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Sammanfattning 

Titel: Legitimitet genom jämställdhet. En fallstudie om den institutionaliserade jämställdheten 

som legitimitetsskapande faktor.  

Författare: Jessica Åkerström 

 

I dagens Europa är stora löneskillnader mellan kvinnor och män samt låg representation av 

kvinnor på höga befattningar fortfarande ett stort problem. Mot bakgrund av detta har EU 

framlagt ett lagförslag om kvotering till börsbolagens styrelser. Debatten om jämställdhet är 

livlig och högaktuell. Parallellt med detta agerar näringslivet i en kamp om kompetensen där 

jämställdhet anses vara en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare. Då studien 

antar ett nyinstitutionellt perspektiv har antagandet varit att organisationerna anpassar sig till 

omgivande krav för att vinna social legitimitet och således att jämställdhet är en viktig 

legitimitetsskapande faktor i denna process. Detta medför att jämställdhet är på väg mot en 

utveckling som innebär att den institutionaliserade jämställdheten blir allt mer löskopplad från 

organisationen. I samband med detta har studien avgränsat sig till två uppmärksammade fall där 

stora företag inom näringslivet samverkat för att offentligt hantera jämställdhet. Syftet har varit 

att undersöka hur dessa organisationer agerat utifrån omgivande krav på jämställdhet. Då detta 

innefattar att undersöka handlingar och meningsskapande valdes för studien ett diskursanalytiskt 

förfarande för att undersöka de rapporter och texter som organisationerna själva producerat för 

sitt offentliga framträdande. Även en intervju genomfördes med en av initiativtagarna. Resultatet 

visar att två tydliga mönster kan urskönjas i olika former av institutionell påverkan. Den 

legitimitetsskapande mekanismen ligger i uppfattningen om jämställdhet som ett kvantitativt 

mått som innefattar andel kvinnor. Organisationernas anpassning skiljer sig något åt då den ena 

tydligare härleds till att uteslutande skydda medlemmarnas autonomi medan den andra uppvisar 

vad som tolkas som ett försök till standardisering av jämställdhet i näringslivet. Kanske följer 

jämställdhet en utveckling från lag till standard. 

Nyckelord: jämställdhet, näringsliv, institutionalism, social legitimitet, standardisering  

  



 

 

Abstract 

Title: Legitimacy through gender equality. 

A case study of the institutionalized gender equality as enhancing legitimacy factor. 

Author: Jessica Åkerström 

 

In Europe today the wage gap between men and women and the low representation of women in 

top positions remains a major problem. Because of this, the EU has tabled a bill on quotas for 

listed companies' boards. The debate on gender equality is lively and topical.  In parallel with 

this act the enterprise companies is competing to attract the most competent employees and 

gender is considered an important component of being an attractive employer. As the study 

adopts a perspective of new institutionalism the assumption has been that the organizations 

adapts to ambient requirements to overcome social legitimacy and thus gender equality is an 

important factor of legitimacy in this process. This means that gender equality is moving towards 

a development whereby the institutionalized gender equality is becoming more loose coupled 

from the organization. In this context, the study has limited itself to two high-profile cases in 

which large companies in the industry worked together to publicly address the issues of gender 

equality. The aim has been to investigate how these organizations acted on surrounding equality 

requirements. This includes to examine the reports and texts that organizations themselves 

produced for its public appearance to find their purpose and underlying ideas of gender. Also, an 

interview was conducted with one of the initiators. Because of this a discourse analysis 

procedure were chosen for this study. The results shows that two distinct patterns can be detected 

throughout the various forms of institutional impact. The legitimacy formation mechanism lies in 

the quantitative discourse that includes participation of women. The organizations’ adaptation 

differs slightly. One clearly deduced to mainly protect members' autonomy while the second 

shows what is interpreted as an attempt at standardization of gender equality in the enterprise 

business. Maybe that the gender equality throughout these cases is following a development from 

a bill towards a standard.  

 

Keywords: gender equality, enterprise, institutionalism, social legitimacy, standardization 

  



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 

Titel: Legitimitet genom jämställdhet. En fallstudie om den institutionaliserade jämställdheten 

som legitimitetsskapande faktor.  

Författare: Jessica Åkerström 

 

Den här studien inriktar sig på stora företag i näringslivet och hur de uttalat sig om jämställdhet. 

Eftersom det i dag, både i Sverige och hela Europa, fortfarande är stora skillnader som innebär 

att kvinnor har sämre lön och svårare att få poster på högre befattningar har EU lagt som förslag 

att stora företag i näringslivet ska kvotera in kvinnor till de befattningar som de annars har svårt 

att nå på grund av diskriminering. Detta förslag har gjort att jämställdhet är väldigt omdebatterat 

just nu. Samtidigt har de stora företagen också börjat prata mycket om jämställdhet och säger att 

det är viktigt att få in fler kvinnor i företagen för att kunna konkurrera med andra företag. Denna 

studie utgår ifrån att detta kan vara ett sätt för företagen att visa att de själva klarar av att få fram 

andelen kvinnor utan att EU via en lag ska bestämma vilka företaget ska rekrytera på vilka 

poster. Till det hör att företagen behåller ett gott rykte i sin omgivning. Men detta medför även 

risken att jämställdhet stannar vid att vara en slags ”kvalitetsstämpel” som företagen sedan inte 

lever upp till i praktiken. Därför har i denna studie undersökts hur företag gjort och vad de har 

sagt om jämställdhet i samband med två uppmärksammade händelser där flera stora företag gått 

samman för att utåt tala om jämställdhet. Vad som undersökts är de texter och rapporter som 

företagen själva i dessa fall har producerat, samt en intervju med en nyckelperson i dessa 

sammanhang. Texterna har undersökts genom att analysera vilken innebörd de har och hur man 

uttryckt sig om jämställdhet. Resultatet visade två viktiga faktorer som påverkat företagen till att 

gå samman och utåt tala om jämställdhet. Den avgörande punkten som fungerar som en 

”kvalitetsstämpel” är att företagen visar hur de arbetar med att öka andelen kvinnor, vilket hör 

ihop med de krav som kommit fram från EU och i den allmänna debatten. De båda fallen i 

studien skiljer sig något åt i hur de uttrycker sig om jämställdhet då den ena är väldigt 

försvarande och den andra snarare vill lägga fram alternativa förslag till hur man kan få fram 

andelen kvinnor. En tolkning av resultatet utifrån denna studies fall är att jämställdhet är på väg 

att bli allt mer en frivillig sak för företagen vilket är en motsatt riktning mot vad EU lagt som 

förslag. 

  



 

 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

2. Syfte och frågeställningar ........................................................................................................... 3 

2.1 Syfte ...................................................................................................................................... 3 

2.2 Frågeställningar..................................................................................................................... 3 

2.3 Avgränsningar ....................................................................................................................... 3 

2.4 Urval ..................................................................................................................................... 5 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................... 7 

3.1 Jämställdhet som arbetsgivarvarumärke ............................................................................... 7 

3.2 Jämställdhet och genus inom organisationen ........................................................................ 8 

3.3 Jämställdhet som institutionaliserad diskurs ......................................................................... 9 

4. Teoretiska utgångspunkter och analysverktyg ...................................................................... 11 

4.1 Nyinstitutionell organisationsteori ...................................................................................... 12 

4.2 Organisation och institution ................................................................................................ 12 

4.3 Metaorganisationer och standardiseringsorganisationer ..................................................... 13 

4.4 Regler och standarder ......................................................................................................... 14 

4.5 Isomorfism .......................................................................................................................... 16 

4.6 Lös koppling ....................................................................................................................... 17 

4.7 Inre och yttre motiv ............................................................................................................. 17 

4.8 Analysram ........................................................................................................................... 18 

5. Metod .................................................................................................................................... 18 

5.1 Motiv ................................................................................................................................... 18 

5.2 Insamling............................................................................................................................. 19 

5.3 Bearbetning ......................................................................................................................... 21 

5.4 Datakvalitet ......................................................................................................................... 22 

5.5 Trovärdighet ........................................................................................................................ 23 

6. Resultat och analys ............................................................................................................... 24 

6.1 Beskrivning av fallen .......................................................................................................... 25 

6.2 Institutionell påverkan ........................................................................................................ 29 

6.3 Yttre motiv .......................................................................................................................... 31 

6.4 Inre motiv och standardisering ............................................................................................ 35 



 

 

6.5 Metaorganisationer och standardiseringsorganisationer ..................................................... 38 

7. Slutdiskussion ........................................................................................................................... 41 

Referenser ..................................................................................................................................... 46 

 

 



1 

 

1.  Inledning 

 

Jämställdhet som i lika villkor oavsett kön kan tyckas vara en självklarhet men faktum är att 

Sverige än idag har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader. Även sett i ett EU-

perspektiv så är det stora skillnader i lön och representation på ledande befattningar. På grund av 

detta har jämställdhet de senaste åren varit hett omdebatterat inte minst på EU-nivå. Näringslivet 

är i fokus och har ställts inför lagförslag om kvotering till följd av EU:s missnöje med en alltför 

långsam utveckling för att få in kvinnor i börsbolagens styrelser. Även om lagförslaget inte ännu 

gått igenom i skrivande stund är debatten i allra högsta grad aktiv inom EU, inom den politiska 

och allmänna opinionen och inte minst uppmärksammas debatten mycket i media. 

Parallellt med detta har näringslivsföretagen visat stort engagemang i jämställdhetsfrågor som 

omnämns vara en viktig komponent för att vara en attraktiv arbetsgivare i kampen om 

kompetensen. Med detta vill företagen påvisa att de tar tag i jämställdhet (och mångfald) på 

allvar och hur de, med andra metoder än kvotering, på ett ypperligt vis klarar av att arbeta för att 

få in kvinnor på ledande positioner. I två uppmärksammade fall där man gjort detta har stora 

näringslivsföretag gått samman för att föra talan om att ”Det rör på sig!” (Svenskt Näringsliv 

2012:2) och att man vill ”Förvandla ord till handling” (Battle of the numbers, 2013:3). Dessa två 

fall utgör således denna studies urval. Jämställdhet förstås i detta sammanhang som en 

affärsstrategi som näringslivet av samma anledning inte längre vill förbise. Allt fler företag talar 

om Employer Branding (arbetsgivarvarumärke) och jämställdhet som en viktig komponent för 

att vara en attraktiv arbetsgivare (Frick, Halldén, 2006; Lundkvist, 2011). 

I dessa parallella handlingar ses ett mönster av orsak och verkan. Jämställdhetsfrågan, eller 

snarare kvoteringsfrågan, har blivit en maktkamp där bolagens autonomi och äganderätt är hotad. 

Omgivningen påverkar således näringslivet att agera. I sitt agerande bemöter de kraven på 

jämställdhet och anpassar sig för att bibehålla sin sociala position. Enligt nyinstitutionella 

perspektiv på organisationers handlande innebär detta en överlevnadsstrategi där 

organisationerna vinner status och erkännande genom att framstå i enlighet med de krav som 

utifrån ställs. Då organisationen anpassar sig vinner de social legitimitet (Powell och DiMaggio, 

1991:190, Hatch, 2002:109–116). Samtidigt finns ett utrymme för organisationen i fråga att 
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omforma institutionen i enlighet med dessa teoretiska perspektiv som bygger på 

socialkonstruktivismens antaganden. 

Kvinnors underställda position på arbetsmarknaden är ett högaktuellt och bekymmersamt 

faktum. Tillhörande den problematiken är den maktkamp som finns inneboende i debatten, då 

det bidrar till framställningar och uttryck om jämställdhet som tenderar att ta fokus från att det 

handlar om människors lika villkor och jämställdhet som en självklar rättighet. I många fall i 

dagens debatt är jämställdhet ett varumärke, statistik, affärsstrategi, en etikett tillsammans med 

flera under mångfaldsbegreppet. Vissa kallar jämställdhet en ”trend”. Jämställdhet i institution, 

diskurs och praktik är omformligt och är därför viktigt att studera den aktuella innebörden av, 

sett i sitt sammanhang. Yvonne Hirdman (2001) har i tidigare studier, utifrån ett genusteoretiskt 

perspektiv, åskådliggjort den institutionaliserade jämställdhetens förändringar. Hirdman har satt 

fingret på det problematiska med ”skenbar jämställdhet” och det upprätthållande av skillnader 

mellan kön som det innebär att kvantifiera och hela tiden jämföra kvinnor och män i statistik. 

När debatten om kvotering är i full gång och jämställdhet i termer av andel kvinnor på ledande 

positioner blivit den gängse diskursen i näringslivet finns således ett starkt motiv till att 

undersöka jämställdhetens betydelse i dessa sammanhang. Säkerligen kan där finnas både hinder 

och möjligheter för den jämställdhet som innebär lika villkor oavsett kön och det faktum att 

arbetet för att nå detta mål implementeras i praktiken. 

Denna studie skiljer sig från tidigare forskning genom att anta ett nyinstitutionellt 

organisationsteoretiskt perspektiv på jämställdhet. Anledningen till detta ligger i övertygelsen att 

forskningen måste gå utanför den enskilda organisationen för att studera jämställdhet. 

Jämställdhetens betydelse och förutsättningar förstås utifrån denna studies perspektiv genom att 

se till relationen mellan organisation och dess omgivning. Frågan att besvara är hur uppfattningar 

om jämställdhet formas och omformas i samspelet mellan omgivande krav och organisationernas 

handlande för att på detta sätt utröna hur talet om jämställdhet fungerar som en del av företagens 

legitimitetsskapande process. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Studien tar sin utgångspunkt i två särskilda fall (Svenskt Näringsliv och Battle of the numbers) 

där storföretag i näringslivet valt att samverka för att offentligt hantera jämställdhet. Syftet med 

studien är att skapa förståelse för hur jämställdhet fungerar som komponent i en 

legitimitetsskapande process i samspelet mellan organisation och institution. Detta görs genom 

att undersöka hur de valda organisationernas uttryck och uppfattningar om jämställdhet 

konstrueras i relation till omgivande krav. Antagandet är att talet om jämställdhet i dessa fall 

fungerar som en legitimitetsskapande faktor. Detta i enlighet med teorier om organisationers 

anpassning till institutionella krav för att erhålla social legitimitet (Powell och DiMaggio, 

1991:190, Hatch, 2002:109–116). Ett sådant antagande hänger samman med uppfattningen om 

institutionen som löst kopplad från organisationen, vilket ses som en viktig utveckling att skapa 

kunskap kring och uppmärksamma för att jämställdhet inte ska stanna vid vackra ord och förbli 

något skenbart.  

Förhoppningen är att utifrån valda perspektiv vetenskapligt bidra till ett relativt outforskat fält på 

temat jämställdhet. Nämligen hur jämställdhet och uppfattningar om jämställdhet påverkas i 

samspelet mellan organisation och institution. Tidigare forskning på temat jämställdhet har i 

synnerhet inriktat sig på hur genus görs inom organisationen utifrån genusteoretiska perspektiv. 

Ambitionen med studien är även att kunna erbjuda ett empiriskt bidrag för de organisationer som 

arbetar med jämställdhet i praktiken, med strävan att uppnå hållbara resultat. 

2.2 Frågeställningar 

 Vilka källor till och former av institutionell påverkan anpassar sig de valda 

organisationerna efter? 

 Hur bemöter organisationerna omgivningens krav på jämställdhet för att erhålla social 

legitimitet? 

2.3 Avgränsningar  

Studien avgränsar sig till att besvara syfte och frågeställningar genom att analysera utifrån 

nyinstitutionella organisationsteoretiska perspektiv.  
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Det nyinstitutionella perspektivet innebär således att undersöka jämställdhet som en slags 

funktion eller mekanism som verkar legitimitetsskapande utefter organisationens anpassning till 

omgivningens krav. Detta utifrån nämnda teoretiska antaganden. Detta innebär att trots att det 

ligger i studiens syfte är att bistå med såväl teoretisk som praktisk kunskap för de organisationer 

som jobbar med jämställdhet i praktiken så avgränsar sig studien till att inte ta i beaktning det 

genusteoretiska perspektivet. Även om vissa resonemang kan komma att angränsa till detta fält.  

Studien avgränsas därtill till två valda fall där stora företag inom näringslivet valt att samverka 

för att utåt föra talan om jämställdhet. Det ena fallet utgörs av Svenskt Näringsliv och det andra 

av projektet Battle of the numbers. Som redogörs för under urval så har det sina skäl att det blev 

just dessa två fall. Studien avgränsar sig således till att inte undersöka de fall där företagen på 

enskilt initiativ uttalar sig. Exempelvis har undersökning av respektive företags hemsidor eller 

uttalanden inte ansetts relevant att undersöka i denna studie. Detta eftersom företagens 

samverkan utanför de ursprungliga organisationerna tolkas vara det undantag som gör fallen 

intressanta samt att organisationernas samverkan därtill antas vara en av flera aspekter i syfte att 

skapa legitimitet. Konsekvenser av detta, vilket också upptäckts genom studiens gång, är att det 

empiriska materialet är begränsat. Bedömningen är dock att eftersom det explicit är dessa två fall 

som är intressanta att undersöka, sett till det vis företagen organiserat sig och sett till att det är 

jämställdhet som är denna studies fokus, är uppfattningen att material av samma dignitet står 

svårt att finna. Dessa två fall skiljer sig från hur företag annars hanterat jämställdhet och därav 

finns motivet till att undersöka just dessa. Dock finns en medvetenhet att en sådan avgränsning 

inverkar på studiens tillförlitlighet vilket diskuteras under metodavsnittet. 

