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Abstract 
 

Titel: Lika villkor på jobbet? - En studie om jämställdhet på Folksam 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Lena Wiberg och Gabriella Karlsson 

 

Handledare: Johan Gaddefors och Jaana Kurvinen 

 

Datum: 2008-01 

 

Syfte: Ett företags viktigaste resurs är de anställda och deras kunskap. Det är därför 

viktigt att ta tillvara och utveckla allas kunnande. Som individ borde det vara självklart 

att en faktor som vilket kön man har inte påverkar ens möjligheter i arbetslivet, därför 

valde vi att skriva en uppsats inom jämställdhet. Syftet med uppsatsen är att ta reda på 

om Försäkringsbolaget Folksam är att anse som en jämställd arbetsplats. Vi ska 

undersöka om kvinnor och män som arbetar på Folksam upplever att de har lika villkor, 

att inte kön eller organisationsstrukturen påverkar deras möjlighet till utveckling. 

 

Metod: I vår uppsats har vi använt oss av en kvalitativ ansats. Intervjuer har genomförts 

med sex respondenter (tre kvinnor och tre män) som arbetar på tre olika avdelningar på 

Folksams Gävlekontor. Till empirin har vi även hämtat information från Folksams interna 

material. Litteratur till teoriavsnittet har vi hämtat ifrån böcker som berör ämnet samt till 

viss del ifrån Jämställdhetsombudsmannens hemsida. I analysen har vi ställt empirin mot 

teorin för att slutligen komma fram till en slutsats.  

 

Resultat & slutsats: I vår studie har vi kommit fram till att Folksam Södra Norrland som 

helhet är att anse som ett jämställt företag kvantitativt eftersom de uppfyller kravet på att 

de båda könen ska representeras minst 40/60 %. Folksam har även upprättat en 

jämställdhetsplan enligt jämställdhetslagen, men denna har de flesta anställda ingen 

vetskap om. Detta beror enligt studien mest på att de anställda inte är intresserade av 

ämnet och att man ser det som ledningens problem. Även om Folksam kvantitativt som 

helhet är jämställt finns det avdelningar som är väldigt könssegregerade, exempelvis 

teknikavdelningen och kundtjänst. Detta beror dock till stor del på tidigare led, att det till 

exempel inte finns så många kvinnor som söker till teknikavdelningen eftersom de ofta 

inte har erfarenhet från bland annat bilverkstäder. För att få bukt med dessa problem 

skulle företaget, istället för att bara se problemet som samhällets, kunna gå ut till unga 

och informera att det finns olika vägar att gå från teknikutbildningar och vad ett jobb som 

bilmekaniker kan leda till. Studien visar slutligen att kön eller organisationsstrukturen 

inte ses som ett hinder för kvinnors eller mäns möjligheter till befordran och utvecklig på 

Folksam. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Vi skulle tycka att det vore intressant att fördjupa oss i 

frågorna vi berört. Intressant att undersöka vidare är de underliggande åsikter som 

motarbetar jämställdhetsarbetet, åsikter som till viss del har med tradition att göra. 

Kartlägga hur dessa ser ut för att i ett större sammanhang kunna förändra dem. 

 

Uppsatsens bidrag: Vi har kommit fram till att för att uppnå jämställdhet behövs 

förändring, både i företaget men också ute i samhället. Det gäller dock för företaget att 



inte stjälpa över hela ansvaret på samhället utan inse att de är en del av detta och att de 

måste dra sitt strå till stacken.  

 

Nyckelord: Lika villkor, jämställdhet, struktur och utveckling 
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Title: Equal opportunities in the workplace? -A study about equality between the sexes at 

Folksam 
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Supervisors: Johan Gaddefors and Jaana Kurvinen 
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Aim: The greatest resource in a company is their employees and the knowledge they 

possess. It is therefore important to utilize and develop the knowledge of everyone within 

the company. As an individual it is obvious that a factor such as gender should not affect 

the level of opportunities at work. We therefore chose to write an essay about equal 

opportunities. The purpose is to find out if the insurance company Folksam can be 

considered as an equal opportunities employer. We will investigate if women and men 

who work at Folksam feel that they have equal opportunities, that neither their gender nor 

the structure of the organization affects their chances of development. 

 

Method: We have used a qualitative approach. We interviewed six employees (three 

women, three men) who work at three different sections at Folksam, Gävle. For the 

empirical study we have also made use of Folksam’s internal material. For the theoretical 

element we have used relevant books and the homepage of 

”Jämställdhetsombudsmannen”  In our analysis we have compared our empirical study 

with the theory chapter to finally come up with our conclusion. 

