping  

Mjölby kommun 2 100 Utbildning, hälsovård, 
folkhälsa och social 
omsorg, service 

Mjölby 

Norrköpings 
kommun 

9 000 Utbildning, hälsovård, 
folkhälsa och social 
omsorg, service 

Norrköping 

Landstinget 
Östergötland 

11 200 Landstingets 
huvudsakliga uppgift är 
att främja medborgarnas 
hälsa inom regionen. 

Linköping 

Regionförbundet 
Östsam  

60 Östsam arbetar med 
regional utveckling inom 
samhällsbyggnad, 
kompetensförsörjning, 
företagande och kultur. 
Regionförbundet arbetar 
på uppdrag av tretton 
kommuner inom 
Östergötland samt 
Landstinget. 14  

Linköping 

 

  
                                                           
 

14 http://www.ostsam.se/article.asp?id=145 2012-01-20 

http://www.ostsam.se/article.asp?id=145
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Bilaga 4: Intervjuguide 

Intervju – Helix parter 

• Presentera TIGER-projektet och mig själv 
• Vad vet du om Helix? – projekt, interaktiv forskning, partnerskapet 

I. Inledande frågor: 

• Vad är din roll i organisationen? Vad arbetar du med? 
• Är du involverad i något Helix-projekt? Berätta 
• Har du deltagit i Partnerskapsmöten? Andra Helix-sammanhang?  
• Varför blev vi hänvisade till dig? (Förfrågan gick ut via mail till kontaktperson som 

hänvisade till dig.) 

II. Vad står ni som organisation i för arbete nu? Dvs. vilka processer är aktuella för 
er just nu? 

• Har ni påverkats av lågkonjunkturen?  
• Pågår några omorganisationer? 
• Personalförändringar 
• Utvecklingsarbete? 

III. Vilka viktiga frågor arbetar ni med i er organisation just nu? Strategiska frågor, 
framtiden? 

IV. Kommer diskussioner om jämställdhet upp i de här sammanhangen? 

V. Hur arbetar ni med jämställdhet i er organisation?  

• Vart ligger frågan i er organisation? På vems bord? 
• Vilka problem finns enligt dig? 
• Vilka möjligheter finns enligt dig? 
• Vilka är det som driver frågor om jämställdhet?  
• Formellt – ligger det i någons arbetsuppgifter? 
• Informellt – finns det andra som tar upp frågan? 
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• Kan du se att det skett förändringar över tid? 

VI. Hur ser du på relationen mellan jämställdhet och mångfald? 

VII. Finns det något man borde göra, som inte görs nu i er organisation angående 
jämställdhet? 

VIII. Många organisationer tycker att det är viktigt med jämställdhetsarbete, 
samtidigt som många verkar uppleva att det är svårt att arbeta med frågorna. 
(Kanske är arbetsplatsen mans- eller kvinnodominerad.) Hur tycker du att det är för er? 
Finns det motstånd, går det trögt? 
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Bilaga 5 Sammanställning av intervjuer 

PARTNERORGANISATION ANTAL 
PERSONER 
SOM 
INTERVJUATS  

ROLL INOM 
ORGANISATIONEN 

Finspångs kommun 2 Personalchef, Helix-
representant för 
kommunen 

PA konsult och 
samordnare för 
jämställdhetsarbete, 
jämställdhetsplan och 
statistik 

IF Metall 1 Ombud, Helix-
representant för IF 
Metall 

Industrikompetens 1 Affärsområdeschef 
UNIK, Helix-
representant för 
Industrikompetens 

IUC Öst 1 VD, Helix-representant 
för IUC 

Kommunal 2 Ombud; varav båda 
ansvarade för ett 
genusprojekt som drevs 
inom förbundet 

Landstinget Östergötland 1 Enhetschef, HR 
strategiskt ansvarig för 
området jämställdhet 
och mångfald 

Linköpings kommun 3 Personaldirektör, Helix-
representant för 
kommunen 

Chef inom 
utbildningsförvaltningen 

Rektor på en skola inom 
kommunen 

Mjölby kommun 1 Förhandlingschef, 
Helix–representant för 
Mjölby kommun (under 
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tiden för intervjun 
dessutom vikarierande 
personalchef) 

Norrköpings kommun 2 Personalchef, Helix–
representant för 
Norrköping kommun 

HR konsult som delvis 
arbetar med 
mångfaldsfrågor 

Rimaster 2 Personalchef 

Praktikant på HR-
avdelningen som jobbat 
med att ta fram en ny 
jämställdhetspolicy 

SAAB AB 1 HR-konsult inom 
kompetensmanagement, 
projektledare för 
jämställdhetsprojektet 
”30-70 2015” 

Siemens Industrial 
Turbomachinery AB 

2 Inköps- och 
produktionschef, 
ordförande i 
mångfaldskommittén  

HR konsult, 
koordinator i 
mångfaldskommittén 

Toyota Material Handling 1 HR-chef 

UNIONEN 1 Ombud, Helix-
representant för 
UNIONEN 

Östsam 1 Controller, har bl.a. 
ansvar för projekt kring 
jämställdhetsintegrering  
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