Dessutom avgränsar sig studien till att studera de valda fallens agerande/bemötande avseende 

jämställdhet utifrån omgivningens krav. Dock inte hur jämställdhet vidare implementeras eller 

integreras i verksamheten. Med andra ord inriktar sig denna studie på att undersöka vad 

organisationerna säger att de ska göra, inte vad de faktiskt gör i praktiken. Detta eftersom 

antagandet för studien utgår ifrån att jämställdhet används som komponent för att vinna social 

legitimitet och således inriktar sig på att undersöka just detta. Konsekvenser av detta kan 

innebära att det kan uppfattas som ett snarast cyniskt vis att ifrågasätta näringslivets (och i 

synnerhet de valda fallens) agerande i jämställdhetsfrågor genom att inte ge ”hela bilden”. Detta 

är givetvis inte avsikten även om studien, liksom många sociologiska studier, är kritiskt 
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formulerade. Men för att finna bra lösningar krävs först en väl utmålad problembild som ser till 

potentiella såväl som befintliga problem. Därmed vill sägas att alla initiativ till jämställdhet är 

välkomna och positiva i sig men att det, i enlighet med studiens syfte, är viktigt att lyfta att det 

finns ett legitimitetsvärde bara i att utåt tala om jämställdhet.  

2.4 Urval 

Nedan presenteras och motiveras studiens val av fall. 

I enlighet med studiens syfte är det relevant att titta på näringslivet och då i synnerhet hur dessa 

hanterar jämställdhet utåt. Detta mot bakgrund av en pågående debatt om kvotering och det 

uppmärksammade intresset för jämställdhet inom näringslivet i samband med att framstå som en 

modern och attraktiv arbetsgivare. Därför har urvalet begränsat sig till två uppmärksammade 

initiativ där detta åskådliggörs. Det ena är Svenskt Näringsliv som producerat en rapport i 

samverkan med några av sina största medlemsföretag. Att observera är att Svenskt Näringsliv 

vanligtvis företräder sina medlemmar i form av branschorganisationer, sällan enskilda företag. 

Att de i detta fall valt att företräda några av Sveriges största enskilda näringslivsföretag i 

jämställdhetsfrågor är därför anmärkningsvärt och ett motiv till varför detta fall valts. Det andra 

initiativet är ett årslångt projekt där återigen några av näringslivets storföretag gått samman för 

att utåt hantera jämställdhet. Några företag är samma som medverkat även i samband med fallet 

Svenskt Näringsliv. Detta projekt har fått stor medial uppmärksamhet då denna typ av initiativ i 

jämställdhetsfrågor inte tidigare förekommit. Både ur egen tolkning och utifrån initiativtagarnas 

och deltagarnas egna utsagor beskrivs dessa två initiativ vara unika samverkansprojekt som förts 

i det offentliga ljuset för att hantera jämställdhetsfrågor. Gemensamt för fallen är att man vill 

framhäva det egna jämställdhetsarbetet i termer som härrör till kvotering och 

arbetsgivarvarumärke, samt det faktum att det är stora makthavande organisationer som förenas 

för att utåt föra medlemmarnas talan. Man för alltså inte talan om jämställdhet som enskild 

organisation utan samverkar med andra organisationer för att utåt hantera omgivningens krav på 

jämställdhet. De rapporter och artiklar som studeras utifrån valda fall har utförts under nästintill 

samma tidperiod; 2012-2013. Detta motiveras av att båda fallen hanterar jämställdhet inom en 

kontext av kvoteringsdebatt och fenomenet att marknadsföra sig som arbetsgivare genom 

jämställdhet. Något som ses som betydande påverkande faktorer från omgivningen avseende 

jämställdhet. 
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Svenskt Näringsliv  

Svenskt Näringsliv är en ideell arbetsgivarorganisation som fokuserar på jämställdhet i samband 

med att stärka tillväxt, hållbarhet och konkurrenskraft för företagsamheten inom näringslivet. 

Svenskt Näringslivs uppdrag beskrivs av dem själva genom att ”öka förståelsen för företagens 

verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka 

och växa.” ([http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/] 2013-12-17). Något som Svenskt 

Näringsliv vill eftersträva genom att utveckla och sprida nya idéer och konkreta förslag till i 

synnerhet sina medlemsorganisationer. 

2012 utgav Svenskt Näringsliv rapporten ”Kampen om kompetensen lyfter jämställdhet och 

mångfald” i syfte att framhäva medlemsföretagens framgångsrika jämställdhetsarbete och 

jämställdhetens positiva utveckling. Rapporten bygger på ett samarbete med några av de största 

medlemsföretagen, tillika ansedda storföretag i näringslivet. Dessa är Tele2, Axel Johnson, Saab 

Group, Ikea och Volvo AB. Vad som motiverar detta fall är att man valt att gå samman i ett 

”unikt” samverkansprojekt utanför de enskilda organisationerna. Samt att det är en makthavande 

organisation som representerar näringslivet och är en stark röst utåt för de mäktigaste inom 

näringslivet. Rapporten har fått viss medial uppmärksamhet. Rapporten bearbetas i studien enligt 

ett diskursanalytiskt förfarande. Därtill tillkommer en intervju som hållits med en representant 

från Svenskt Näringsliv. Detta fall har valts utifrån det faktum att de är företrädare för 

företagsamheten i Sverige och näringslivets röst utåt. De är opinionsbildare och har stor makt att 

påverka i syfte att skydda sina medlemmars intressen. 

Battle Of The Numbers 

Battle of the numbers inleddes 20 november 2012 som ett årslångt projekt med tio storföretag. 

Projektet har förts i syfte att få in fler kvinnor på ledningspositioner. Initiativet togs av Eva 

Swartz Grimaldi, Cissi Elwin Frenkel och Sofia Falk som är framstående företagsledare. De 

medverkande företagen var Ericson, H & M, Ikea, Saab AB, Sandvik, Scania, SEB, SPP, SSAB, 

och Volvo. Vd:arna inledde projektet med en debattartikel i Dagens Industri där de berättade om 

projektet, vilka strategier, mål och syften som låg till grund. Huvudsakligen handlade projektet 

om att visa engagemang och gå från ord till handling med förhoppning om att etablera 

välfungerande metoder för att snabbt få in fler kvinnor på ledande positioner. Under projektet har 

hundra kvinnor valts ut, tio stycken från varje företag, för att bedriva projektet. Vd:arna har varit 

frontfigurer men de utvalda kvinnorna har varit de som aktivt genomfört projektet vilket 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/
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inneburit att granska den egna organisationens möjligheter och brister för att öka andelen 

kvinnor. De hundra kvinnorna som bedrivit projektet har sammanträtt vid fyra tillfällen under 

årets gång för att utbyta erfarenheter och framarbeta de bästa metoderna. Projektet avslutades 

den 21 november i år, och har fått stor medial uppmärksamhet. Vid projektets avslut utgavs en 

rapport som sammanfattade projektet, informerade om respektive företags arbete och sist men 

inte minst vilka metoder och råd man önskar sprida vidare för jämställdhetsarbete i näringslivet. 

(Battle of the numbers, 2013). Detta fall valdes på grund av det unika initiativet att storföretag i 

näringslivet gått samman för att hantera jämställdhet. Dessutom offentligt och med stor medial 

uppmärksamhet. Medverkande företag (som i viss mån är desamma som i fallet Svenskt 

Näringsliv) är stora makthavare i näringslivet. 

3. Tidigare forskning 

Här presenteras en sammanfattning av tidigare forskning på temat jämställdhet för att ge en bild 

av vad som tidigare gjorts inom studiens angränsande fält. Syftet är därtill att framhålla på vilka 

sätt dessa bidrar med kunskap och argument till denna studie, samt vart denna studie tar vid. 

3.1 Jämställdhet som arbetsgivarvarumärke 

En framförd omständighet som ligger till grund för denna studie är uppfattningen att jämställdhet 

är viktigt och gynnsamt för företag som vill attrahera och behålla värdefull kompetens. Detta 

argument har i stor utsträckning lett in på forskningsområden där man utifrån 

företagsekonomiska perspektiv talar mycket om Employer Branding (att marknadsföra sig som 

arbetsgivare). Genom detta perspektiv utforskas vad jämställdhet kan tillföra företagets 

varumärke som arbetsgivare. Denna kunskap har varit viktig för att sätta sig in i och få en 

bakgrundsförståelse för företagens incitament att marknadsföra sig med jämställdhet. Argument 

från denna forskning talar för att talet om jämställdhet har ett viktigt syfte i sig och därmed 

stödjer antagandet om social legitimitet genom jämställdhet. Framträdande forskare inom detta 

relativt nya forskningsområde är J. Sullivan, K. Backhouse och S. Tikoo vilka i stor utsträckning 

refereras till i studier som behandlar Employer Branding. En inspirerande kandidatuppsats har 

tagit upp ovanstående i samband med att de utforskat vad framtidens arbetskraft efterfrågar 

(Frick och Halldén, 2006). 



8 

 

Hans Lundkvist (2011) däremot vänder på ovanstående fråga genom att undersöka vad för 

förutsättningar som kan erhållas för genusmedvetenhet och jämställdhet utifrån Employer 

Branding. Lundkvist lägger samman teoririktningarna och utforskar Employer Branding bl.a. 

med hjälp av ovan nämnda forskare men även med hjälp av den kända organisations- och 

genusteoretiskt förankrade Joan Acker. Genom att i sin aktionsorienterade forskning följa 

processer där man arbetat aktivt med strategier för att stärka företagets Employer Brand 

(arbetsgivarvarumärke) finner Lundkvist viktiga argument och strategier som är avgörande för 

att etablera jämställdhet såväl på agendan som i praktiken. Bland dessa argument återfinns att 

”rätt” incitament är avgörande. Dessa incitament är relaterade till tillväxt, innovation och 

konkurrenskraft på en global marknad. Värderingar, normer, företagskultur är viktiga områden 

för ett framgångsrikt Employer Brand vilket öppnar upp för företagens vilja och intresse att ta 

tag i jämställdhetsfrågan och således på ett framgångsrikt sätt även implementera jämställdhet i 

praktiken. Detta eftersom genus, i enlighet med Acker’s teorier, ”görs” på samma områden som 

Employer Brand (värderingar, normer, företagskultur). Till skillnad från tidigare nämnd 

forskning på likande fält bidrar Lundkvist med ett perspektiv mer inriktat på vilka möjligheter 

det finns för att etablera jämställdhet i dagens näringslivsföretag. Frågan som dock kvarstår är 

vilken grundad betydelse jämställdhet har för företaget. Jämställdhet som begrepp är även i 

denna fråga vagt framställd vilket uppfattas som ett styrkande för denna studies antagande att 

betydelsen av jämställdhet är vag och löst kopplad från organisationen i fråga. Denna studie kan 

sägas ta vid Lundkvists forskning i det avseendet att något kritiskt ifrågasätta den optimistiska 

bild som Lundkvist ger av jämställdhetens möjligheter. 

3.2 Jämställdhet och genus inom organisationen 

De genusteoretiska riktningarna är de som i störst utsträckning behandlat jämställdhet och då 

utifrån hur genus görs inom organisationer. Acker är i detta en av de välkända och refereras 

flitigt till, både på genusfältet och organisationsfältet (Acker, 1992; Hatch, 2002:325). Acker har 

etablerat en modell som uppvisar hur genus till stor del görs omedvetet genom vardaglig 

interaktion. Acker delar in ”görandet” av genus i könssegregation, interaktion, 

symboler/diskurser och identitet och menar att samtliga av dessa delar finns med i den 

interaktion som både konstruerar och rekonstruerar uppdelningen i manligt och kvinnligt (Acker, 

1992; Andersson, Amundsdotter, Svensson, 2009). 
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Några som arbetat utifrån Acker’s perspektiv är Andersson, Amundsdotter och Svensson (2009). 

De har i samband med ett aktionsorienterat projekt för att etablera genusmedvetenhet och 

jämställdhet forskat jämte processen och visat på mellanchefers maktpotential i fråga om att 

formulera såväl incitament som diskurser genom sitt operativa ansvar för jämställdhetsfrågor. 

Likväl visar de på vikten av ledningen och i synnerhet styrelsens engagemang i frågan eftersom 

de besitter övergripande makt och ansvar. Dessa perspektiv bistår med att i denna studie kunna 

dra slutsatser kring hur jämställdhet används för att vinna social legitimitet. Acker liksom 

Andersson, Amundsdotter och Svensson framhåller vikten av att inte bara arbeta med 

kvantitativa mått så som andel kvinnor och män utan att arbeta aktivt även med mer ”mjuka” 

värden för att nå hållbara resultat. Ett uteslutande kvantitativt perspektiv på jämställdhet i denna 

studie torde således peka på större sannolikhet att det är en legitimitetsskapande faktor som inte 

beror till huruvida den implementeras. 

3.3 Jämställdhet som institutionaliserad diskurs 

Jämställdhet som diskurs har undersökts i betydande utsträckning. Uppfattningen är att 

”jämställdhetsfältet” är tätt förknippat med genus och forskning som relaterar till diskurser 

avseende kön. 

Till denna studie nära förankrat finns en doktorsavhandling som inriktat sig på att 

diskursteoretiskt tolka Svenskt Näringslivs opinionsbildning (ett av de valda fallen för denna 

studie) i syfte att blottlägga rådande jämställdhetsdiskurs (Jansson, 2010). I avhandlingen 

framkommer slutsatsen att ”föreställningar om jämställdhet och kön formuleras med referenser 

till en nyliberal vokabulär”(Jansson, 2010:146).  

En annan inspiration har varit en kandidatuppsats som tar upp jämställdhetsdiskurser inom 

socialt arbete och bidrar med förståelse för hur jämställdhet legitimerar praxis. Dessutom 

redogörs för hur diskursen är närbelägen med mångfalds- och kompetensbegreppet vilket känns 

igen i denna studie. Samt hur jämställdhetsdiskursen uppmanar till ”inre disciplinering” 

(Björnestedt, 2007) vilket är resonemang som trots annan teoretisk förankring ligger nära denna 

studies antagande om social legitimitet.  

Dock har inte påträffats forskning i samma mängd som specifikt inriktat sig på hur jämställdhet 

som diskurs förändras, än mindre på jämställdhet som institution eller för den delen standard. I 
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det fallet står något mer att finna kring andra fält, exempelvis arbetsmiljö och hälsoarbete. 

(Lindelöf och Mercurio, 2011; Arleskär och Broman, 2013) Dessa studier uppvisar att 

implementering ofta ligger långt ifrån det uttalade och att det uttalade i sig uppfattas som 

varumärkesstärkande för företagets del.  

Yvonne Hirdman, som också är ett etablerat namn inom det genusteoretiska fältet har behandlat 

jämställdhetspolitikens utveckling i Sverige sedan efterkrigstiden med fokus på 

fackföreningsrörelsen. Hirdman beskriver ett paradoxalt mönster som visar att ju synligare 

kvinnor som kategori blivit i samhället och på arbetsmarknaden, i desto större utsträckning 

omnämns denna kategori som ett problem (Hirdman, 2001:397). Det institutionaliserade 

begreppet jämställdhet som Hirdman menar innebär att jämföra könen beskrivs som ett 

fastställande av det normativa genuskontrakt som innebär att män och kvinnor särskiljs och 

kvinnan underordnas mannen. Hirdman menar att en ”utopisk form av rättvisa” införts 

(2001:401), vilket förstås som att jämförande bara ger ett skenbart och utåt representativt uttryck 

för jämställdhet. Hirdman pekar på att problemet ligger just i jämförelsen som innebär att man 

skiljer män och kvinnor åt. Hirdmans forskning om fackföreningsrörelsen och genusordning 

bidrar med en övergripande och god bild för att förstå jämställdhetens institutionalisering och 

diskursiva förändringar i samhället. Jämställdhet som i dag sällan nämns utan att nämna 

kvotering, mångfald och kompetens har tidigare etiketterats på flertal andra sätt och med andra 

innebörder, till följd av olika processer i omgivningen. Genom Hirdman ges argument för 

antagandet om jämställdhet som faktor för att erhålla social legitimitet genom att mäta andelen 

kvinnor som ett ”mått” av jämställdhet. En av Hirdmans huvudpoänger som argumenterar för 

denna studies syfte är det problem som föreligger i att jämställdhet stannar vid att vara något 

man pratar om och att någon reell förändring är svår att uppnå. Hirdman menar att detta beror på 

att jämställdhet som institution inte har tillräckligt med resurser för att bryta igenom den 

könsmaktsordning som samhället grundar sig på. Även med detta finns argument för att 

undersöka jämställdhetens institutionella omformning utifrån det nyinstitutionella antagandet att 

jämställdhet är en faktor för att vinna social legitimitet. Något som implicit innebär en lösare 

koppling mellan institution och organisation och således styrker det resonemang som Hirdman 

för om knappa institutionella resurser för jämställdhet. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att det varit svårt att finna forskning som utpräglat undersökt 

jämställdhetens institutionalisering eller jämställdhet ur institutionella organisationsteoretiska 

perspektiv. Därav kan tolkas som att studiens valda riktning fyller en lucka i det forskningsfält 

som avser jämställdhet. Ahrne och Brunsson bekräftar att metaorganisationer och 

standardiseringsorganisationer, liksom de valda fallen anses vara fall av, är ett föga utforskat 

område (Ahrne och Brunsson, 2001). Svårigheten har därmed varit att finna träffsäkra 

forskningsbidrag att relatera till. Därför har det som ovan antyder blivit ett brett jämställdhetens 

fält som undersökts i syfte att klargöra vad som tidigare gjorts. Fördelen med bredden i detta 

avsnitt av tidigare forskning är att det presenterar flera olika perspektiv på jämställdhetens 

betydelse. Avsikten har varit att finna forskning som legat inom ramarna för vad som berörs 

avseende jämställdhet i denna studie; organisationer, institution och diskurs. Kontentan är att de 

flesta tidigare studier av jämställdhet förts ur diskurs- eller genusteoretiska perspektiv inom 

organisationer. Denna studie placerar sig på jämställdhetens fält med ett perspektiv som skiljer 

sig från tidigare. Detta genom att undersöka den institutionaliserade jämställdheten så som den 

fungerar som mekanism med ett legitimitetsskapande syfte i relationen mellan institution och 

organisation. 