 

Result & Conclusions: In our study we found that Folksam Södra Norrland in general is 

an equal opportunities employer since they fulfill the requirement of a 40/60% 

representation of both genders. Folksam has also set up a plan of equality according to 

the laws of equal opportunities, although most of the employees are not aware of it. This 

appears, according to this study, to be due to a lack of interest in the issue and a view that 

the concerns lie at a higher level. Although Folksam empirically is an equal opportunities 

employer, certain departments are still divided according to gender. For example 

mechanics and customer service support. This is however due to factors such as women 

not applying for jobs at the technical department because they do not have much 

experience of car garages. To change this the company could, rather than seeing it as a 

societal problem, reach out to young people and inform them of different routes in 

education in engineering and what jobs could lead on from being a car mechanic. The 

study finally shows that gender or the organizational structure at Folksam does not appear 

as an obstacle for women’s and men’s opportunities for promotion or training. 

 

Suggestions for future research: We would find it interesting to delve deeper into the 

questions we’ve touched upon. It would be interesting to further study the underlying 

views of society that work against equal opportunities, views that partly originate from 

tradition.  We could map these out in order to, at a higher level, facilitate change. 

 



Contribution of the thesis: We have found that things needs to be done in order to reach 

equality. It relies upon company not laying over the whole responsibility on society, but 

realising that they are also a part of it and must contribute accordingly. 

 

Key words: Equal opportunities, equality between the sexes, structure and development 
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1 

1 Inledning 
 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vårt val av ämnesområde, därefter beskrivs vår 

problemformulering, syfte och avgränsning. Sist kommer en disposition över uppsatsens 

delar. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

I dagens samhälle anser de flesta att jämställdhet är något bra och det har många tyckt 

under en längre tid. Nuförtiden anser man inte längre att kvinnans plats är i hemmet och i 

de flesta hushåll arbetar både kvinnan och mannen heltid. 

 

Jämställdhet är något som de senaste åren har fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det 

har handlat om såväl löneskillnader, föräldraledighet såsom utvecklingsmöjligheter. 2001 

skärptes lagstiftningen gällande jämställdhet. Detta innebar bland annat att arbetsgivarna 

har blivit ålagda att varje år kartlägga och analysera om det finns löneskillnader mellan 

kvinnor och män som gör lika eller likvärdigt arbete och i så fall varför. Syftet med detta 

är att upptäcka, åtgärda och förhindra skillnader som beror på kön.
1
 Lagstiftningen 

skärptes då Sverige gick med i EU och blev tvingad att anpassa sina lagar och regler efter 

gällande EG-rätt
2
. Den jämställda arbetsplatsens främsta värde är att den ger kvinnor och 

män lika rättigheter, förutsättningar och möjligheter
3
. 

 

I diskussioner om företagande och lönsamhet sägs ofta att företagets viktigaste 

konkurrensfaktor är resurser i form av människor och mänskligt kunnande. Det är därför 

viktigt att utveckla ett arbetssätt som tar tillvara på och utvecklar allas kunnande.
4
 Ett 

argument som lyfts fram är att om det finns både kvinnor och män i ett arbetslag eller i en 

projektgrupp främjas kreativiteten och därmed arbetsresultatet. Ett annat är att 

rekryteringsunderlaget ökar och därmed blir urvalet bättre om företaget vid anställning 

vänder sig både till kvinnor och män, särskilt när det handlar om yrken som traditionellt 

sett ses som ”kvinnliga” eller ”manliga”.
5
 

 

Alvesson och Due Billing skriver att genom att utnyttja mångfalden och anställa både 

kvinnor och män och låta deras synpunkter och erfarenheter komma till uttryck skulle det 

skapa större kunskap och kreativitet inom organisationen. Organisationsledningar har 

därför all anledning att beakta organisationskulturer och organisationsstrukturer ur ett 

genusperspektiv. Att ha kvar ett tankesätt och sociala strukturer som hindrar att nästan 

hälften av arbetskraften inte utnyttjas fullt ut vad gäller kvalifikationer och begåvning är 

enbart oförnuftigt.
6  

 

                                                 
1
 http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp 2007-04-03 

2
http://supporten.njab.se/NJAB/EBooks.nsf/ByKey/prov_human%20resources/$file/nya_jamstalldhetsboke

n.pdf sid 5 2007-04-03 
3
 Amundsdotter-Gillberg, 2005, Den jämställda arbetsplatsen, s. 33 

4
 Ibid., s. 35 

5
 Jämställdhet i arbetslivet, SAF, s. 6 

6
 Alvesson, Due Billing, 1999, Kön och organisation, s. 10 

http://www.jamombud.se/omjamstalldhet/jamstalldhetshi.asp
http://supporten.njab.se/NJAB/EBooks.nsf/ByKey/prov_human%20resources/$file/nya_jamstalldhetsboken.pdf
http://supporten.njab.se/NJAB/EBooks.nsf/ByKey/prov_human%20resources/$file/nya_jamstalldhetsboken.pdf
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Vi anser att det som individ borde vara självklart att en faktor som vilket kön man har 

inte ska påverka ens möjligheter i livet. Vi vill i alla fall ha lika möjligheter i arbetsliv 

och privatliv oberoende av vilket kön vi har. Vi har länge varit intresserade av 

jämställdhet och kom underfund med vårt gemensamma intresse när vi läste en genuskurs 