4. Teoretiska utgångspunkter och analysverktyg 

Här redogörs för de teoretiska utgångspunkter och begrepp som är relevanta för studiens syfte 

och frågeställningar. Inledningsvis tas upp huvudsakliga perspektiv för nyinstitutionell 

organisationsteori som är denna studies teoretiska riktning. Detta för att förklara hur man i denna 

studie förstår samhället i form av organisationer, institutioner och till dem hörande processer. 

Valet av organisationsteori motiveras av att urvalet för denna studie är två fall där flera stora 

företag i näringslivet organiserat sig för att offentligt bemöta jämställdhetsfrågorna i samband 

med en rådande kvoteringsdebatt. De valda fallen handlar således om hur företagen agerat för att 

anpassa sig till rådande sociala krav och påtryckningar avseende jämställdhet. 

Organisationsteorin hjälper till att förklara denna anpassning som en legitimitetsskapande 

process inom vilken ”talet” om jämställdhet har en avgörande betydelse.   
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4.1 Nyinstitutionell organisationsteori 

Ett typiskt angreppssätt för organisationssociologisk teori utgår ifrån det komplexa och 

kontextuella. Denna studie utgår ifrån nyinstitutionell organisationsteori då studiens syfte är att 

undersöka handling och meningsskapande kopplat till jämställdhet. Nyinstitutionell teori är en 

gren av organisationsteori som är starkt förknippad med sociologin. Denna teoririktning 

intresserar sig särskilt för att undersöka interaktion och relationer i samspel mellan olika 

organisationer och institutioner. Utgångspunkten är att handling och struktur hör samman. Det är 

just i samspelet mellan dessa som det vi kallar samhälle utspelar sig. Organisationer, 

institutioner, normer och diskurser formas och omformas i en ständigt pågående process som 

innebär ett aktivt skapande och omskapande av den sociala strukturen. (Ahrne och Papakostas, 

2002; Hatch, 2002; Ahrne, Roman, Franzén, 2008). Det vi kallar samhälle förstås därav som ett 

icke avgränsat landskap som formas utefter ett stort antal organisationers och människors 

målmedvetna handlingar men vars konsekvenser inte är förutsägbara eller alltid de avsedda 

(Ahrne, Roman, Franzén, 2008:21). Tekniska förändringar och förändrade maktrelationer är 

viktiga drivkrafter i landskapets omformande (Ahrne, Roman, Franzén, 2008:21). Denna bild av 

det sociala landskapet är komplex och kontextbunden och kännetecknas av den 

postmodernistiska synen på samhället inom vilken teoretisk mångfald och pluralism är 

fundamentalt. Således är även socialkonstruktivismen en central del då det innebär att 

”verkligheten” är något socialt konstruerat genom mellanmänsklig interaktion och relationer.  

4.2 Organisation och institution 

Utifrån dessa huvudsakliga nyinstitutionella perspektiv kan det vara på plats att definiera 

begreppen organisation och institution. 

Organisation 

Organisationer har en samordnande och upprätthållande funktion, varav organisationer också är 

gränssättare. Inom organisationer anges resurser och motiv för människors handlingar. Ahrne, 

Roman och Franzén anger fyra olika typer av organisationer i sin sociologiska beskrivning: 

staten, företaget, familjen och frivilliga organisationer (Ahrne, Roman, Franzén, 2008:9) Vidare 

menas att tillhörighet, kollektiva resurser, regler och kontroll är grundläggande för alla typer av 

organisationer. Organisationen förstås därav som den sociala form som anger ramar och villkor 

för människors handlingar (Ahrne, Roman, Franzén, 2008: 22, 24). 
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Institution 

Institutioner kan då snarare beskrivas som en social relation. Föreställningar och normer som kan 

styra handlingar, ett begrepp som mer liknar kulturbegreppet enligt författarna (Ahrne, Roman, 

Franzén, 2008:24). Hatch’s definition tillägger att ” en institution grundas på upprepade 

handlingar och gemensamma uppfattningar om verkligheten” (Hatch, 2002:109). 

Powell och DiMaggio beskriver institutioner så att de kartlägger på vilka sätt handlingar 

struktureras, konstrueras och konstitueras inom organisationer med följd av att privilegiera och 

öka vissa aktörers förutsättningar och inflytande (Powell och DiMaggio, 1991:11). Syftet med ett 

nyinstitutionellt perspektiv är att förklara just institutionen, den sociala relation genom vilken 

institutionella praktiker integreras i regler och organisering. I denna studies fall, hur jämställdhet 

institutionaliseras i samband med näringslivets anpassning till omgivningens krav. 

4.3 Metaorganisationer och standardiseringsorganisationer 

Härvid presenteras teorier som rör meta- och standardiseringsorganisationer. Svenskt Näringsliv 

kan förstås som en metaorganisation och Battle of the numbers som en 

standardiseringsorganisation. Båda varianterna innebär organisationer vars medlemmar är 

organisationer, ej individer. Syften med dessa typer av organiseringsformer är att skapa 

legitimitet genom att utåt hävda sig och inåt främja samarbete mellan medlemsorganisationerna. 

Perspektiven är användbara för att förklara hur företagens samverkan utanför den egna 

organisationen i sig är en akt av legitimitetsskapande.   

Ahrne och Brunsson tar beskrivningen av organisationer ett steg längre då de talar om 

metaorganisationer (2001). Metaorganisationer beskrivs som ”överorganisationer”, 

organisationer av organisationer helt enkelt, vilka skapas utifrån olika motiv att vinna legitimitet 

(Ahrne och Brunsson, 2001:3). Detta att jämföras med hur man vanligen ser organisationer som 

en sammansättning av individer (Ahrne och Brunsson, 2001:1). Brunsson anför att dessa sätt att 

organisera sig är starkt förknippat med globalisering och individualisering (1998:225).  

Metaorganisationer karaktäriseras av frivilligt medlemskap och självständiga medlemmar. Då 

medlemmarna i metaorganisationen konstituerar sin organisation är det väldigt viktigt vilka 

dessa medlemmar är (Ahrne och Brunsson, 2001:13).  
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Metaorganisationens tillblivelse bygger på medlemsorganisationens motiv som kan delas in i 

yttre och inre motiv. Inre motiv innebär ett intresse för att underlätta samarbete medlemmarna 

emellan och/eller utforma gemensamma regler för samspel och samarbete (Ahrne, Brunsson, 

Garsten, 1998:99; Ahrne och Brunsson, 2001:12). Yttre motiv handlar istället om att agera utåt 

för att profilera sig mot omvärlden och uppnå status (Ahrne och Brunsson, 2001:12). Motiven är 

således att å medlemmarnas vägnar skapa auktoritet och identitet och således legitimitet. En 

anledning att man organiserar sig utanför den ursprungliga organisationen uppges kunna vara att 

bättre stå emot påtryckningar utifrån (Ahrne och Brunsson, 2001:12). Gemensamt agerande utåt 

gynnas av att framstå som lika, och att skapa metaorganisationer kan således vara ett sätt att 

skapa likhet på ett organisatoriskt fält uppger författarna (Ahrne och Brunsson, 2001:21).  Som 

författarna anger så är metaorganisationer ett område som är föga undersökt och teoretiserat 

vilket argumenterar för relevansen av att inrikta sig på denna studies valda fall.  

Standardiseringsorganisationer bygger på samma principer som metaorganisationer men kan 

möjligen tolkas vara av en mer tillfällig art. Att organisera genom standardisering kan ske i syfte 

att sprida goda råd eller standarder för att i sin tur erhålla status eller samarbetsmöjligheter 

(Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998:102). Gäller det att erhålla status behöver standarden i sig inte 

ha något egentligt värde. Att sprida standarder genom organisering kan vara ett sätt för 

”standardiserarana” att försöka styra utbredningen av en standard (Ahrne, Brunsson, Garsten, 

1998:102). 

Kerstin Sahlin-Andersson beskriver hur generella standarder sprids genom rapporter. Författaren 

utgår ifrån ett exempel som på många vis liknar denna studie. Exemplet utgörs av ett samarbete 

som träffats för att producera en rapport som författaren beskriver som ”från reforminitiativ till 

standard” (Sahlin, Andersson, 1998: 122). Sahlin-Andersson menar att ett mönster av 

standardisering träder fram i rapporten genom att beskriva, jämföra och harmonisera 

medlemmarnas initiativ och erfarenheter, för att avslutningsvis ge förslag på standarder för hur 

reformarbete går till (Sahlin, Andersson, 1998: 122). 

4.4 Regler och standarder  

Brunsson och Jacobsson talar om standarder och menar att de har en legitimitetsskapande aspekt. 

I studiens valda fall har organisationerna agerat utåt för att visa att de tar jämställdhetsfrågorna 

på allvar och uppvisar hur de gör genom en vilja att etablera goda råd och alternativa metoder. 
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Således är denna typ av bemötande något som kan förklaras som en legitimitetsskapande akt 

utifrån perspektiv om regler och standarder. Dessa perspektiv förklarar även den form av lösare 

kopplad institutionaliserad jämställdhet som organisationerna förespråkar i opposition mot 

omgivande kvoteringskrav. 

Standarder är explicita och frivilliga och har således inga sanktioner knutna till sig. De uttrycks 

därmed mer i rådgivande form med en tydlig avsändare och där motiven i synnerhet ligger i 

mottagarens intresse (Brunsson och Jacobsson, 1998:14–16). Argumenten för en organisation att 

använda sig av standarder kan vara i syfte att överföra information (Brunsson och Jacobsson, 

1998:23), vilket kan beskrivas som att man i huvudsak utåt vill uppvisa att man som organisation 

uppfyller vissa krav eller kvalitéer. Standarder beskrivs som ett i praktiken betydelsefullt 

konkurrensmedel mellan företag (Jacobsson, 1998:144).  

Reglerna kan te sig i olika utföranden, med olika tvingande grad och således ger reglerna en 

indikation på vad som är lämpligt och tillåtet (Brunsson och Jacobsson 1998). Syftet med regler 

är således att peka ut vad som är bäst, antingen för andra, för oss själva eller för alla. En 

grundläggande tanke i det senare fallet är att det underlättar samarbete och samordning och 

därmed är något som alla kan tjäna på. Regler är således ett instrument för att styra och samordna 

(Brunsson och Jacobsson, 1998:13). Regler kan vara uppsatta av andra eller en själv, dvs. inom 

organisationen eller utifrån omgivningen. Regler kan vara tvingande eller frivilliga att följa, de 

kan uppfattas som självklara och bra eller som nya och konstiga. Är det som i det senare fallet 

tenderar reglerna förknippas med en uppfattning om ovälkomna försök från omgivningen att 

lägga sig i (Brunsson och Jacobsson, 1998:14). 

Brunsson och Jacobsson (1998) skiljer på tre olika slags regler. Direktiv är explicita, vanligen 

nedskrivna och framförallt tvingande. Därav har de också någon form av sanktioner knutna till 

sig. (Brunsson och Jacobsson, 1998:14) Normer är mer internaliserade regler som inte 

nödvändigtvis är nedskrivna och som i jämförelse uppfattas mer självklara och oreflekterade. 

Först när någon bryter mot normen märks normen som sådan, därav uppfattas norm liksom 

direktiv vara av tvingande art. En viktig skillnad är att normer i större utsträckning konstrueras 

och konstitueras inom en organisation med mindre påverkan av omgivningen. Standarder 

däremot är explicita men har även en tydlig upphovsman. Standarder är frivilliga på så vis att det 

inte finns några uttalade sanktioner knutna till dem och ses därför mer som en form av råd. Det 
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motiveras således mycket av mottagarens intresse för standarden som sådan. Bakom en standard 

finns alltid en rådande formell definition av vad standard är. Vidare förstås standard även som ett 

sätt att upprätthålla kontakter mellan organisationer och är därför en viktig del i hur det privata 

och offentliga vävs samman.  

Ovan nämnda perspektiv på metaorganisationer och standarder ger olika förslag på hur 

organisationen agerar i legitimitetsskapande syfte. Dessa perspektiv är användbara för att i det 

empiriska materialet finna argument för hur olika uttryck och ageranden i organisationers 

bemötande av omgivningens krav på jämställdhet används i legitimitetsskapande syfte. 

4.5 Isomorfism 

Så långt har det klargjorts på vilket vis organisationer och institutioner skiljs åt.  Nu ska vidare 

förklaras hur dessa samspelar för att kunna analysera hur omgivningen påverkar näringslivet att 

agera i fråga om jämställdhet.  

Isomorfism är ett begrepp som inom nyinstitutionell teori betecknar själva samspelet eller 

anpassningsprocessen. Ibland pratar man även om institutionalisering eller spridning. 

Bakomliggande drivkrafter för organisationen att anpassa sig till de inom institutionen rådande 

sociala konventionerna är för att minska osäkerhet och säkra överlevnad. Detta kan grunda sig i 

konflikter eller konkurrens. Överlevnad innebär i detta fall en vinning i att erhålla social 

legitimitet snarare än ekonomisk vinst. Organisationen ”belönas” i sin anpassning till 

omgivningens krav genom att de håller sig till normen. Vidare innebär det underlättande för 

upprättande av kontakter, utbyte, möjlighet att attrahera personal, etablera och upprätthålla ett 

gott rykte samt pålitlighet för kontrakt och samarbeten. (Powell och DiMaggio, 1991:190; Hatch, 

2002:110).   

Powell och DiMaggio är grundare till tre huvudsakliga begrepp för att analysera olika typer av 

anpassningsprocesser. Dessa begrepp refereras till av Hatch (2002: 109) och Ahrne och 

Papakostas (2002:48). I denna studie kommer begreppen att användas för att identifiera 

omgivningens påverkan i näringslivets handlande. 

Det första begreppet handlar om hur upprepade handlingar och gemensamma uppfattningar om 

verkligheten sker utifrån tvingande institutionell påverkan dvs. på grund av explicita regler eller 

lagar som förankras i juridiskt och politiskt inflytande. Den andra processen som påverkar till 



17 

 

institutionaliseringens spridning är normativ institutionell påverkan som innebär påtryckningar 

som har sin grund i kulturella förväntningar, normer och värderingar. Den sista handlar om 

mimetisk institutionell påverkan då organisationer utifrån socialt inflytande strävar efter att vara 

som andra organisationer. (Powell och DiMaggio, 1991; Hatch, 2002:109).  

4.6 Lös koppling 

Inom nyinstitutionalismen finns ett centralt antagande om en diskrepans mellan organisation och 

institution som innebär att den institutionella påverkan förstås som relativt ytlig. Då talar man 

om lös koppling. Som Ahrne och Papakostas exemplifierar så blir inte organisationer mer 

demokratiska för att man pratar om demokrati, likaså gäller det frågan om jämställdhet 

(2002:50). Även Ahrne, Brunsson och Garsten menar att ”Att formulera och sprida standarder är 

en sak och att tillämpa dem i praktiken en annan.”(Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998:109). Att 

jämställdheten institutionaliserats behöver alltså inte innebära att jämställdhet för organisationen 

som sådan har en enda definition eller bestämd innebörd. Än mindre i vilken utsträckning eller i 

enlighet med vilket syfte organisationen har anpassat sig till rådande konventioner. För att ta 

reda på detta måste vi ta reda på vad som legitimerar diskursen, dvs. vilka möjlighetsvillkor som 

utifrån organisationen ges för jämställdhetens institutionalisering.  

Detta argumenterar för det första för att uppmärksamma jämställdhetens aktualitet utifrån det 

faktum att det pratas mycket om jämställdhet i de samhälleliga diskussionerna nu. Dessutom 

argumenterar det för att undersöka offentligt handlande där näringslivsföretagen talar om 

jämställdhet, med vilka andra diskurser som jämställdhet förs fram, samt med vilka 

bakomliggande syften. Inte minst vem som har makt att (om)formulera den tongivande diskursen 

och således institutionen som sådan.  

4.7 Inre och yttre motiv 

Som ovan antytts har olika organisationer olika motiv till att anpassa sig för att erhålla 

legitimitet. Då ovan nämnda perspektiv utgått från att förklara hur omgivningen påverkar den 

institutionella handlingen så förstås kommande perspektiv som förklarande av hur den enskilda 

organisationens motiv i sin tur påverkar genom sitt agerande. Som tidigare nämnt är ju 

organisationen genom sin handling bidragande både till att rekonstruera men även omkonstruera 

de institutionella villkoren. 



18 

 

De olika motiven för organisationens agerande delas upp i inre och yttre. Inre motiv syftar till att 

underlätta samarbete och utforma gemensamma regler. Yttre motiv handlar om att profilera sig 

mot omvärlden och uppnå en särskild status som skiljer organisationen från andra samtidigt som 

man skyddar sig från inblandning utifrån (Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998:99). Således handlar 

också det om likriktning i enlighet med isomorfism och social legitimitet där organisationen 

belönas för att den håller sig till sociala konventioner och normativa villkor som bygger på 

likhet. Är det så att organisationen uppträder utåt för att representera sina medlemmar är det 

viktigaste att de har liknande intressen att försvara och liknande behov av att den företrädande 

organisationen agerar utåt (Ahrne och Brunsson 2001:18). 

4.8 Analysram 

Då de teoretiska utgångspunkterna är relativt många ges härvid en sammanfattande bild av hur 

och vilka som är tilltänkta arbetsverktyg för studiens analys. 

Powell och DiMaggios analysverktyg för institutionell påverkan (tvingande, normativ och 

mimetisk) används för att identifiera de av omgivningens krav och påverkan som 

organisationerna agerat utefter. Framför allt är det kopplat till besvarande av studiens första 

frågeställning som berör just vilka källor och former av institutionell påverkan som kan 

identifieras avseende organisationernas handlande för att skapa legitimitet. 

För studiens andra frågeställning som avser organisationernas bemötande av omgivningens krav 

används yttre och inre motiv samt teorierna om metaorganisationer som samtliga rör teorier om 

på vilka sätt organisationer verkar för legitimitetsskapande. 

5. Metod 

Härvid följer en redogörelse av på vilket vis studien erhåller svar på givna frågeställningar och 

syften.  Studien utförs enligt en kvalitativ metod med utgångspunkt i två specifika fall. Materialet 

utgörs av texter och en intervju. Det textanalytiska förfarandet utgår ifrån Bergström och Boréus 

Textens mening och makt (2005). För de tillvägagångssätt som hör samman med intervjun 

hämtas inspiration och riktlinjer från Aspers (2011) och Trost (2010). 

5.1 Motiv 

Studien har för avsikt att förstå hur uppfattningar och uttryck om jämställdhet formas och 

omformas i organisationers anpassning till omgivningen i deras syfte att erhålla legitimitet.  
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Således handlar det om att undersöka handlingar och meningsskapande samt de underliggande 

föreställningar som föreligger och kommer till uttryck genom dessa. Därav är en kvalitativ studie 

ett befogat val. Trost styrker att de studier som ämnar förstå människors sätt att resonera eller 

reagera, och av att finna mönster hör samman med kvalitativa metoder (Trost, 2010:32). 

I denna studie är intresset dessutom att undersöka två särskilda fall där man offentligt uttryckt sig 

om jämställdhet genom rapporter och texter av annat slag. Dessutom har en intervju genomförts 

och transkriberats. Således består materialet av text och valet är därmed att göra en 

diskursanalys. Studien utgår ifrån nyinstitutionell teori inom vilken det socialkonstruktivistiska 

perspektivet är centralt. Därav är såväl en kvalitativ studie som ett diskursanalytiskt förfarande 

väl lämpat för att finna svar på studiens syften och frågeställningar. 

5.2 Insamling 

Härvid följer en beskrivning av hur det empiriska materialet samlats in. 

Svenskt Näringsliv 

I det fall som utgörs av Svenskt Näringsliv var en del av materialet redan givet. Rapporten 

”Kampen om kompetensen lyfter jämställdhet och mångfald” var känd sedan tidigare och den 

som sådan tillsammans med Svenskt Näringsliv som aktör och särskild typ av organisation kan 

ses som en inspiration som föranledde studiens val av ämne. Därtill eftersöktes liknande 

rapporter som utifrån samma typ av initiativ från Svenskt Näringsliv behandlade jämställdhet. 

Dessa lyste med sin frånvaro. Istället kontaktades en av initiativtagarna till det 

samverkansprojekt som utgjort grund för rapportens framställning. Försöken var många att få till 

en passande tid för intervju. Lösningen fick sedermera bli att föra en avtalad intervju över 

telefon. Dessvärre fick denna intervju inte det utrymme som utlovats men bedömningen är att de 

25 minuter som erhölls åtminstone tillförde ytterligare perspektiv för studien. Något som kändes 

viktigt för att kunna erhålla en viss distans från egna föreställningar och tolkningar utifrån den 

bearbetade rapporten. Av samma anledning valdes att hålla intervjun så öppen som möjligt för 

att ge intervjupersonen möjlighet att ta upp det som denne tyckte var relevant och meningsfullt 

utifrån deras syn på och arbete med jämställdhet. Intervjupersonen har efter intervjun via mail 

varit behjälplig med följdfrågor som uppkommit. 
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Intervjun genomfördes den 5 december 2013. Syfte med intervjun var att erhålla fördjupad 

kunskap om hur och varför Svenskt Näringsliv tillsammans med några av sina medlemmar, 

tillika storföretag, samverkat i detta projekt. I relation till studiens syfte var målet att genom detta 

undersöka hur jämställdhetsdiskursen förs och relateras till sin omgivning och 

legitimitetsskapande aspekter. Intervjun finns inspelad. 

Några av de deltagande företagen kontaktades med förhoppning om ytterligare intervjuer men 

det utan framgång. 

Battle Of The Numbers 

Liksom ovanstående fall var detta projekt känt sedan tidigare. Huvudsakligen söktes information 

om projektet via deras hemsida. Anledningen till detta var för att det i enlighet med studiens 

syfte att göra en diskursanalys, är projektdeltagarna och initiativtagarna själva som är relevanta 

avsändare. Där fanns information om en debattartikel som de deltagande Vd:arna författat i 

samband med projektets start. Artikeln gavs ut i Dagens Industri den 20 november 2012 och 

söktes fram genom Mediearkivet (Retriever Research). I samband med detta söktes efter 

ytterligare artiklar där initiativtagare och deltagare var författare men utan resultat.  Däremot 

producerades en rapport som sammanfattat projektets gång och resultat. Denna gavs ut efter 

projektet avslutats den 21 november 2013. Utöver detta fanns på hemsidan en del mer kortfattat 

textmaterial som beskrev projektet vilket har använts som kompletterande material. 

Det är på sin plats att förtydliga att det om projekten finns information i sociala medier och 

tidningsartiklar. Då det som nämnt är att undersöka de specifika organisationerna i dessa fall har 

det i denna studie inte ansetts relevant att ta med material som organisationerna själva inte är 

upphovsmän till. 

Önskan och ambitionen var att det funnits mer empiri att tillgå i studien. En möjlig förklaring till 

detta kan vara att dessa sätt för näringslivet att organisera sig och offentligt hantera 

jämställdhetsfrågorna i denna form är något som uppfattas vara en relativt ”ny” företeelse. Men 

det är å andra sidan också vad som föranleder och motiverar denna studies syfte och urval.  
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5.3 Bearbetning 

Under denna rubrik redogörs för hur det empiriska materialet bearbetats. 

Transkribering och kodning 

Vad gäller intervjun transkriberades den och bearbetades genom övergripande genomläsning för 

att få en upprepad helhetsbild. Därefter kodades den transkriberade texten, liksom övrigt 

textmaterial som utgör studiens empiriska material, enligt marginalmetoden. Detta innebär i 

enlighet med Aspers beskrivning att använda pennor i olika färger för att markera koder i 

marginalen på dokumentets utskrivna papper (2011:184). Detta motiveras av att textmaterialet i 

denna kvalitativa studie var av mindre omfattning. Kodningen har skett rad-för-rad vilket 

motiveras av att det är mening och innebörd i texten som eftersöks. Hade det varit fokus på det 

lingvistiska hade det varit mer relevant att bearbeta ord-för-ord (Aspers, 2011:185). Kodningen 

har således skett i öppen form initialt för att i möjligaste mån distansera från egna förutfattade 

meningar om hur jämställdhetsdiskursen förs. Utifrån detta framkom mönster vilka sedan fick 

utgöra koder tillsammans med bakomliggande teoretiska perspektiv. Det transkriberade 

materialet omfattar 12 sidor. 

Diskursanalys 

I anslutning till diskursanalys har texternas uttryck och innebörd tolkats enligt en strategi som 

inspirerats av Bergström och Boréus (2005). En avsändarorienterad tolkningsstrategi som 

inriktar sig på textens betydelse vid dess produktion (Bergström, Boréus, 2005:26). Författarna 

menar att betydelsen av texten ”avgörs av vad den eller de som formulerade den avsåg att den 

skulle betyda” (2005:26). Således undersöks texten som en talhandling där innebörden avgörs av 

avsändarens språkanvändning och argumentation (2005:26).  

Bakgrundsstrategier för tolkning av rapporterna var: 

 Vad är det för typ av text (talhandling)?  

 Vem är avsändare? – tolkning av textens innebörd utifrån författarens språkanvändning 

och argumentation 

 Vilken kontext? – vilka är ramarna för tolkningen, dvs. hur förstås texten i relation till 

omgivande sammanhang 

 Vilka är mottagarna? Till vem riktar sig texten? Vilken är textens avsedda (outtalade) 

betydelse? 
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Som nämnt hör diskurser och diskursanalys tätt samman med det socialkonstruktivistiska 

perspektivet som också är en given del av nyinstitutionell teori. Utgångspunkten är att språket är 

genom vilket vi skapar förståelsen för verkligheten. Genom att i muntlig och skriftlig form 

ständigt kategorisera och etikettera omgivningen med hjälp av språket pågår en ständig process 

av meningsskapande och upprättande av sanningsvärde.  Centralt är även den kontextuella 

betydelsen i form av den givna platsen och tidpunktens bestämmande av diskursen. (Bergström, 

Boréus 2005).  

En text, eller diskurs, i likhet med nyinstitutionella perspektiv på organisationers handling, kan 

inte förstås utan att relatera till sin omgivning. Omgivningen anger "ramarna" för tolkningen. I 

detta perspektiv handlar det om att relatera diskursens utformning i relation till omgivande 

processer och aktörer. De förutsättningar som ges av själva tidpunkten och den omgivande 

strukturen är centrala här för att uppmärksamma styrande föreställningar och vad som påverkar 

dem (Bergström, Boréus, 2005:32). 

Studien undersöker hur näringslivet uttrycker sig om jämställdhet för att finna svar på hur 

diskursen förs i relation till omgivningens påverkan och vilka aspekter som kan identifieras 

avseende legitimitetsskapande genom att uttrycka sig om jämställdhet. Således undersöks 

organisationerna utifrån hur man i text uttryckt sig i de fall som valts för studien. Då textens 

avsändare är språkrör för organisationerna förstås de som texter med meningsskapande motiv 

och budskap i de valda fallen. Således är uppfattningen att det ger en rimlig bild av avsändarens 

föreställningar och värderingar. Perspektiv som är karaktäristiska för socialkonstruktivism och 

nyinstitutionalism och således motiverar diskursanalys som metodval. 

En viktig avslutande aspekt i relation till detta sätt att bearbeta och analysera studiens material är 

det faktum att det empiriska materialet således är skapat av mig som författare. Detta påverkar 

givetvis utfallet av studien och därmed även dess trovärdighet. 

5.4 Datakvalitet 

Som nämnt förelåg de valda fallen som en inspiration genom sina särskilda handlingar att agera i 

samverkan utåt för att tala om jämställdhet i termer av att vilja vara en attraktiva arbetsgivare. 

Studiens data utgörs således av de rapporter och artiklar som gjorts i samband med dessa 

specifika ageranden. I samband med det har tidningsartiklar, eller uttalanden som gjorts av andra 
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än projektets egna initiativtagare valts bort. Detta argumenterar för en god datakvalitet. 

Materialet är skapat av initiativtagarna själva och således ligger det relativt nära det studieobjekt 

vars meningsskapande och motiv till handling ska undersökas för att besvara studiens frågor och 

syften. Rapporter, artiklar och hemsidematerial ligger väldigt nära i tid vilket också är en positiv 

aspekt för studiens datakvalitet. 

Däremot föreligger brister i det faktum att det är relativt ont om data där initiativtagarna själva 

uttalar sig. Önskan, som tidigare uttryckts, hade varit att kunna komplettera med fler intervjuer 

med de deltagande företagen men då detta inte kunnat göras är det till nackdel för studiens 

trovärdighet.  

Den intervju som genomfördes var planerad att ske i ett personligt möte och i ett utförande 

omkring en timme. På grund av intervjupersonens tidsbrist fick detta ändras till att innefatta en 

telefonintervju till vilket ca 30 minuter kunde vigas. Detta påverkade i en riktning som innebar 

att hålla intervjun med färre frågor och ytligare svar. Detta behöver dock inte innebära en 

nackdel då det upplevdes som att intervjupersonen genom att få prata relativt fritt om 

jämställdhet kom in på aspekter av stor betydelse för studiens syfte. Något som uppfattas kunnat 

gås miste om ifall intervjun förts i enlighet med de frågor som var tänkta. I och med att intervjun 

förstärker och förstärks av annan data är trots allt den knappa omfattningen av intervjun inte 

något som uppfattas som något större problem avseende kvaliteten. 

5.5 Trovärdighet 

Som Trost uttrycker det så är trovärdigheten ett av de största problemen med kvalitativa studier 

(2010:133). Ambitionen med detta metodavsnitt har därför varit att så tydligt som möjligt 

redogöra för tillvägagångssätt, dess motiv men även brister och därmed konsekvenser som finns 

för studien.  

En synpunkt att ta upp som berör studiens trovärdighet gäller de etiska aspekterna för intervjun. I 

anslutning till den intervju som gjorts i studien har i enlighet med etiska principer kontrollgjorts 

för intervjupersonens samtycke att spela in och använda sig av materialet i denna studie. 

Intervjupersonen förekommer ej med namn och citeras sparsamt för att upprätthålla de etiska 

principerna i enlighet med Trosts rekommendationer (2010). 
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Avgränsningen till två fall och därtill hörande empiriska begränsningar som tidigare antytts kan 

påverka studiens tillförlitlighet. Dock vill hävdas att även om det kan vara vanskligt att dra 

övergripande slutsatser utifrån denna studie så har enkom utifrån detta resonemang framkommit 

väsentliga slutsatser som säkerligen är användbart för insikt till vidare studier. Återigen önskas 

poängtera det särskilda med de två valda fallen – att företagen valt att organisera sig för att 

offentligt föra talan om jämställdhet. Något som förstås av högsta relevans för att i relation till 

studiens syfte att undersöka jämställdhet som legitimitetsskapande komponent. Tolkningen är att 

det mönster som visat sig utifrån denna studie sannolikt står att finna och kommer stå att finna i 

andra och kommande empiriska sammanhang då detta sätt att organisera sig är en utveckling 

som hör samman med globalisering och individualisering i vår tid (Brunsson, 1998:225). 

Som Dannefjord (1999) uttrycker det så handlar teoretisk generalisering om vad studien med 

dess teorier kan förklara som inte vardagsförståelse kan förklara. De argument som i denna 

studies empiri lyfts fram visar med hjälp av de teoretiska analysverktygen den 

institutionaliserade jämställdheten som en legitimitetsskapande mekanism. Således torde det 

enligt Dannefjord resonemang kunna ses som skäl för generell giltighet (Dannefjord, 1999:17). 

Genom att exemplifiera teorins användning visar man att en teori fungerar vilket är huvudsaken 

för att hävda teorins generalitet (Dannefjord, 1999:18). 

6. Resultat och analys  

Inledningsvis görs under detta avsnitt en beskrivning av de två valda fallen. Därvid redogörs för 

en sammanfattning av det textmaterial som undersökts i fallen Svenskt Näringsliv och Battle of 

the numbers. Som tydliggjorts under metodavsnittet har materialet bearbetats med diskursanalys 

med fokus på avsändarens budskap och motiv utifrån intervju, samt utgivna rapporters och 

artiklars produktion. Innebörden har varit det väsentliga och således har språkanvändning och 

argumentation i texterna varit det som undersökts (se Bergström och Boréus, 2005). 

Utefter detta analyseras resultaten vidare utifrån de teoretiska utgångspunkterna för att finna 

argument i enlighet med studiens syften och frågeställningar. 
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6.1 Beskrivning av fallen 

Under 2012 tog stora företag i näringslivet initiativ till att organisera sig för att utåt agera i 

jämställhetens namn. Detta inom kontexten av en flitig debatt om kvotering till följd av EU och 

förslaget om lagstadgad kvotering till börsbolagens styrelser.  