tillsammans på Högskolan i Gävle. Det finns idag gott om statistik redovisad om hur det 

står till på arbetsplatser rent kvantitativt när det gäller jämställdhet och det talas mycket 

om hur bra Sverige ligger till på området. Men vi var intresserade av att gräva lite mer 

och få fram anställdas tankar och vetskap om jämställdhet, hur de anser att det fungerar 

på deras arbetsplatser. 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Vi upplever att många företag försöker framställa sig själva som jämställda arbetsplatser, 

att det ligger i tiden. Enligt jämställdhetslagen måste de nu även redovisa hur det står till 

gällande detta, vilket innebär att allt från löneskillnader mellan kvinnor och män till 

sjukfrånvaro ska redovisas. Ett företag som framställer sig som jämställt är 

försäkringsbolaget Folksam
7
. De ställer även höga krav på företagen där de placerar sitt 

kapital och de föreningar som de sponsrar vad gäller jämställdhet. Företagen redovisas i 

Folksams jämställdhetsindex varje år. Vi var därför nyfikna på vad de anställda på 

Folksam ansåg om den egna arbetsplatsen med tanke på jämställdhet. 

 

Huvudfrågan i uppsatsen är om kvinnor och män har lika villkor på Folksam. För att få 

svar på detta är det intressant att ta reda på om arbetsplatsen är jämställd, har en struktur 

som medverkar till detta och om de anställda har lika möjligheter till utveckling 

oberoende vilket kön man har. 

 

För att uppnå jämställdhet krävs enligt jämställdhetslagen samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter oavsett vilket kön man har
8
. Något som kan påverka detta är vilken 

struktur som finns på företaget. Forskning visar nämligen att viss typ av struktur kan 

hämma utvecklingsmöjligheterna för en individ.
9
 Vilka möjligheter till utveckling som 

finns är en faktor som vi själva ser som viktig och att inte enbart det ena könet har 

möjlighet till detta. I och med detta har vi kommit fram till fyra nyckelord som vi anser 

speglar den här uppsatsen och som är dess grundstenar som vi hela tiden har i åtanke: 

 

 Lika villkor: eftersom det sammanfattar jämställdhetslagens definition av att 

jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter 

och skyldigheter på livets alla områden. 

 

 Jämställdhet: i uppsatsen har vi valt att se på jämställdhet som den beskrivs i 

jämställdhetslagen
10

. Det handlar om kvantitativ och kvalitativ jämställdhet där 

det kvantitativa målet till exempel är att varje kön ska representeras i 

förhållandena 40/60 % på olika positioner och i organisationen som helhet. 

Kvalitativ jämställdhet handlar om hur personer upplever och ser på jämställdhet i 

sin egen organisation. 

                                                 
7
 www.folksam.se 2007-11-05 

8
 Statistiska Centralbyrån, 2005, På tal om kvinnor och män, s. 5 

9
 Wahl, Höök, Linghag, Holgersson, 2001, Det ordnar sig, s. 59  

10
 Se Bilaga 1 

http://www.folksam.se/
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 Struktur: eftersom organisationer är uppbyggda enligt olika strukturer är det 

intressant att undersöka hur dessa ser ut och om det påverkar jämställdheten på 

något vis, som vissa studier hävdar. 

 

 Utveckling: att kvinnor och män har samma möjligheter till utveckling är enligt 

oss ett mått på jämställdhet. I företag kan det handla om allt från hur högt en 

person kan klättra till vilken möjlighet till utbildning som ges. Detta stämmer 

även in på lagens rekvisit att kvinnor och män ska ha samma möjligheter på livets 

alla områden. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på om Folksam av anställda upplevs som en jämställd 

arbetsplats samt att beskriva hur strukturer påverkar jämställdhet i organisationer. Vi ska 

undersöka om kvinnor och män som arbetar på Folksam upplever att de har lika villkor, 

om kön och organisationsstrukturen påverkar deras möjlighet till utveckling. 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

Vi har valt att se på jämställdhet enligt jämställdhetslagens definition
11

 - ur både kvinnors 

och mäns perspektiv. Studien begränsas till att endast avse försäkringsbolaget Folksam, 

marknadsområdet Södra Norrland. Vi är medvetna om att den här studien inte speglar 

hela organisationen Folksam och det är inte heller vårt syfte. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Följande kapitel ingår i uppsatsen: 

 

Metod I vår uppsats har vi använt både primärdata och sekundärdata, 

primärdata i form av sex stycken intervjuer med respondenter från 

Folksam i Gävle. Intervjuerna genomfördes med en och en och 

dokumenterades med bandspelare och egna anteckningar. Sekundärdata 

har vi hämtat från Folksams interna material samt böcker som på något 

sätt behandlat jämställdhet, kön och struktur eller kön och utveckling.  