Svenskt Näringsliv 

Det ena fallet som undersökts i studien utgörs av Svenskt Näringsliv där några av 

medlemsföretagen, alltså inte branschorganisationer som Svenskt Näringsliv vanligtvis 

företräder, gått samman för att med Svenskt Näringsliv som språkrör utge en rapport om 

jämställdhetsarbetet inom företagen. De medverkande företagen var: Tele2, Axel Johnson, Saab 

Group, Ikea och AB Volvo (Svenskt Näringsliv, 2012). 

Svenskt Näringsliv definieras som en metaorganisation. Dess uppgift är att föra sina 

medlemmars talan och värna medlemmarnas intresse (se Ahrne, Brunsson, 2001). Så även i detta 

fall. I intervjun framkommer att på inrådan av storföretagen, de som också står inför ”hotet” om 

kvotering, har man samverkat för att framställa en rapport som uppmärksammar dessa 

medlemsföretags framgångsrika och envetna arbete för att öka jämställdheten (Intervju, Svenskt 

Näringsliv). Kvotering är en mycket central punkt som Svenskt Näringsliv skarpt motsätter sig 

både i rapport och intervju. I intervjun förtydligas hur jämställdhet anses vara viktigt men 

samtidigt vara något som var och enskilt företag måste få hantera och ansvara för själva. Svenskt 

Näringsliv understryker att det inte ligger i deras, eller någon annans roll att föreskriva hur deras 

medlemsorganisationer ska sköta jämställdhetsfrågorna. Däremot menar man att man gärna står 

till buds för att visa upp medlemsföretagens framgångsrika arbete om de så önskar. Ett tydligt 

budskap är att visa på hur olika organisationer arbetar med att få in andelen kvinnor på ledande 

positioner. Argumentationen som förs är i huvudsak defensiv både i rapport och intervju. 

I intervjun, men även i rapporten, uppges syftet tydligt vara att ge en annan, mer sanningsenlig 

bild än vad den mediala och politiska debatten vill ge sken av. Detta underbyggs med statistik 

som utgör en stor del av rapporten. Statistiken uppvisar andel kvinnor på ledande positioner 

inom Svenskt Näringslivs medlemsföretag sedan 1998. I rapport som intervju uttrycks att 

siffrorna talar för sig själv då de visar på den underliggande positiva trenden; att det blir allt fler 

kvinnor på ledande positioner (Svenskt Näringsliv, 2012; Intervju, Svenskt Näringsliv). I 

opposition mot den mediala och politiska diskursen menar intervjupersonen att den allmänna 
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uppfattningen om jämställdhetens utveckling i storföretagen inte ger en verklighetsförankrad 

eller rättvis bild. Intervjupersonen understryker att man gått miste om att uppfatta det 

jämställdhetsarbete som faktiskt görs då gängse diskurs bara fokuserar på börsbolagens styrelser 

där utvecklingen inte ser lika positiv ut (Intervju, Svenskt Näringsliv). I rapporten vänder 

Svenskt Näringsliv på dessa utifrån kommande argument som pekar på den negativa 

utvecklingen i börsbolagens styrelser. Svenskt Näringsliv påpekar i rapporten att det är i 

börsbolagens styrelser som ökningen av kvinnor gått snabbast, sett till en tioårsperiod. Även om 

senaste årets siffror inte visar någon förändring. (Vilket uttrycks till skillnad från Andra AP-

fonden som visar att andelen kvinnor minskat senaste två åren, vilket varit tongivande i den 

allmänna debatten (Andra AP-fonden, 2013)). Svenskt Näringsliv argumenterar även för att den 

positiva utvecklingen av andel kvinnor på ledande positioner indirekt kommer att leda till fler 

kvinnor i styrelserna (Svenskt Näringsliv, 2012). 

 Svenskt Näringsliv framhäver, utöver statistik, hur de enskilda medlemsföretagen utgör goda 

exempel på lyckat jämställdhetsarbete genom att låta intervjuer med respektive deltagande 

företag framkomma i slutet av rapporten. De intervjuade är företagens HR-chefer; en ytterligare 

aspekt som Svenskt Näringsliv argumenterar för i opposition mot rådande diskurser. I intervjun 

menar Svenskt Näringsliv att det är HR-funktionerna, till skillnad från Vd:ar, som har den 

väsentliga insynen i frågor som rör jämställdhet och rekrytering. Budskapet är att jämställdhet 

sköts bäst individuellt och självständigt inom företagen. Något som bekräftas i intervjun då 

intervjupersonen hävdar de olika företagens förutsättningar och därtill att det inte är Svenskt 

Näringslivs roll att lägga sig i hur medlemsföretagen sköter sitt jämställdhetsarbete. Dock att det 

är Svenskt Näringslivs roll att uppvisa medlemsföretagens framgångar om de så önskar (Intervju, 

Svenskt Näringsliv). I samband med ovanstående förs diskursen om jämställdhet huvudsakligen i 

kvantitativa termer och mätbara mått fokuserat till andelen kvinnor på ledande positioner. Trots 

de olika versionerna av hur företagen arbetar med andra aspekter, så som normer och kultur inom 

organisationerna så är det de kvantitativa och tydligt mätbara strategierna och målen som 

framhävs. I samband med den defensiva framtoningen gentemot en utifrån kommande gängse 

diskurs framställs tydligt särskiljande mellan ”vi” (inom Svenskt Näringsliv) och ”dom” som i 

den mediala och politiska diskurs som förs med därtill hörande aktörer som exempelvis Andra 

AP-fonden, Veckans affärer, vissa politiker och inte minst EU. 
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Utöver att jämställdhet förs i en diskurs som rör andelen kvinnor och kvotering, är en annan 

väsentligt framträdande del att jämställdhet uttrycks som viktigt för att vara attraktiv och modern 

arbetsgivare och företag. Själva incitamentet för att arbeta med jämställdhet uppges vara för att 

främja effektivitet, affärsnytta, kundbemötande. Man menar att jämställdhet är en nödvändig 

komponent i detta. Dessa diskurser framkommer i synnerhet i de intervjuer som redovisas i 

rapporten där företagen själva uttalat sig, men även i intervjun där Svenskt Näringsliv företräder 

dem. Jämställdhet sägs fungera som en konkurrenskraft i vad man anger vara en allt tuffare kamp 

om kompetensen. Något som företagen härleder till globalisering och en mycket tuff 

konkurrenssituation som uttrycks som en kamp om överlevnad. Vikten av att kunna attrahera 

människor med olika erfarenheter och egenskaper framhävs som betydande för att företaget ska 

erhålla personal med kreativitet, talang, kompetens och som därtill vill stanna kvar inom 

företaget. På så vis vävs jämställdhet även in under mångfaldsbegreppet. Jämställdhet anses vara  

en bland flera ”etiketter”, såsom ålder och etnicitet. Varken i intervju eller rapport uttrycks 

jämställdhet i relation till kön, utan som en bland flera kategorier under mångfald. Jämställdhet i 

egenskap av en etikett under mångfaldsbegreppet uppfattas därtill vara en del av en pågående 

trend, enligt intervjupersonens utsago (Intervju, Svenskt Näringsliv). 

Att tillägga om intervjun är att den i än större mån än rapporten uppfattades som ytterst defensiv 

och med tydliga politiska ställningstaganden. Således förstärkte intervjun mycket utav de 

mönster som gjorts gällande i rapporten. 

Battle of the numbers 

Det andra fallet är projektet Battle of the numbers. Deltagarna som samverkar i projektet är tio 

storföretag från näringslivet. Ericson, H & M, Ikea, Saab AB, Sandvik, Scania, SEB, SPP, 

SSAB, Volvo. Vissa av företagen är alltså samma som medverkat i initiativet från Svenskt 

Näringsliv. Företagens vd:ar är de som agerar utåt och företräder projektet. Något som 

initiativtagarna till projektet menar har ett viktigt symbolvärde 

([http://www.battleofthenumbers.se/site/vilka-ar-vi/] 2013-12-16). Initiativtagare som samverkat 

tillsammans med företagen är tre kvinnor, tillika ansett framstående i näringslivet (Cissi Elwin 

Frenkel, Eva Swartz Grimaldi, Sofia Falk) (Battle of the numbers, 2013). Företagens 

sammanslutning är av en tillfällig art till skillnad från Svenskt Näringsliv som är en sedan länge 

etablerad förening och metaorganisation som aktivt företräder näringslivet. Likheten är dock att 

http://www.battleofthenumbers.se/site/vilka-ar-vi/
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det är makthavande storföretag och dess ledare som är deltagande och vill synas utåt. Samt 

givetvis det faktum att det är jämställdhet som står på agendan. 

Battle of the numbers inleddes med en debattartikel i Dagens Industri, författad av vd:arna. I 

denna artikel framkommer liknande syften och budskap som i fallet med Svenskt Näringsliv. 

Författarna tar i artikeln ton i opposition mot EU och den efterföljande debatten om kvotering. 

Samtidigt som argument för jämställdhet som en viktig aspekt för lönsamhet och konkurrenskraft 

är ytterst framstående (Vestberg, m.fl., 2012). 

Artikeln är tänkt som ett startskott för projektet och budskapet är tydligt: att genom projektet 

finna alternativa metoder för näringslivet i Sverige och internationellt för att snabba på ökningen 

av andelen kvinnor på ledande positioner. Incitamentet är huvudsakligen för syftet att stå sig som 

attraktiv arbetsgivare på en global marknad där konkurrensen är hård och den rätta kompetensen 

avgörande att finna och behålla. I artikeln används språkval där man resonerar i termer av risk 

och att rekrytering är en av de viktigaste framtidsfrågorna (Vestberg mfl., 2012). Även här talas 

det därför om jämställdhet som en del av mångfald. Kön är bara en aspekt i en vidare bemärkelse 

där det förekommer fler kategorier (Vestberg m.fl., 2012). 

 En skillnad från Svenskt Näringsliv är således att man i Battle of the numbers har ett uttryckligt 

budskap att etablera metoder för hur kvinnor ska nå toppen medan Svenskt Näringsliv snarare 

fokuserar på att visa upp att man efterföljer rådande krav på jämställdhet. Om Svenskt Näringsliv 

anses ha en mer defensiv framtoning uttrycker sig deltagarna i Battle of the numbers mer 

konstruktivt, i den meningen att det är ett mer självkritiskt och samtidigt målmedvetet 

resonemang som är mottagliga för debatten på ett annat vis. Det är dock även från deras sida 

tydligt en reaktion på EU:s krav. Dock framhålls att även om man är emot kvotering i lagstadgad 

form så anser man, något mer diplomatiskt än Svenskt Näringsliv, att kvotering är en bland flera 

metoder för att få fler kvinnor på ledande positioner (Battle of the numbers, 2013). I rapporten 

framställs tydligt ambitionen att etablera nya alternativ. De deltagande företagen har, likt 

rapporten från Svenskt Näringsliv, uppvisat sina förutsättningar, förändringar och strategier för 

jämställdhetsarbete under året som gått och inför framtiden. I projektets inledande debattartikel 

framhävs argumentationer som poängterar hur olika företagen är sett till sina 

verksamhetsområden (Vestberg m.fl., 2012). Tydligt är att man liksom Svenskt Näringsliv vill 

uppvisa hur jämställdhetsarbetet är högst individuellt och självständigt utifrån det specifika 
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företaget. Rapporten avslutas med sammanfattande punkter som utgör råd och tips utifrån de 

bästa metoder och förslag som framkommit under projektets gång (Battle of the numbers, 

2013:22). Råden framhäver vikten av ledningens engagemang, mätbara mål, könsneutral 

rekryteringsprocess, uppmärksamma och lyfta fram potentiella chefer inom företaget, ”work/life 

balance”, företagskultur, kvinnliga förebilder. Samma råd som framkommit, om än mer implicit, 

från Svenskt Näringsliv. Tydligt är att de kvantitativa och mätbara målen är de som framhävs 

medan ”mjukare” aspekter som rör värderingar och företagskultur hamnar i skymundan (Battle 

of the numbers, 2013:22). 

Battle of the numbers liksom fallet Svenskt Näringsliv framställer jämställdhet huvudsakligen i 

termer av kvantitativa mått som mäts i andel kvinnor på operativa positioner, ej styrelser. Man 

betonar detta då man menar att det är vägen att gå för att därigenom nå ledningsgrupper och 

indirekt styrelser. Alltså samma argumentation som Svenskt Näringsliv för gentemot den allmänt 

utbredda politiska diskursen där fokus ligger på just styrelserna.  

I följande avsnitt kommer resultaten att analyseras utifrån valda teoretiska utgångspunkter 

kopplat till de respektive frågeställningarna. Institutionalisering och organisationers 

legitimitetsskapande är en komplex växelverkande process som kan vara svår att se i delar. 

Analysen delas dock upp i bitar som följer den teoretiska analysramen kopplat till studiens 

frågeställningar för att så tydligt som möjligt försöka ge en inblick i de olika komponenter som 

bidrar i samspelet mellan organisationer och institutioner.  

6.2 Institutionell påverkan 

Härvid används begreppet institutionell påverkan för att analysera vilka omgivande källor och 

krav och som föranlett handlingarna i studiens valda fall. Detta i enlighet med besvarande av 

studiens första frågeställning som berör vilka källor och former av institutionell påverkan som 

förekommer i de valda fallen. 

Powell och DiMaggio liksom flera andra företrädare av den nyinstitutionella teorin menar att 

osäkerhet, konflikt och konkurrens verkar som drivkraft för institutioners spridning (Powell och 

DiMaggio, 1991:13). Jämställdhet förstås i detta fall som den institution som sprids och utifrån 

studiens valda fall kan två utifrån kommande påtryckningar urskönjas. 
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Det ena påverkande faktorn från omgivningen härleds till EU:s krav och lagförslag om kvotering 

som givit anledning till den livliga debatten i media och den allmänna opinionen Även om 

lagförslaget ännu inte gått igenom så lever debatten vidare. Här finner vi osäkerheten som 

drivkraft då storföretag och banker har omgivningens ögon på sig. Kvoteringsdebatten pekas 

tydligt ut av initiativtagarna i båda av studiens fall. Kvotering i lagstadgad form upplevs som ett 

hot som inskränker äganderätten och autonomin och förefaller således som avgörande drivkraft 

för att agera. Som nämnt framhålls en ytterst defensiv framtoning från Svenskt Näringslivs håll 

där texten, likväl som intervjun, förs i särskiljande termer av ”vi” och ”dom”, ”vår verklighet” 

”vår sanning”. 

”Därför att vad jag möter är en politisk värld som säger ’ingenting händer, ingenting görs’. Och så ser jag 

min andra värld som säger ’titta på allt det här vi gör’. Men företagens vardag handlar inte om att gå ut och 

tala om för politiker vad de gör hela tiden. Utan det handlar rätt mycket om att överleva i en ganska tuff 

konkurrens.” (Intervju, Svenskt Näringliv) 

 

Debatten som förts i kölvattnet efter EU:s lagförslag på kvotering, och dit hörande norm att 

räkna andelen kvinnor kan i sammanhanget beskrivas som en akt av omgivningens normativa 

institutionella påverkan (Powell och DiMaggio, 1991; Hatch, 2002:109).  Enligt Powell och 

DiMaggio en kulturell påverkan som bygger på normativa värderingar och föreställningar. Den 

omgivning organisationerna återger till är utöver EU en generell medial och politisk diskurs men 

även till dessa tillhörande aktörer. Veckans affärer, LO, Andra AP-fonden och till och med 

namngivna politiker är aktörer som framkommer, i synnerhet i intervjun med Svenskt Näringsliv. 

Detta pekar på att det är just en normativ påtryckning. Jämställdhet utgör i sammanhanget en 

form av påverkan som yttrar sig i sociala och kulturella värderingar, där i synnerhet diskursen att 

räkna andelen kvinnor är framträdande. Liksom att jämte jämställdhet tala i termer av mångfald 

och kompetensförsörjning. Även inom EU används jämställdhet inom argumentationer som 

härrör till tillväxt och konkurrenskraft (Europeiska gemenskapernas kommission, 2006). 

EU som aktör är dock den mest utmärkande källa genom ”hotet” som både Svenskt Näringsliv 

och Battle of the numbers uttrycker. Med detta åsyftas lagförslaget som inskränker autonomi och 

äganderätt. Detta kan tolkas som ett angränsande till vad som kallas en tvingande institutionell 

påverkan. En princip som innebär mer politiskt och juridiskt förankrade krav som ofta yttrar sig i 

lagar (Powell och DiMaggio, 1991; Hatch, 2002:109).  
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Den andra påverkande faktorn från omgivningen kan härledas till vad man i båda fallen 

uttryckligen menar är en ”kamp om kompetensen” (Svenskt Näringsliv, 2012; Vestberg m.fl., 

2012). Denna kamp är en konkurrenssituation där det handlar om att vara en modern och 

attraktiv arbetsgivare i en global värld. En internationell marknad där man menar att det är 

avgörande att finna och behålla ”rätt” kompetens för att överleva. En tolkning är att detta även 

kan förankras i framkomna uppfattningar om jämställdhet som en ”trend” och som en ”etikett” 

bland flera under mångfald.  

”Och någonstans får vi väl vara ärliga och säga att mycket trender och vad som händer[…], det är klart att 

alla idag är fingertoppskänsliga för vilka diskussioner som sker i samhället. Vi är ju alla där någonstans. 

Och det är frågor som bubblar mycket, som jämställdhet som bubblar mycket nu. Jag märker också att 

frågan om äldre i arbetslivet bubblar mycket, frågan om yngre i arbetslivet bubblar också mycket. Då blir 

man extra upp på tårna i den här typen av frågor i alla organisationer tror jag […] Visst man kan köra den 

ena frågan efter den andra, ut med den etiketten, men i grunden kokar det ner till rätt person på rätt plats. 

Och rätt kompetens på rätt ställe. Och om du är av den ena eller andra eller tredje sorten är egentligen inte 

det väsentliga, utan det är vad du har med dig och vad du kan leverera.” (Intervju, Svenskt Näringsliv) 

I stor mån tycks påverkan i båda fallen komma från stora internationella företag som man vill 

efterlikna. Detta motiveras av Powell och DiMaggio som tar upp mimetisk institutionell 

påverkan som handlar om att efterlikna andra organisationer och således är kopplat till 

konkurrens som drivkraft. (Powell och DiMaggio, 1991; Hatch, 2002:109). Härvid kan härledas 

en osäkerhet då exempelvis debattartikeln som författats i samband med inledningen av projektet 

Battle of the numbers uttrycker oro och ser jämställdhet som en viktig komponent för att säkra 

framtiden. 

”En av de viktigaste frågorna för oss som företagsledare idag är hur vi ska kunna attrahera, rekrytera och 

behålla medarbetare med rätt kompetens. Lloyds Riskindex rapporterade 2011 att kompetensbrist anses 

vara en av de allra största företagsriskerna enligt 500 toppdirektörer världen över.” (Vestberg, m.fl., 2012) 

Sammanfattningsvis kan sägas att flera olika källor och former av institutionell påverkan 

framkommer i de diskurser som anförs i texter och intervju. Kopplat till de teoretiska begreppen 

är jämställdheten i huvudsak av normativ karaktär och diskursen om andelen kvinnor klart 

framträdande. 

6.3 Yttre motiv 

Så långt om omgivningens påverkan sett till utifrån kommande aktörer och fenomen. Vidare 

handlar det om att det från den agerande organisationens sida finns pådrivande motiv som 

härleds till att vilja anskaffa sig legitimitet på olika vis och av olika orsaker. Således kommer vi 
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in på perspektiv som är kopplade till studiens andra frågeställning som handlar om hur 

organisationerna bemöter omgivningens krav på jämställdhet för att erhålla social legitimitet. 

Yttre motiv handlar om att som organisation vilja visa upp sig utåt och innefattar en vilja att 

uppfattas lika som omgivande organisationer och institutioner (Ahrne, Brunsson, Garsten, 

1998:99; Ahrne, Brunsson, 2001:12). Som Ahrne, Brunsson och Garsten uttrycker så handlar det 

om att erhålla/upprätthålla vissa krav och kvalitéer för att erhålla legitimitet (Brunsson och 

Jacobsson, 1998:23, 99; Ahrne och Brunsson, 2001).  Alltså samma aspekter som Powell och 

DiMaggio tar upp i samband med att erhålla social legitimitet (Powell och DiMaggio, 1991:190).  

Ett tydligt exempel ur empirin är den framträdande diskursen att tala i termer av andel kvinnor.  

”[…] i debatten, medialt, under många års tid har varit att ’det händer ingenting i företagen, vi måste ta till 

krafttag’, och man pratar i termer av kvotering. Och då kände jag att vänta lite, jag känner inte igen mig i 

den bilden. Därför att vad jag har och som du ser först i rapporten är ju statistik.” (Intervju, Svenskt 

Näringsliv) 

Genom att hålla vid den jämställdhetsdiskurs som avser andel kvinnor samt belägga argumenten 

med statistiskt underlag bemöter Svenskt Näringsliv de normativa omgivande krav som följt 

EU:s lagförslag om kvotering och efterföljande debatt.  

Vidare handlar yttre motiv om en vilja att hävda sig, vilket kan kopplas till att vilja stävja 

inblandning utifrån som tidigare nämnt (Brunsson och Jacobsson, 1998:23; Ahrne och Brunsson, 

2001). Detta sätter fingret på utifrån kommande krav i samband med EU:s lagförslag och 

debatten om kvotering. Den autonomi och äganderätt som därmed upplevs hotad är framträdande 

när Svenskt Näringsliv yttrar sig. 

”Att göra styrelsesammansättningen till en politisk fråga är också att slå in på farlig väg. Företagens ägare 

ska självklart ha rätt att bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och leda företaget. Styrelseledamöterna 

ska representera och svara inför företagets ägare, inte olika samhällsgrupper. Om ägarrätten urholkas 

genom en kvoteringslag är det befogat att ställa frågan vilka andra beslutande församlingar i näringslivet, 

och i den privata sektorn som helhet, som ska könskvoteras.” (Svenskt Näringsliv 2012:10). 

Så även när vd:arna för Battle of the numbers inleder projektet: 

”Debatten om jämställdhet har till stor del kommit att handla om könsfördelningen i börsbolagens styrelser. 

Det är en viktig fråga, men inget som vd:arna kan påverka. Styrelsens sammansättning hanteras av ägare 

och valberedning.”(Vestberg, mfl., 2012). 
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Både i rapport och intervju med Svenskt Näringsliv vill man påtagligt hävda sig i opposition mot 

en rådande diskurs som man menar undervärderar näringslivets framsteg för ökad jämställdhet. I 

intervjun framkommer ordagrant att ett huvudsakligt syfte med rapporten var att uppvisa en mer 

”sanningsenlig” bild av medlemsföretagens jämställdhetsarbete. Det framkommer även i 

intervjun att rapporten producerades på inrådan av medlemsföretagen och mer specifikt av just 

de företag som stod inför ”hotet” om kvotering. Därmed menar Svenskt Näringsliv att det är 

deras roll att föra medlemmarnas talan men inte varken deras eller någon annans sak att 

kontrollera för hur man bedriver jämställdhet. 

”[…]ska jag tala om för mina företag vad de ska göra, 60 000? Nä det är klart att jag inte ska. […] det är 

företagen själva som måste jobba med de här frågorna. Däremot så har jag inga som helst problem att göra 

precis det jag har gjort, dvs. lyfta fram dem! Och säga ”Titta!” ”här jobbar man med frågorna!” ”(Intervju, 

Svenskt Näringsliv). 

Att vilja hävda sig står således klart och tydligt och det är Svenskt Näringsliv som organisation 

som har till uppgift att skydda sin medlemmar. Hur gör de då gör för att belägga sina argument 

om att det finns en mer ”sanningsenlig” bild än den gängse uppfattningen? Dels uttrycks i 

rapporten genomgående ett särskiljande mellan ”vi” och ”dem”. ”Dem” utgörs av olika aktörer 

och diskurser i omgivningen gentemot vilka man försvarar sig och jämför sig för att visa på att 

man har rätt i sin sak. En stor del av rapporten innehåller som nämnt statistik som man menar är 

”den vederhäftiga” och samtidigt betonar är en del av Statistiska Centralbyråns officiella statistik 

(Intervju, Svenskt Näringsliv) för att underbygga sina argument. Med statistiken redogörs för den 

positiva utvecklingen där andelen kvinnor sedan 1998 stadigt ökat på ledande positioner, om än 

inte på styrelsenivå.  

”Andra AP-fondens kvinnoindex kommer ju med jämna mellanrum, och när den kom då fokuserar man 

bara på styrelsen, och bara på de 0,2 hit och dit som det ju handlar om det här året. Och ingen sa nånstans, 

mer än jag i media, och det fick jag ingen att vilja skriva om heller i vanlig ordning, att ´nä men titta på 

underliggande trenden, för det är samma som jag ser – de kom på alla olika nivåer, de kom på 

ledningspositioner uppåt och ledningsgrupperna blir allt fler, men möjligen hände det inte precis det som 

man från politiskt håll ville se på högsta nivå än. Men trenden är där.” (Intervju, Svenskt Näringsliv) 

Samtidigt passar man på att påpeka problemet med att koncentrera sig på börsbolagens styrelser, 

så som det görs i den gängse diskurs som förs i debatten. Man menar att ”rätt” väg att gå är att 

rekrytera kvinnor till chefspositioner och ledande positioner för att på sikt få in kvinnor i 

börsbolagens styrelser. Ett argument som även framkommer även i Battle of the numbers där 

man fokuserar på att få in kvinnor på operativa positioner som en strategi för att indirekt nå 
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ledningsgrupp och styrelsepositionerna (Vestberg m.fl., 2012). Denna argumentation skulle dock 

rimligtvis kunna stödjas av tidigare forskning som antagit genusteoretiska perspektiv och menar 

att mellancheferna har en stor maktpotential i fråga om att integrera jämställdhet (Anderson, 

Amundsdotter, Svensson, 2009). 

Bemötande av omgivande krav kopplat till den institutionella påverkan som härleds till EU och 

efterföljande kvoteringsdebatt innebär således dels att anpassa sig till en rådande norm som 

innebär att föra diskursen i termer av andel kvinnor. Tolkningen är att de starkaste yttre motiven 

handlar om att motverka etablerandet av en kvoteringslagstiftning då det hotar företagens 

autonomi och äganderätt. Rent teoretiskt innebär det att undvika att den institutionaliserade 

jämställdheten antar en tvingande form.  

Samtidigt för att erhålla legitimitet uppvisar man alternativa lösningar. Som framkommer i båda 

fallens rapporter samt i intervju och artikel finns ambitionen att etablera råd och alternativa 

lösningar för att öka jämställdhet. En aspekt i detta som hör tätt samman med det 

nyinstitutionella perspektivet är antagandet om lös koppling. Detta innebär att institutionen är 

alltmer löst kopplad från organisationen något som ovanstående resonemang pekar på och något 

som kan utgöra en risk för att jämställdhet är ett begrepp som stannar vid ord och inte uppfylls i 

handling. Brunsson och Jacobsson bekräftar att det kan finnas ett särskilt syfte för organisationen 

att visa upp att man efterföljer en viss standard; ”man standardiserar sin praktik men 

implementerar inte standarden” (Brunsson och Jacobsson, 1998:148).   

En tolkning utifrån ovanstående resonemang är att det i anpassning där yttre motiv möter 

omgivande krav och påtryckningar som mekanismen finns att omvandla såväl institutionella som 

diskursiva villkor eftersom det är i detta relationella utrymme, interaktionen sker mellan 

omgivning och organisation. I detta utrymme avgörs vilka institutionella element som 

rekonstrueras och konstrueras. I denna studies fall finns exempel på detta genom omvandlingen 

av jämställdhet. Från omgivningens krav på kvotering av andel kvinnor i börsbolagens styrelser 

omvandlas jämställdhet till ett slags kvalitetsmärkning, vilket mäts i andelen kvinnor men med 

vissa modifikationer. Företagen har på så vis både anpassat sig till omgivningens krav 

(jämställdhet mäts i andelen kvinnor) men samtidigt omformulerat den institutionella 

jämställdhetsdiskursen till en affärsstrategi inom vilken jämställdhet har en friare tolkning och 

organisationsanpassad innebörd. 
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Detta kan även kopplas till tidigare nämnda påtryckningar att hävda sig på den globala 

marknaden i ”kampen om kompetensen”. En kamp genom vilken jämställdhet anses vara en 

viktig komponent för att attrahera och behålla duktiga medarbetare i vad som beskrivs som en 

tuff konkurrenssituation. Att utåt tala om jämställdhet har således ett syfte för organisationens 

varumärke. Jämställdhet blir i detta en kvalitetsstämpel, ingalunda en garanti för att eller hur man 

arbetar med jämställdhet i praktiken men en god representation för företaget att visa upp för att 

erhålla status. ”Vill de vara en attraktiv arbetsgivare med duktiga medarbetare, då jobbar de med 

de här frågorna.” (Intervju, Svenskt Näringsliv). 

Här kan även återkopplas till tidigare uttalanden om jämställdhet som en trend eller etikett. Det 

kan tolkas som att det helt enkelt är modernt att som företag uppvisa sig som en jämställd 

arbetsgivare. På samma vis som organisationerna bemöter och anpassar sig till 

kvoteringsdebatten, bemöts de krav som innebär efterlikning av stora internationella företag för 

att hävda sig. Nämligen genom att utåt visa att man arbetar med jämställdhetsfrågor. Så även här 

blir jämställdhet ett ”varumärke” som uppvisar att organisationen uppfyller vissa krav och 

kvalitéer. 

I samband med de yttre motiv som redogjorts för framträder en tydlig skillnad mellan de två 

fallens bemötande och anpassning till omgivande krav. Svenskt Näringsliv är i huvudsak 

defensiv i både rapport och intervju medan Battle of the numbers på annat vis är inriktade på att 

etablera alternativa metoder för hur man ska få fler kvinnor på ledande positioner. Förklaringen 

återförs till att det är två olika typer av organiserade former vilket redogörs för under kommande 

rubrik. 

6.4 Inre motiv och standardisering 

Inre motiv är som nämnt ytterligare en av de drivkrafter som härleds till organisationers vilja att 

skapa legitimitet (Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998:99; Ahrne, Brunsson 2001:12). Inre motiv 

handlar, till skillnad från de yttre motiv som nämnts, huvudsakligen om att skapa samarbete, 

gemensamma regler och styrning. Att sprida information och goda råd är centralt i detta.  

Det finns i båda fallen inre motiv att urskilja, om än inte lika tydligt som yttre motiv. Svenskt 

Näringsliv menar att man vill sprida goda råd och exempel genom att visa upp sina 

medlemsföretag och deras olika strategier för att öka andelen kvinnor på ledande positioner. 
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Detta tolkas dock inte som ett primärt syfte då uppfattningen är att Svenskt Näringsliv har en mer 

defensiv framtoning som hör samman med yttre motiv som tidigare nämnt. 

I projektet Battle of the numbers däremot uttrycker man sig i termer av att vilja framarbeta 

alternativa metoder genom gemensam samverkan vilket stärker argumenten för att det finns inre 

motiv i detta fall. 

”Frågan om kvinnlig representation är flitigt omdebatterad på EU-nivå, såväl som globalt. Vår förhoppning 

är att vårt projekt Battle of the numbers kan fungera som en modell för hur näringslivet kan arbeta för att få 

fram fler kvinnliga ledare även i andra länder.” (Vestberg, mfl., 2012) 

Projektet har till skillnad från Svenskt Näringsliv som ”bara” utgivit en rapport innefattat att 

varje deltagande företag har handplockat personer (kvinnor) inom företaget för att syna den egna 

organisationens hinder och möjligheter för att öka kvinnors representation på högre befattningar. 

Man vill som man uttrycker det ”gå från ord till handling” (Battle of the numbers, 2013:2) och 

ett huvudsakligt syfte uttrycks vara att ”Genom att gå ut offentligt vill vi visa hur viktig vi tycker 

att frågan är och hur vi försöker göra något åt den sneda könsfördelningen.” (Vestberg, m.fl., 

2012).  

Under året som projektet löpt har man dels haft work-shops där de aktivt deltagande i projektet 

från de tio deltagande organisationerna har träffats för att utbyta erfarenheter och framarbeta de 

bästa metoderna för att få in kvinnor på ledande positioner. Dessutom har vd:arna träffats för att 

följa upp framsteg och motgångar under projektets gång (Battle of the numbers, 2013:7). Detta 

sätt att agera och organisera sig i samverkan talar i sig för inre motiv och ambitionen att 

standardisera formerna för jämställdhet. Något som också stöds av teorierna om 

standardiseringsorganisationer som belyser hur organisering genom standardisering kan ske i 

syfte att sprida goda råd eller standarder för att i sin tur erhålla status eller samarbetsmöjligheter 

(Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998:102). Som författarna också nämner i detta när det gäller att 

erhålla status behöver standarden i sig inte ha något egentligt värde. Att sprida standarder genom 

organisering kan vara ett sätt för ”standardiserarana” att försöka styra utbredningen av en 

standard (Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998:102). Diskursernas betoning på att företagens 

olika förutsättningar i jämställdhetsfrågorna som framkommer både i rapporten med 

Svenskt Näringsliv och Battle of the numbers är argument som talar för detta.  
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I rapporten i fallet Battle of the numbers utgörs lejonparten av rapportens beskrivningar utifrån 

respektive deltagande företags utgångspunkter, förändringar, strategier och mål avseende 

jämställdhet. Rapporten som sammanfattar Battle of the numbers-projektet och dess resultat 

avslutas med råd i form av en ”checklista” för att inspirera de inom ledande positioner som vill 

verka för att öka andelen kvinnor på operativa positioner (Battle of the numbers, 2013:22).  