 

Teori  Vi har delat upp teorikapitlet i tre delområden; jämställdhet, struktur 

och utveckling. Jämställdhetsavsnittet innehåller begreppsförklaringar 

och fakta kring jämställdhetslagen. Därefter kommer strukturavsnittet 

som behandlar olika teorier om hur olika organisationsstrukturer kan 

motverka jämställdhet. I utvecklingsavsnittet berörs kvinnors och mäns 

                                                 
11

 se bilaga 1 
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olika utvecklingsmöjligheter. Kapitlet knyts samman med en 

teoridiskussion där vi förklarar vad vi tar med oss till empirin. 

 

Empiri Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av företaget Folksam. 

Därefter redovisar vi våra intervjuer med de anställda på Folksam i 

Gävle som genomfördes under maj 2007. Respondenternas åsikter om 

jämställdhet, struktur och utveckling på Folksam är det som återges här. 

 

Analys I analysen jämförs respondenternas svar med varandra och kopplas till 

teorin. Kapitlet är indelat i delarna jämställdhet, struktur och 

utveckling. Delarna följer även till stor del modellen med viktiga 

begrepp från teoridiskussionen. 

 

Slutsats Här redovisas de slutsatser vi dragit av vår studie och vilka förslag till 

förändring som vi utifrån detta har. Sammanfattningsvis är Folksam 

som helhet att anse som en jämställd arbetsplats kvantitativt sett men 

vissa avdelningar är väldigt könssegregerade, som till exempel 

kundtjänst- och teknikavdelningen. Där finns en del att förbättra. Enligt 

studien ges de anställda samma möjligheter till utveckling och 

befordringar oavsett kön. 
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2 Metod 
 

I metodkapitlet beskrivs hur vi har gått tillväga, vilka val vi har gjort och varför vi gjorde 

dessa val vid genomförandet av uppsatsen. 

 

2.1 Tillvägagångssätt 
 

Vi började med att kontakta marknadsområdeschefen på Folksam region södra Norrland. 

Med henne gick vi igenom och diskuterade vad vi var intresserade av att göra och fick 

statistik och övrig information om hur det såg ut på Folksam. 

 

För att få fram primär data till uppsatsen har vi använt en kvalitativ ansats i form av 

intervjuer. En kvalitativ ansats innebär att identifiera och observera olika företeelser, 

upplevelser och egenskaper. En kvalitativ forskning berör kvalitet och beskaffenhet, 

fokus är att undersöka beskaffenheter.
12

 Vi ansåg därför den ansatsen som mest relevant 

att använda med tanke på vad vi ville undersöka. Till teoriavsnittet användes böcker och 

jämställdhetsombudsmannens hemsida. För att få fram ett bra underlag till analysen har 

vi även använt sekundär data som t.ex. internt material från Folksam. Vi ansåg att denna 

information behövdes för att kunna uppfylla syftet. 

 

Arbetsprocessen med uppsatsen kan beskrivas som abduktiv. Det innebär att vi först läste 

in teori om ämnet, sedan gick ut och undersökte problemet och slutligen återvände till 

teorin. Kvalitativ metod hör ofta samman med den abduktiva ansatsen
13

. Därmed började 

vi det hela med att fördjupa oss i teorin, så att vi fick grundläggande kunskaper om 

jämställdhet och kvinnors och mäns olikheter och likheter och vilken forskning som 

gjorts på området. Efter det gav vi oss ut för att intervjua våra respondenter för att ta reda 

på deras kunskap och åsikter om jämställdhet, struktur och utveckling beträffande kön. 

När alla intervjuer var avklarade återvände vi till teorin för att hitta verktyg för våra 

analyser. I analysen jämförde vi respondenternas olika uttalanden och kopplade dessa till 

teorin. 

 

 

2.2 Intervjuerna 
 

Genom samtal med marknadsområdeschefen på Folksam region Södra Norrland kom vi 

fram till att vi ville intervjua sex personer från Gävlekontoret på olika positioner och från 

olika avdelningar och att det skulle vara lika många av varje kön. 

Marknadsområdeschefen valde ut sex personer. De arbetade på tre olika avdelningar, 

kundtjänst, administration och teknikavdelningen (teknikavdelningen har kontakt med 

verkstäder, godkänner reparationskostnader och besiktar bilar. De utför även ibland 

inlösen av bilar). Vi kontaktade dem via e-post och gav dem chansen att själva bestämma 

vilken tid som passade dem bäst. Detta för att många på Folksam jobbar direkt med 

kunder och kanske skulle vara stressade om de skulle tala med oss precis innan de skulle 

iväg på annat. Respondenterna hade redan innan vår första kontakt blivit tillfrågade av 

                                                 
12

 Starrin, Svensson, 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s. 21  
13

 Ibid., s. 23 
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marknadsområdeschefen om medverkan. I och med den nya jämställdhetslagen måste 

företagen upprätta en jämställdhetsplan som alla anställda ska känna till
14

. Vi ansåg 

därför att det inte borde spela någon roll vem vi talade med på arbetsplatsen eftersom alla 

då borde veta hur det står till. Att respondenterna valdes ut av marknadsområdeschefen är 

viktigt att nämna eftersom det kan påverka studien. Vi vet inte om hon valde personer 

som hade en viss åsikt eller enligt vissa kriterier. Men vi ansåg ändå detta som det bästa 

alternativet för oss då vi annars skulle behöva ta kontakt med personerna själva, vilket 

kunde ha tagit lång tid. 

 

Vi valde att genomföra intervjuerna med respondenterna på deras arbetsplats var och en 

för sig eftersom det var deras personliga åsikter och kunskap om ämnet vi var 

intresserade av. Ett annat alternativ hade varit att intervjua alla i grupp, men vi misstänkte 

att det skulle kunna innebära att alla då inte skulle våga säga vad de verkligen tyckte. 

Enligt Czarniawska är det viktigt att vara medveten om att en intervju endast 

representerar själva intervjun och inget annat. En intervju är inte ett fönster till den 

sociala verkligheten utan endast en del eller en bit av den verkligheten
15

. Vi kan heller 

inte veta respondenternas verkliga åsikter, vad de egentligen tycker, det enda vi vet är att 

de har sagt det de har sagt och att det är dessa svar som vi redovisar och utgår ifrån, 

precis som Czarniawska skriver. 

 

Att utföra intervjuer på respondenternas arbetsplats kan enligt Widerberg ge 

helhetsintryck, upplevelser och information som kan bilda en värdefull bakgrund både för 

intervjuerna och för den efterföljande analysen
16

. En nackdel kan däremot vara att 

respondenterna bara har en viss tid till förfogande
17

. För att öka respondenternas 

frispråkighet valde vi att hålla dem så anonyma som möjligt och endast uppge kön och 

befattning. När vi sedan redovisar deras svar har vi benämnt dem med påhittade namn för 

att texten ska bli mer lättläst för läsaren. Vi är medvetna om att det är en balansgång 

mellan anonymiteten och trovärdigheten i uppsatsen och vi valde att skriva ut 

respondenternas kön och befattning för att bättre kunna analysera vår studie. Att vi valde 

att skriva ut befattning och kön medför dock att de inte blir anonyma för deras chef, 

vilket vi tror till viss del kan påverka vad som har sagts. 

 

Till intervjuerna hade vi med oss färdiga intervjufrågor
18

 med möjlighet till öppna svar. 

Det är en metod som bland annat kan ge spontan information om företeelser och 

attityder
19

. Intervjufrågorna tog vi fram genom att utgå från teorikapitlet och till viss del 

Folksams jämställdhetsplan. Exempelvis så stod det i Folksams jämställdhetsplan att 

målet är att alla anställda ska ha kunskap om dess innehåll, därför utformade vi en fråga 

för att se om detta stämde, om respondenterna hade vetskap om detta. Ett exempel från 

teorikapitlet är att Rosabeth Moss Kanter
20

 kommit fram till att en avdelning som 

exempelvis kundtjänst är en position med få utvecklingsmöjligheter. För att undersöka 

detta frågade vi respondenterna hur de såg på de olika avdelningarna gällande 

utvecklingsmöjligheter. En fråga som vi ställde till respondenterna som vi anser behöver 

lite förklaring handlade om egenskapsskillnader mellan kvinnor och män. Denna fråga 

tycker vi hör ihop med jämställdhet efter att ha läst in oss på litteraturen eftersom det är 
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15
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16
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intressant att se om respondenterna anser att det finns skillnader mellan könen. Finns det 

sådana enligt respondenterna kan det vara en orsak till att det kanske aldrig blir helt 

jämställt, attityder måste först förändras. Enligt Starrin och Svensson bör man före en 

intervju skaffa sig förkunskaper, att veta en del om ämnet innan man börjar sin 

undersökning
21

. Vi valde ibland att utveckla en fråga beroende på vilket svar vi fick och 

vi gick alltså inte enbart efter frågestrukturen. Vi ansåg att det passade för vår studie 

eftersom vi ville kunna utveckla och spinna vidare på intressanta svar.  

 

För att dokumentera intervjuerna valde vi att både anteckna och använda bandspelare. Vi 

funderade först på att endast använda bandspelare men på grund av att vi inte litade på 

tekniken så garderade vi oss med papper och penna. Enligt Starrin och Svensson är 

förmågan att ställa frågor viktig men att aktivt lyssna det viktigaste i intervjun. För att 

underlätta aktivt lyssnande kan intervjuaren förutom att banda intervjun även göra 

anteckningar.
22

 För att inte tala i munnen på varandra bestämde vi innan att en av oss 

ställer frågorna medan den andra sköter bandspelaren och för anteckningar. Vi upplever 

att det gjorde samtalet mer avslappnat och att respondenten bara behövde koncentrera sig 

på frågor från en person. 

 

En nackdel som vi upptäckte med inspelning av samtalen var att vissa av respondenterna 

blev stela och timida av bandspelaren, vilket kan ha lett till att de inte vågade ventilera 

sina åsikter fullt ut. Men fördelen med att ha intervjuerna bandade vid redigeringen 

efteråt uppvägde den nackdelen. Då märkte vi hur svårt det var att komma ihåg vad som 

verkligen blev sagt utifrån anteckningarna och minnet. Inspelningen gjorde att vi helt 

kunde ta ut citat ur svaren och göra hela arbetet mer levande. 