Rapporten som utgivits för att sammanfatta projektet och vidare ge metodförslag finner tydliga 

likheter med Sahlin-Anderssons beskrivning av hur rapporter fungerar i syfte att etablera och 

sprida standarder. Författarens exempel beskrivs som ”ett reforminitiativ till standard” (Sahlin-

Andersson, 1998:122). Vidare beskrivs hur generella standarder sprids genom att i rapportform 

beskriva och jämföra medlemmarnas initiativ och erfarenheter, för att avslutningsvis ge förslag 

på standarder för hur reformarbete går till (Sahlin-Andersson, 1998:122). Med detta finns stora 

likheter med Battle of the numbers rapport som ovan förklarat. På så vis ses även en skillnad 

mellan studiens valda fall. Battle of the numbers har jämförelsevis med Svenskt Näringsliv ett 

tämligen framträdande inre motiv. Detta talar för att Battle of the numbers i större mån skulle 

kunna härledas till ett standardiserande försök. Men som sagt så kan ett standardiserande försök i 

sig ske i syfte att vinna legitimitet utan att för den sakens skull efterleva standarden som 

föreskrivs ((Brunsson och Jacobsson, 1998:148).   

Utifrån detta resonemang om Battle of the numbers standardisering tyds en omformulering av 

metoderna för att nå högre andel kvinnor på ledande positioner. Vid detta hävdar man att fokus 

bör ligga på andra positioner än styrelsen för att nå kvinnlig representation även där på sikt. Man 

hävdar en annan ”rätt” väg att gå i opposition mot rådande diskurs, något som redan berörts i 

samband med Svenskt Näringsliv. Men framför allt vill man visa på alternativa och bättre 

metoder till ökad kvinnlig representation än vad lagstadgad kvotering kan tillföra. Detta 

förankras i frivillighet, självständighet och eget ansvarstagande genom att visa upp hur olika 

organisationer jobbar med jämställdhet och därmed vilken variation det finns och bör finnas. 

Något som skulle kunna tydas som att jämställdhet omformuleras från ett lagförslag till ett 

standardförslag som tidigare nämnt. Från att vara tvingande med sanktioner till att vara frivilligt 

(Brunsson och Jacobsson, 1998:14–16).  Härvid ska påminnas om vad som tidigare tagits upp; 

att standarder är av frivillig art och har ett syfte i sig som kvalitets- och kravmärkning som inte 

behöver betyda att standarden tillämpas i praktiken. Därför blir det svårt att tyda om dessa fall 
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handlar så mycket om inre motiv eftersom gemensamma regler eller några sanktioner inte finns. 

Det finns inga spår av likriktning utöver att hålla sig till andelen kvinnor som härleds till 

anpassning till den rådande institutionella normen. Kanske är det då snarare ytterligare ett sätt att 

erhålla status och samtidigt stävja inblandning utifrån. Hur det än är så innebär standardisering 

en frikoppling mellan organisation och institution vilket utgör en risk för implementeringen av 

jämställdhet. Detta kan vara en utveckling som den institutionaliserade jämställdheten går till 

mötes, sett utifrån denna studies fall. Samtidigt kan det ses som en möjlighet när företagen har 

olika förutsättningar och utgångslägen och kanske just med de egna incitamenten öppnas dörrar 

för att implementera jämställdhet i praktiken. Något som Lundkvists forskning om Employer 

Branding gör gällande (2011). Vikten av att ta tillvara de enskilda organisationernas incitament 

för att etablera genusmedvetenhet och jämställdhet i praktiken bekräftas av tidigare forskning i 

ämnet (se Anderson, Amundsdotter, Svensson, 2009; Lundkvist, 2011). 

Sammanfattningsvis vad gäller inre motiv som syftar till organisationens vilja att främja 

samarbete, interaktion och utbyte av erfarenheter så är dessa motiv svårare att finna i de båda 

fallen. Battle of the numbers-projektet talar dock för att sådana motiv skulle kunna finnas och 

inverka i organisationens bemötande av omgivningens påverkan. Tolkningen är att det finns 

ambitioner att standardisera jämställdhetsarbetet inom näringslivet genom att framlägga 

alternativ till kvotering i bemötande av utifrån kommande krav. 

6.5 Metaorganisationer och standardiseringsorganisationer 

Så långt har en del förklaringar givits i syfte att besvara studiens frågeställningar. Vad rör den 

andra frågeställningen finns det ytterligare en aspekt att ta vid. Nämligen sättet att organisera sig 

utanför den ursprungliga organisationen vilket är speciellt i de två valda fallen och vilket 

argumenterats för att kunna vara en legitimitetsskapande faktor i sig.  

Svenskt Näringsliv är en etablerad organisation, tillika förening. Den består av 

medlemsorganisationer, eller branschförbund som i sin tur utgörs av en mängd medlemsföretag. 

Svenskt Näringslivs väsentliga syfte är att skydda sina medlemmar och att föra deras talan. De 

tydliga yttre motiven som redogjorts för är så att säga grunden för själva organisationens 

existens, vilket också förklarar varför de är så framträdande i den defensiva uppfattning som 

tolkats utifrån till dem hörande rapport och intervju.  
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Svenskt Näringsliv som organisation kan därav beskrivas i termer av ”metaorganisation” vars 

särdrag är att medlemskapet är frivilligt och medlemmarna självständiga (Ahrne och Brunsson 

2001:3). En organisation av organisationer. Även om medlemmarna ingår på frivillig basis och 

närhelst kan träda ur är det mycket viktigt för metaorganisationen vilka medlemmarna är då de 

konstituerar organisationen (Ahrne och Brunsson 2001:13). Således förstås också det uttryckliga 

och skarpt politiska avståndstagandet till kvotering och samtidigt varför drivkraften att hävda sig 

mot en diskurs som man inte anser vara sanningsenlig. Dessutom argumentationen där Svenskt 

Näringsliv tydligt framhäver att deras roll är att framföra medlemmarnas önskemål att uppvisa 

deras aktiva och framgångsrika jämställdhetsarbete, samtidigt som man skarpt påpekar att det 

inte ligger i Svenskt Näringslivs roll att kontrollera eller styra medlemsföretagens 

jämställdhetsarbete (Intervju, Svenskt Näringsliv).  

Författarna menar vidare att metaorganisationer är vanliga i vår tid som en utveckling 

sammanhörande med globaliseringsprocesser, även om det ingalunda är ett nytt fenomen 

(2001:4), vilket Svenskt Näringsliv med sina rötter långt tillbaka är ett exempel på 

([http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/] 2013-12-17). Ahrne och Brunsson har tittat på 

Svenskt Näringsliv men i sin dåvarande form som Industriförbundet. Redan från denna tid har 

intresset för organisationen legat i att bevaka medlemmarnas intressen, att skapa opinion utåt mot 

i synnerhet politiker men även att främja samarbete och interaktion mellan företag. Utbildning, 

konsultverksamhet och utveckling av standarder har kommit att bli en allt större del för att 

förbättra villkoren för näringslivet generellt (2001: 10; 

[http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/sa-foddes-svenskt-naringsliv_9758.html ] 2013-12-17). 

Således förklaras medlemsföretagens val att agera utifrån Svenskt Näringsliv som språkrör. 

Samverkan i denna form kan förklaras som ett sätt att värna sina intressen och framföra sina 

alternativ för ökad jämställdhet på ett vis som bättre står emot påtryckningar utifrån än när 

organisationen agerar enskilt (Ahrne och Brunsson, 2001:12). Detta stärker argumenten som 

förklarats i samband med yttre motiv och därmed antagandet att detta är en akt av 

legitimitetsskapande. 

Vad gäller projektet Battle of the numbers så skiljer det sig från Svenskt Näringsliv. Samarbetet 

som sådant i sitt utförande och sett till sin tidsbegränsade period gör det svårt att definiera annat 

än inom ramarna för standardisering i denna studies fall. Deras explicita syfte har varit att 

http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/
http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/sa-foddes-svenskt-naringsliv_9758.html%20%5d%202013-12-17
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samverka för att ge förslag på framgångsrika metoder för näringslivet att arbeta med. 

Nedanstående har berörts under föregående rubrik men kan vara värt att åter ta upp för att 

förklara hur själva formen av samverkan kan ses som ett argument för legitimitetsskapande. 

Som artikel och rapport för projektet Battle of the numbers gör gällande så är ett huvudsakligt 

syfte att framarbeta och uppvisa förslag på metoder för att snabbare nå högre kvinnlig 

representation på ledande poster. 

”Vi tror att genom att arbeta tillsammans, öppet och branschöverskridande, kan identifieringen av de mest 

verkningsfulla metoderna gå snabbare. Vi kan lära av varandras erfarenheter och dela med oss av framgångsrika 

strategier.” (Vestberg, m.fl., 2012) 

Återkopplat till de teoretiska utgångspunkterna kan sägas att standardiseringsorganisationer 

bygger på samma principer som metaorganisationer redogjort för men kan möjligen tolkas vara 

av en mer tillfällig art. Att organisera genom standardisering kan ske i syfte att sprida goda råd 

eller standarder för att i sin tur erhålla status eller samarbetsmöjligheter (Ahrne, Brunsson, 

Garsten, 1998:102). Gäller det att erhålla status behöver standarden i sig inte ha något egentligt 

värde. Att sprida standarder genom organisering kan vara ett sätt för ”standardiserarana” att 

försöka styra utbredningen av en standard (Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998:102). 

På så vis förklaras varför vissa skillnader uppkommit mellan de olika fallen. De utgörs av olika 

typer av organiserade former vars existens och syfte i viss mån bygger på olika motiv.  

När det kommer till likheterna mellan dessa fall så är det just den aspekt som föranledde denna 

studie. Istället för att organisationerna uttalar sig enskilt organiserar man sig och för talan 

officiellt. Att organisationer organiserar sig utanför sin ursprungliga form har i sig ett 

legitimerande syfte. Med detta ges också en förklaring i enlighet med studiens andra 

frågeställning. Brunsson menar att dessa sätt att organisera sig utanför den egna organisationen 

är starkt förknippat med globalisering och individualisering (1998:225). Syftet är att skapa 

identitet och auktoritet och på så vis erhålla legitimitet. Att bättre stå emot påtryckningar utifrån 

är ytterligare en aspekt (Ahrne och Brunsson 2001:12). Detta talar för den legitimerande funktion 

det har för företagen att välja att agera i samverkan för att utåt tala om jämställdhet vilket också 

motiverar studiens urval. 
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7. Slutdiskussion 

Syftet med denna studie var att förklara hur jämställdhet fungerar som legitimitetsskapande 

komponent i två valda fall där stora företag i näringslivet gått samman för att bemöta 

omgivningens krav på jämställdhet. Vad som är särskilt med dessa fall är att några av Sveriges 

största näringslivsföretag tillsammans organiserat sig för att hantera jämställdhet. I ena fallet som 

medlemmar av organisationen Svenskt Näringsliv, och i andra fallet i ett årslångt 

samverkansprojekt – Battle of the numbers. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar 

använts.  

Den första frågeställningen som ställdes för att besvara studiens syfte var: Vilka källor till och 

former av institutionell påverkan anpassar sig de valda organisationerna efter? 

Genom att undersöka de respektive fallens argumentation om initiativ till att agera för 

jämställdhet, framkommer flera olika institutionella källor och former som företagen anpassar sig 

efter. I relation till studiens syfte visar det på att den institutionaliserade jämställdheten i allra 

högsta grad är föremål för ett aktivt omformande. Två mer framträdande källor till påverkan 

kunde urskönjas. 

Den ena källan genom vilken institutionell påverkan tog sig uttryck var EU:s lagförslag om 

kvotering vilket givit upphov till en än pågående debatt i media och allmän opinion om kvotering 

till börsbolagens styrelser. Jämställdhet diskuteras i termer av andel kvinnor i börsbolagens 

styrelser och kravet är riktat mot näringslivet explicit. Resultatet visar i studiens valda fall att 

autonomi och äganderätt är det som är hotat hos företagen, likväl som en ifrågasatt social 

position. Osäkerhet och konflikt kan därför ses som avgörande drivkrafter för dem att agera. De 

former av påverkan som EU och ”hotet” om kvotering gör gällande kategoriseras utifrån Powell 

och DiMaggios begrepp som institutionell normativ påverkan (Powell och DiMaggio 1991; 

Hatch 2002:109).  Jämställdhet är därav en institution och diskurs som i sammanhanget formas 

utefter normativa, kulturella värderingar så som de förs i debatten. Dock kan en tolkning vara att 

denna typ av påtryckningar utifrån även kan angränsa till tvingande institutionell påverkan 

(Powell och DiMaggio 1991; Hatch 2002:109) eftersom det föreligger ett lagförslag i bakgrund 

till debatten. En sådan form skulle för den institutionaliserade jämställdheten innebära en hårdare 

förankring till organisationen vilket företagen genom sitt agerande uppenbart vill styra i en 

motsatt riktning där institutionen antar en lösare koppling gentemot organisationen. 
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Det andra tydliga mönstret att urskönja är konkurrensdrivet. Organisationer upplever att det i den 

globala omvärlden försiggår en ”kamp om kompetensen” varvid jämställdhet blir en viktig 

komponent för att stå sig konkurrenskraftig för att attrahera och behålla ”rätt” kompetens. 

Drivkrafterna härleds i detta till osäkerhet då man talar i termer av risk och överlevnad och att 

säkra företagens framtid. Påverkan tyds i detta fall som mimetisk institutionell påverkan (Powell 

och DiMaggio 1991; Hatch, 2002:109) då det tydligt rör sig om en påverkan från omgivande 

internationella storföretag som aktivt jobbar med jämställdhetsfrågorna vilket ses som synonymt 

med att vara en modern och attraktiv arbetsgivare.  

Den andra frågeställningen som ställdes för att besvara studiens syfte var: Hur bemöter 

organisationerna omgivningens krav på jämställdhet för att erhålla social legitimitet? 

Resultatet uppvisar tre tendenser utifrån hur organisationerna agerar och uttrycker sig om 

jämställdhet som utifrån den teoretiska analysramen kan förklaras som legitimitetsskapande. Det 

första är att upprätthålla normen att tala om jämställdhet i andel kvinnor. Det andra är att gå 

samman för att offentligt hantera jämställdhetsfrågorna. Det tredje är ambitionen att sprida goda 

råd och etablera alternativa metoder för att öka jämställdhet. I relation till studiens syfte pekar 

detta på att anpassningen till omgivande krav samtidigt innebär en strävan där den 

institutionaliserade jämställdheten blir lösare kopplad från organisationerna. 

Empirin visar att genom hur organisationerna agerar utåt och talar om jämställdhet så finns en 

gemensam nämnare. Att jämställdhet är kvantitativt och mätbart vilket tolkas avgörande för att 

anpassa sig till omgivande normativa krav på jämställdhet. Social legitimitet handlar om att 

organisationerna utåt uppfattas lika och därmed belönas av omgivningen genom att ges 

bekräftelse och bibehålla/erhålla en viss social position (Powell och DiMaggio, 1991:190). 

Empirin uppvisar i båda fallen att organisationernas sätt att utåt uppvisa sig lika är genom att tala 

i termer av andelen kvinnor, likt omgivande jämställdhetsdiskurser gör gällande. Både vad gäller 

att bemöta EU:s krav om kvotering och att bemöta konkurrenssituationen sett till det globala 

fenomen som föreskriver att jämställdhet är en viktig komponent för att vara en attraktiv 

arbetsgivare så talar man om andelen kvinnor. Det är genom att mäta och visa upp dessa siffror 

företaget erhåller en slags representation utefter vilken denna bedöms och således erhåller sin 

sociala legitimitet. Hur institutionen sedan efterföljs eller hur man etiketterar tillhörande frågor 

inom organisationen är inte det relevanta. Så länge det finns siffror i andel kvinnor att uppvisa så 
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håller man sig till den rådande sociala konventionen avseende jämställdhet och således erhåller 

organisationen sin ”belöning” från omgivningen oavsett de praktiska och implementerade 

aspekterna (Powell och DiMaggio, 1991:190; Hatch, 2002:109-111). Resultaten som visar på 

vikten av att mäta jämställdhet i andel kvinnor kan kopplas till tidigare forskning. Inom det 

genusteoretiska fältet har det kvantitativa jämförandet mellan könen benämnts som problematiskt 

då görande av genus handlar om mer än mätbara mål och att de mätbara målen i sin uppfyllda 

form endast visar på en skenbar jämställdhet (Acker, 1992; Hirdman, 2001; Andersson, 

Amundsdotter, Svensson, 2009). 

Vad gäller de specifika fallens val att samverka för att agera för jämställdhet så är det i sig ett 

argument för legitimitetsskapande. Teorier om metaorganisationer (Ahrne och Brunsson, 2001), 

som Svenskt Näringsliv är, styrker att gemensamt agerande utåt är en akt för att bättre stå emot 

påtryckningar utifrån och skydda medlemmarnas intressen. Detta bekräftas genom empirin där 

rapport och intervju framhävs tydligt defensiva i sina uttryck och uttalanden där man tar avstånd 

från den kvoteringslag som hotar företagens äganderätt och autonomi. Med andra ord så har det 

ett legitimitetsskapande syfte för företagen att gå samman och utåt visa att alla är lika engagerade 

i jämställdhetsfrågorna. Detta stävjar inblandning utifrån genom att de motsätter sig kvotering 

och den allmänna opinionens skepticism då de ”tar tag i frågorna”. Något som förklaras utifrån 

yttre motiv (Ahrne, Brunsson, Garsten, 1998; Ahrne, Brunsson, 2001). 