 

Intervjuerna redovisas tematiskt i empiriavsnittet i en sammanhängande text där vi väver 

samman respondenternas svar under avsnitten jämställdhet, struktur och utveckling. 

Citaten som redovisas valdes ut på grund av att vi såg dem som intressanta och talande 

för det avsnittet som behandlas. Det innebär att ett citat ibland speglar en åsikt som 

representerar de flesta respondenters svar medan det ibland visar på motsatser mellan 

svar eller belyser ett utmärkande svar som kan vara av intresse för studien. Intervjuerna 

kommer därefter att analyseras utifrån den modell som finns i teoriavsnittet. 

 

 

2.3 Val av litteratur 
 

Vi har till vår teori valt litteratur i form av böcker och tidsskrifter som på något sätt 

behandlat jämställdhet, kön och struktur eller kön och utveckling. Vi använde dessa ord 

för att söka efter litteratur i bibliotekets databaser på högskolan i Gävle. Något som vi 

ganska snabbt kom underfund med var att det inte fanns ett så stort utbud som vi först 

trodde. Det var även ett namn som var återkommande i flera olika studier och det var 

Anna Wahl, vilket förklarar varför vi hänvisat mycket i teorin till henne. En annan sak vi 

upptäckte var att många studier kommenterade eller utgick ifrån Rosabeth Moss Kanters 

studier på 1970-talet, vilka haft stor inverkan på den här typen av forskning. Därför har vi 

ägnat en stor del av teoriavsnittet till hennes studie som vi fann intressant med tanke på 

vår egen undersökning. Trots att Kanters studie gjordes för mer än 30 år sedan så är den 

                                                 
21
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22
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fortfarande aktuell eftersom en del av den aktuella forskningen tar stöd av hennes teorier, 

till exempel genusforskaren Anna Wahl.  

 

En annan sak vi märkte när vi läste in oss på teorierna var att vissa forskare benämnde 

forskningen som ett könsperspektiv medan andra använde ordet genusperspektiv. I 

teoriavsnittet kommer en förklaring till dessa två begrepp. Vi har valt att använda ordet 

genusperspektiv eftersom ordet genus syftar till att kön är socialt konstruerade
23

. 

 

 

2.4 Övriga källor 
 

Fakta till företagsbeskrivningen har vi fått av Folksams marknadsområdeschef dels 

muntligt och dels i form av internt material. Hon har även funnits till hands under arbetets 

gång och gett oss information och material när det är något som vi undrat över.  

 

Även Jämställdhetsombudsmannens och Folksams hemsidor bör nämnas som källor till 

mycket bakgrundsmaterial och allmänna frågeställningar som vi kanske inte fullt ut 

använt i arbetet men som gett oss en hel del värdefulla funderingar och huvudbry. 

 

 

2.5 Trovärdighet 
 

Den kvalitativa forskningen utgår från att det finns många verkligheter, att världen är en 

funktion av varseblivning och samspel med andra människor. Verkligheten ses som 

mycket subjektiv, som snarare behöver tolkas än mätas.
24

 Eftersom det går att göra olika 

tolkningar av vad som sker, finns det inte något stort intresse av att vid upprepade gånger 

mäta en företeelse och på så sätt skapa en reliabel mätning, i traditionell betydelse. I den 

kvalitativa forskningen ska vi istället för att kräva av utomstående att de ska få samma 

resultat som vi, beskriva och förklara världen utifrån hur de människor som lever i den 

uppfattar den.
25

 Vi är medvetna om att om en annan person utfört intervjuerna hade 

denne kanske fått andra resultat, eftersom allt kan tolkas på olika sätt beroende på olika 

perspektiv och personens egna referensramar. Vi har våra utgångspunkter och kan 

därmed inte hävda att studien görs helt oberoende eller konsistent, men kan istället tydligt 

redogöra för vilka utgångspunkter vi haft. 

 

Trovärdigheten kan stärkas genom att man tydligt klargör för vilka utgångspunkter och 

vilket teoretiskt perspektiv som styrt undersökningen samt hur man fått fram slutsatserna 

från den tillgängliga informationen.
26

 För att en granskning av resultaten ska kunna ske 

måste forskaren i detalj beskriva hur informationen samlats in, hur kategorierna 

utvecklades och vilka beslut som fattades under olika skeden av undersökningen. En 

oberoende bedömare ska således kunna ”följa i samma fotspår” för att kunna bedöma 

resultaten av studien.
27

 Därför har vi i detta kapitel tydligt redogjort för metoden vi 

använt, våra utgångspunkter och vilken ansats som legat till grund för studien. 

                                                 
23
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Vi är medvetna om att det aldrig går att fånga verkligheten när man beskriver olika 

människors upplevelser. Att tänka på är att informationen aldrig talar för sig själv, det 

finns alltid en uttolkare eller översättare. Validiteten måste alltså bedömas via tolkningar 

av forskarens erfarenheter istället för i termer av verkligheten.
28

 I och med detta bör det 

därför nämnas att våra erfarenheter inte på något vis var specialiserade på ämnet men att 

litteraturstudien till uppsatsen ökat våra kunskaper. Vi är två studenter som har gått tre år 

på ekonomprogrammet och som båda har jobbat på tvåkönade arbetsplatser innan och 

under studietiden. Så våra förkunskaper är kurser i företagsekonomi varav en med 

genusinriktning och egna erfarenheter i arbetslivet. Att vi är två kvinnor kan även det 

påverka studien eftersom vi då kanske har andra referenser än män, alltså att vi tolkar 

saker på ett sätt.  

 

För att vår studie ska vara så nyanserad som möjligt valde vi att intervjua sex 

respondenter, lika många av varje kön och med olika befattningar och från flera 

avdelningar, eftersom vi ser det som viktigt för trovärdigheten att samla in flera personers 

olika synsätt. För att få bukt med tolkningsproblemet så har vi en fördel av att vi är två 

personer som har hört intervjuerna och att dessa spelades in, allt för att få en så rik bild av 

vad respondenterna berättade som möjligt. 

                                                 
28
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3 Teori 
 

Vi har delat upp teorikapitlet i tre delområden; jämställdhet, struktur och utveckling. 

Jämställdhetsavsnittet innehåller lite historik, begreppsförklaringar och fakta kring 

jämställdhetslagen. Därefter kommer strukturavsnittet som behandlar olika teorier om 

hur olika organisationsstrukturer kan påverka jämställdhet. I utvecklingsavsnittet berörs 

kvinnors och mäns olika utvecklingsmöjligheter. Kapitlet knyts samman med en 

teoridiskussion där vi förklarar vad vi tar med oss till empirin. 

 

3.1 Jämställdhet 
 

Ordet jämställdhet avgränsas i Sverige till förhållandet mellan män och kvinnor. 

Jämställdhet innebär enligt jämställdhetslagen att kvinnor och män har samma 

förutsättningar att forma sina egna liv och samhället. För att kunna göra det krävs lika 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.
29

 

3.1.1 Kön och genus 

 

Kön och genus är begrepp som idag båda används i det svenska språket. Begreppen 

härstammar från den amerikanska antropologen Gayle Rubins uppdelning av kön som 

”sex” och ”gender” från 1975. För att kunna skilja på den biologiska delen av kön från 

det historiska, sociala och kulturella fick ”sex” stå för det biologiska och ”gender” för 

den historiska, sociala och kulturella konstruktionen av män och kvinnor. Begreppen 

importerades till Europa och blev därifrån svenskans kön och genus. Tanken är att 

begreppet genus ska förtydliga att kön är en social konstruktion.
30

 

 

Med utgångspunkt i att genus är socialt konstruerat talas det även om maskuliniteter och 

femininiteter. Det blev utifrån detta mer vanligt att även betrakta män ur ett 

könsperspektiv. Maskulinitet och femininitet är inga givna kategorier, utan något som 

skapas i organisering. Organisationer bidrar till att bygga våra identiteter och där får vi 

med oss uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt/ maskulint och feminint.
31

 I 

en internationell studie av stereotypa egenskaper som är sammankopplade med män och 

kvinnor i en organisation framkom vissa associationer. Kvinnor associerades med 

egenskaper som passitivitet, känslosamhet och vårdande medan män associerades med 

rationalitet, analytisk förmåga samt god ledarskapsförmåga.
32

 

 

Sedan man på 1970-talet började studera organisationsteori och organisering ur ett 

könsperspektiv har det funnits olika uppdelningar av ämnet. Idag talas det ofta om ett 

strukturalistiskt perspektiv. Med ett strukturalistiskt perspektiv söks förklaringar till 

kvinnors och mäns olika förutsättningar i organisationers strukturer.
33
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3.1.2 Jämställdhet i arbetslivet 

 

Jämställdhet och segregering hör ihop eftersom jämställdhet till stor del handlar om 

uppdelningen mellan kvinnor och män. Segregering mellan kvinnor och män har länge 

funnits, däremot har den förändrats under årens gång i takt med att samhället har 

förändrats. Förr handlade segregeringen bland annat om att kvinnor och män skulle ha 

skilda arbetsuppgifter eller att de skulle gå i olika skolor. Om det blev så att de arbetade i 

samma företag eller gick på samma skola så såg man till (av olika anledningar) att de inte 

arbetade sida vid sida eller satt i samma klassrum. Idag ser dock segregeringen inte 

likadan ut i vår del av världen. Idag används tre grenar av segregering för att beskriva 

detta, horisontell, vertikal och intern. Den horisontella segregeringen handlar om att 

kvinnor och män ofta drar sig till olika yrken eller branscher. Den vertikala handlar om 

att kvinnor och män inte kommer lika långt i sina karriärer. Kvinnor avancerar inte lika 

mycket som män, det gäller generellt inom många yrken och branscher. Vertikal 

segregering är det som fått mest uppmärksamhet under de senaste åren eftersom det visat 

sig att det finns väldigt få kvinnor på de högsta posterna och inom styrelser och 

ledningsgrupper. Den interna segregeringen handlar om att även om kvinnor och män har 

samma yrke så tilldelas de eller väljer olika arbetsuppgifter/specialiteter. Då det är vanligt 

att många arbetsuppgifter tilldelas eller väljs vanligen av antingen kvinnor eller män, så 

kan det visa sig att ett tillsynes könsneutralt yrke ändå kan vara väldigt könssegregerat. 