Samtidigt som det uttalade budskapet är att visa att alla organisationer är lika engagerade i 

jämställdhet framkommer vikten av hur man gör olika, eftersom alla företag har olika 

förutsättningar. En diskurs i opposition mot gängse omgivande krav alltså. Fallet Battle of the 

numbers uppfattas i enlighet med detta som ett komplement till det försvar Svenskt Näringsliv 

vill upprätthålla. I projektet Battle of the numbers lyfts fram viljan att etablera alternativa 

metoder till kvotering. Projektet uppfattas snarast som ett initiativ till standardisering av 

jämställdhet genom att initiativtagarnas syfte utges vara att framlägga förslag på åtgärder, bättre 

och alternativa metoder i jämförelse med lagförslaget om kvotering, för att öka andelen kvinnor. 

Som teorier om standardiseringsorganisationer (Ahrne och Brunsson, 1998) förklarar så kan en 

standardiseringsorganisation i sig handla om att anskaffa legitimitet, genom att man utåt 

etablerar riktlinjer och visar på uppfyllda krav och kvalitéer för att stärka sin sociala position. 

Detta behöver inte innebära att de respektive företagen i detta fall efterlever vad som sägs.  
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Slutsatser av denna studie är att de två fall som undersökts visar på tendenser till en omformning 

av den institutionaliserade jämställdheten. En anpassning till omgivningens krav som samtidigt 

kan ses som en standardiseringsprocess. En utveckling som innebär en allt lösare koppling 

mellan institution och organisation och allt mer godtyckliga och vaga definitioner av 

jämställdhet. Något som kan påverka till otydlig och icke samordnad styrning vilket riskerar att 

implementering ej blir av, i enlighet med vad nyinstitutionella teorier antyder. Det stannar vid att 

vara något man talar om. Dessutom förs en diskurs som bortser eller åtminstone inte framhäver 

värdet av mer kvalitativa aspekter i jämställdhetsarbetet som är minst lika viktigt enligt 

genusteoretisk forskning (Acker, 1992). Ett annat problem är att man fortsätter att enbart mäta 

jämställdhet i andel kvinnor. Kategoriserande och isärhållande mellan könen kvarstår således. Ett 

problem som belysts i tidigare forskning (Hirdman, 2001). Dessa aspekter är viktiga att belysa 

för de organisationer som vill arbeta med jämställdhet i bemärkelsen könsneutral 

jämställdhetsintegrering av hållbar art. Men, man får inte glömma att det också finns möjligheter 

med de processer som denna studie analyserats. Som exempelvis Lundkvist (2011) framhäver 

med sin forskning om Employer Branding, öppnar denna typ av processer också upp för 

möjligheter för implementeringen av jämställdhetsarbete och genusmedvetenhet.  

Förhoppningen var att utifrån valda perspektiv bidra till ett relativt outforskat fält på temat 

jämställdhet. Tidigare forskning på temat jämställdhet har i synnerhet inriktat sig på hur genus 

görs inom organisationen utifrån genusteoretiska perspektiv. Mitt försök har varit att lägga 

samman bidrag från tidigare forskning för att på så vis etablera nya perspektiv på temat 

jämställdhet. Genom att utifrån två fall undersöka hur jämställdhet och uppfattningar om 

jämställdhet påverkas i samspelet mellan organisation och institution och således fungerar som 

en legitimitetsskapande faktor torde denna studie bidra med nya intressanta perspektiv som 

relaterar till jämställdhetens institutionalisering. Även om den teoretiska generaliserbarheten är 

diskutabel. Ambitionen med studien var att även kunna erbjuda ett empiriskt bidrag för de 

organisationer som arbetar med jämställdhet i praktiken, med strävan att uppnå hållbara resultat. 

Diskussionen som ovan förts visar på att den institutionaliserade jämställdhetens utveckling mot 

en lösare koppling gentemot organisationerna uppvisar såväl hinder som möjligheter. Ett förslag 

på vidare forskning är att ta vid där denna studie avgränsat sig. Genom att vidare undersöka 

huruvida de uttalade jämställdhetsstrategierna implementeras, förslagsvis genom 
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aktionsorienterad forskning. På så vis torde en helhetsbild av den legitimitetsskapande processen 

kunna återges. 

 

  



46 

 

Referenser 

Abiala, Kristina och Papakostas, Apostolis: Att skriva uppsats. Södertörns högskola. 

Acker, Joan, 1992: Gendering Organizational Theory. I: Mills, Albert & Tancred Peta (ed), 

Gendering Organizational Analysis, London: Sage Publications. ISBN 0-8039-4558-2 (inb.); 

ISBN 0-8039-4559-0 (hft.) 

Ahrne, Göran och Brunsson, Nils, 2001: Metaorganisationer – identitet och auktoritet. 

Stockholm: Score. Score Rapportserie 2001:6. ISBN 91–974176-2-9. 

Ahrne, Göran; Brunsson, Nils; Garsten Christina, 1998: Standardisering genom organisering. I: 

Brunsson, Nils och Jacobsson, Bengt, 1998: Standardisering. Stockholm: Nerenius & 

Santérus Förlag AB. ISBN 91-648-0157-8.  

Ahrne, Göran; Roman, Christine; Franzén Mats, 2008: Det sociala landskapet. En sociologisk 

beskrivning av Sverige från 1950-talet till början av 2000-talet. Göteborg: Bokförlaget 

Korpen. Fjärde upplagan. ISBN 978-91-7374-421-8.  

Ahrne, Göran och Papakostas, Apostolis, 2002: Organisationer, samhälle och globalisering. 

Lund: Studentlitteratur AB.  Upplaga 1:9. ISBN 978-91-44–02284-0. 

Andersson, Susanne; Amundsdotter, Eva; Svensson Marita, 2009: Mellanchefen en 

maktpotential. Hudiksvall: Fiber OpticValley. ISBN 978-91-633-4608-8.  

Arleskär, Martin och Broman, Frida, 2013: Kvalitetsstämpeln: Arbetsmiljöarbete som 

legitimitetsskapare. Kandidatuppsats. Uppsala universitet. 

Aspers, Patrik, 2011: Etnografiska metoder. Malmö: Liber AB. Andra upplagan. ISBN 978-91-

47–09615-2. 

Bergström, Göran och Boréus Kristina (red.), 2005: Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Upplaga 2:8. Lund: Studentlitteratur AB. ISBN 

978-91-44–04274-9. 

Björnestedt, Kajsa, 2007: Den paradoxala jämställdheten. En diskursanalys av talet om 

jämställdhet i socialt arbete. Kandidatuppsats. Göteborgs universitet. 

Brante, Thomas; Andersen, Heine och Korsnes Olav (red.), 2001: Sociologiskt lexikon. 

Stockholm: Bokförlaget Natur och Kultur. ISBN 978-91-27–07679-2. 

Brunsson, Nils och Jacobsson, Bengt, 1998: Den viktiga standardiseringen. I: Brunsson, Nils 

och Jacobsson, Bengt, 1998: Standardisering. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag AB. 

ISBN 91-648-0157-8.  

 



47 

 

Brunsson, Nils, 1998: Standardisering som social form. I: Brunsson, Nils och Jacobsson, Bengt, 

1998: Standardisering. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag AB. ISBN 91-648-0157-8.  

Dannefjord, Per, 1999: Metod och Problem: en inledning till sociologisk analys. Växjö: 

Institutionen för samhällsvetenskap. ISBN 91–89317–00-9. 

Europeiska gemenskapernas kommission, 2006: En färdplan för jämställdhet 2006 – 2010. 

Meddelande till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

samt regionkommittén. KOM (2006) 92 slutlig.{SEK(2006) 275} 

Frick, Erik; Halldén Niklas, 2006: Jämställdhet ur ett employer brand perspektiv – Vad 

efterfrågar framtidens arbetskraft? Kandidatuppsats. Ekonomihögskolan: Växjö universitet.  

Giddens, Anthony, 2007: Sociologi. Studentlitteratur: Lund. ISBN 978-91-44–01947-5. 

 

Hatch, Mary Jo, 2002: Organisationsteori. Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv. 

Studentlitteratur. Upplaga 2:7. ISBN 978-91-44–02128-7. 

 

Hirdman, Yvonne, 2001: Med kluven tunga. LO och genusordningen. Falun: Atlas. ISBN 91–

89044–25-8. 

 

Hirdman, Yvonne, 2005: Revolution på svenska – den svenska genuspolitiken under 

efterkrigstiden. I: Hirdman, Anja (red.): Revolution på svenska – om jämställdhetens 

institutionalisering, politisering och expansion 1972-1976. Samtidshistoriska institutet, 

Södertörns högskola: Huddinge. Samtidshistoriska frågor nr 9. ISBN 91–89615–08-5. 

 

Jacobsson, Bengt, 1998: Standardisering och expertkunskap. I: Brunsson, Nils och Jacobsson, 

Bengt, 1998: Standardisering. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag AB. ISBN 91-648-

0157-8.  

 

Jansson, Ulrika, 2010: Den paradoxalt nödvändiga kvinnan: Könsdiskurser i Svenskt 

Näringsliv - ett nyliberalt drama. Avhandling. Karlstads Universitet. ISBN 978-91-7063-321-

8. 

Lindelöf, Björn och Mercurio, Camilla, 2011: Institutionalisering av hälsoarbete.   

En fallstudie av hälsopromotionens institutionalisering hos ett säljande företag inom 

detaljhandeln. Kandidatuppsats. Uppsala universitet. 

 

Lundkvist, Hans, 2011: Employer Brand Opens up for a Gender Process Model. Nordic journal 

of working life studies. Volume 1:2. S. 99-115. 

  



48 

 

Papakostas, Apostolis, 2009: Misstro, tillit, korruption – och det offentligas civilisering.  

Lund: Studentlitteratur AB. Upplaga 1:1. ISBN 978- 91- 44- 05157- 4.  

Powell, Walter W. och DiMaggio, Paul J. (Edt.), 1991: The New Institutionalism in 

Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-67709-

05. 

Reinecker, Lotte och Stray, Jorgensen, Peter 2006: Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber AB. 

Upplaga 2. ISBN 978-91-47–08767-9    

Sahlin- Andersson, Kerstin, 1998: Mötesplatser som standardiserare. I: Brunsson, Nils och 

Jacobsson, Bengt, 1998: Standardisering. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag AB. ISBN 

91-648-0157-8.  

Språkrådet, 2008: Svenska skrivregler. Stockholm: Liber AB. Tredje utgåvan. ISBN 978-91-47–

08460-9. 

Stinchcombe, Arthur L., 2005: The Logic of Social Research. Chicago: The University of 

Chicago Press. ISBN 0-226-77491- 0 (inb.); ISBN 0-226- 77492- 9 (hft.). 

Trost, Jan, 2008: Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur AB. Tredjeupplagan. 

ISBN 978-91-44–05340-0.  

Trost, Jan, 2010: Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur AB. Upplaga 4:3. ISBN 978-91-

44-06216-7. 

West, Candace och Zimmerman, Don H. 1987: Doing Gender, Gender and Society Vol 1(2). S. 

125-151. Sage Publications Inc. 

Wilkinson, Richard och Pickett, Kate, 2009: Jämlikhetsanden. Därför är jämlika samhällen 

nästan alltid bättre samhällen. Stockholm: Karneval förlag. ISBN 978-91-85703–40-1. 

Ölander, Magnus, 1998: Att skriva uppsats. Anvisningar och råd. Södertörns högskola. 

Elektroniska källor 

Andra AP-fonden (senast uppdaterad 2013.06.11) Pressmeddelande Andra AP-fondens 

Kvinnoindex för 2013: För andra året i rad minskar andelen kvinnor i styrelser men andelen 

kvinnor i ledningar fortsätter att öka [Elektronisk] Tillgänglig:   

< http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/Nyheter-och-

pressmeddelanden/2013/kvinnoindex-2013/ > [läst: 2013.12.07] 

 

  

http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/Nyheter-och-pressmeddelanden/2013/kvinnoindex-2013/
http://www.ap2.se/sv/press-finansiell-information/Nyheter-och-pressmeddelanden/2013/kvinnoindex-2013/


49 

 

Andra AP-fonden, 2013: Kvinnoindex 2013. Rapport. [Elektronisk] Tillgänglig: 

< 

http://www.ap2.se/Global/Kvinnoindex/NIS%20AP2%20Kvinnoindex%202013%20130530.p

df  > [läst: 2013.12.07] 

 

Battle of the numbers, 2013. Battle Of The Numbers Summary. Rapport. [Elektronik] Tillgänglig: 

 < http://www.battleofthenumbers.se/site/wp-

content/uploads/2012/11/BATTLE_summary.pdf > [läst: 2013.12.16] 

 

FAQ. Battle of the numbers. (senast uppdaterad 2013, inget datum angett) [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

< http://www.battleofthenumbers.se/site/vad-vill-vi/common-questions-answers/ > [läst: 

2013.12.16] 

 

What we want. Battle of the numbers. (senast uppdaterad 2013, inget datum angett) [Elektronisk] 

Tillgänglig: < http://www.battleofthenumbers.se/site/vad-vill-vi/ > [läst: 2013.12.16] 

 

Who we are,  Battle of the numbers. (senast uppdaterad 2013, inget datum angett) [Elektronisk] 

Tillgänglig: < http://www.battleofthenumbers.se/site/vilka-ar-vi/ >  [läst: 2013.12.16] 

DO: (senast uppdaterad 2012.01.20) Om oss, [Elektronisk] Tillgänglig: <  

http://www.do.se/sv/Om-DO/ >  [läst: 2013.12.04] 

 

Europeiska kommissionen, 2010: (senast uppdaterad 2010.10.07)  EU antar 

jämställdhetsstrategi för 2010-2015. 21 september 2010. [Elektronisk] Tillgänglig: < 

http://ec.europa.eu/news/employment/100921_1_sv.htm > [läst:2013.12.25] 

 

Nationalencyklopedin: (senast uppdaterad, ej angivet) Diskrimineringslagen (DL 2008:567), 

[Elektronisk] Tillgänglig :<http://www.ne.se/lang/diskrimineringslagen > [läst: 2013.11.23] 

Nationalencyklopedin: (senast uppdaterad, ej angivet) Svenskt Näringsliv. [Elektronisk] 

Tillgänglig: < http://www.ne.se/lang/svenskt-näringsliv > [läst: 2013.11.21] 

 

Sjögren, Per-Anders, 2012: Kvotering i bolagsstyrelser dröjer. Riksdag & Departement, 5 mars 

2012, [Elektronisk] Tillgänglig:  < http://rod.se/kvotering-i-bolagsstyrelser-f%c3%a5r-

v%c3%a4nta > [läst: 2013.12.25] 

 

Sjögren, Per-Anders, 2012: Parlamentet vill ha lag om kvotering i bolag Riksdag & Departement 

13 mars 2012 [Elektronisk] Tillgänglig: < http://rod.se/parlamentet-vill-ha-lag-om-kvotering-

i-bolag > [läst:2013.12.25] 

 

http://www.ap2.se/Global/Kvinnoindex/NIS%20AP2%20Kvinnoindex%202013%20130530.pdf
http://www.ap2.se/Global/Kvinnoindex/NIS%20AP2%20Kvinnoindex%202013%20130530.pdf
http://www.battleofthenumbers.se/site/wp-content/uploads/2012/11/BATTLE_summary.pdf
http://www.battleofthenumbers.se/site/wp-content/uploads/2012/11/BATTLE_summary.pdf
http://www.battleofthenumbers.se/site/vad-vill-vi/common-questions-answers/
http://www.battleofthenumbers.se/site/vad-vill-vi/
http://www.battleofthenumbers.se/site/vilka-ar-vi/
http://www.do.se/sv/Om-DO/
http://ec.europa.eu/news/employment/100921_1_sv.htm
http://www.ne.se/lang/diskrimineringslagen
http://www.ne.se/lang/svenskt-näringsliv
http://rod.se/kvotering-i-bolagsstyrelser-f%c3%a5r-v%c3%a4nta
http://rod.se/kvotering-i-bolagsstyrelser-f%c3%a5r-v%c3%a4nta
http://rod.se/parlamentet-vill-ha-lag-om-kvotering-i-bolag
http://rod.se/parlamentet-vill-ha-lag-om-kvotering-i-bolag


50 

 

Svenskt Näringsliv, 2012: Kampen om kompetensen lyfter jämställdheten. Rapport. Stockholm. 

[Elektronisk] Tillgänglig: 

<http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/Kampen_om_kompetense_3391

0a.pdf > [läst: 2013.11.23] ISBN 978-91-74378-04-7. 

Svenskt Näringsliv. (senast uppdaterad, ej angivet ) Om Svenskt Näringsliv [Elektronisk] 

Tillgänglig: < http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ > [läst: 2013.12.17] 

Artiklar 

Vestberg, Hans m.fl.,  2012: Så ska kvinnor nå toppen. Dagens Industri, 20 november 2012, 

Debatt, s.4 Tillgänglig via Retriever Research (Mediearkivet). [läst: 2013.12.14] 

 

Övriga källor 

Telefonintervju: Svenskt Näringsliv       

Intervjun utförd av författaren. 

Intervjuns längd: 25 minuter 

Intervjudatum: 2013.12.05 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/Kampen_om_kompetense_33910a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00033/Kampen_om_kompetense_33910a.pdf
http://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/