Man brukar säga att yrken med 40-60 % kvinnor eller män är jämställda.
34

 

 

2001 trädde den nya jämställdhetslagen i kraft. Liksom den tidigare så är lagen tillämplig 

på förhållanden i arbetslivet. Lagstiftningsarbetet utgick ifrån att skapa en 

jämställdhetslag som skulle vara könsneutral till sin utformning. Här ansåg dock flera 

remissinstanser att syftet i första hand borde vara att förbättra kvinnornas situation i 

arbetslivet. Nämnas kan exempelvis att kvinnor ofta arbetar i underordnade befattningar, 

inom låglöneyrken och till stor del arbetar kvinnor deltid. Kvinnor som grupp har i 

praktiken ofta ett sämre utgångsläge i arbetslivet. För att kvinnors och mäns villkor ska 

närma sig varandra och slutligen bli lika ansågs det att detta borde komma till uttryck i 

jämställdhetslagen. I lagens 1 § 2st
35

 står därför att ”lagen siktar till att förbättra främst 

kvinnornas villkor i arbetslivet”. Av förarbetena till lagen framgår att lagtexten ska 

uppfattas som ett sätt att uppfylla ändamålet med lagen, avsikten med lagen är inte att 

kvinnor och män ska behandlas olika. Lagen är alltså i denna mening att anse som 

könsneutral till sin utformning.
36

 Enligt jämställdhetslagen 16 §
37

 får inte arbetsgivaren 

missgynna en arbetsstagare eller arbetssökande genom att tillämpa en bestämmelse, ett 

kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som missgynnar personer 

av det ena könet. Kvotering är därmed förbjudet men positiv särbehandling kan i vissa 

fall godkännas. Det står nämligen vidare i paragrafen att detta inte gäller om 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och 

medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. 

 

Alla arbetsplatser med fler än tio anställda måste numera ha en jämställdhetsplan för att 

förhindra könsdiskriminering och främja jämställdhet. Jämställdhetsplanen innebär en 

kartläggning av den egna arbetsplatsen utifrån jämställdhetssynpunkt. Det ska defineras 

vilka skillnader som finns mellan kvinnors och mäns villkor på arbetsplatsen, var det 
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finns brister i jämställdhet samt vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra dessa. Det 

kan exempelvis handla om löner, sjukfrånvaro och hel/deltid. När kartläggningen är gjord 

ska mål ställas upp för de förbättringar som behöver uppnås. Dessa mål ska sen gå att 

utvärdera. Slutligen ska förslag komma på vilka konkreta åtgärder som behöver vidtas för 

att förbättra jämställdheten samt när detta ska ske.
38

 

 

 

3.2 Struktur 
 

I slutet av 1970-talet uppmärksammades genusforskares analyser av organisationer. 

Många av dem var inriktade på frågor om hur det kommer sig att kvinnor oftare än män 

befinner sig på de lägre nivåerna i organisationsstrukturerna.
39

 Därför är strukturer i 

organisationer intressanta att undersöka när det handlar om jämställdhet i arbetslivet. 

3.2.1 Organisationsstruktur och kön 

 

Struktur kan handla om hur arbetsuppgifter är fördelade i en organisation, i funktioner 

och enheter och hur de integreras horisontellt och vertikalt. Lägger man där till att se det 

ur ett genusperspektiv handlar det ofta om kvinnors och mäns villkor i organisationer. 

Det kan t.ex. handla om fördelning mellan kvinnor och män i en organisation, 

segregering mellan könen i sysslor, yrken och positioner, hierarkisk fördelning mellan 

könen eller grad av inflytande och makt.
40

 Mycket av detta berör orden utveckling och 

befordringar. När det handlar om att förklara kvinnors och mäns olika villkor i en 

organisation tillskrivs strukturella faktorer en större vikt än de individuella.
41

 Teoretiskt 

uppfattas organisationsstrukturer vanligen som naturliga och könsneutrala. Detta hänger 

ihop med att det inte alltid anses legitimt att påtala att kön har betydelse, som att 

exempelvis säga att strukturer verkar diskriminerande. Arbetstider och möjligheter till 

karriär och karriäravbrott kan utgöra diskriminerande strukturer, samtidigt som de ses 

som självklara i det dagliga arbetet. Forskning visar att diskriminering i huvudsak utgör 

ett strukturellt problem istället för ett individuellt.
42

 

 

Inom organisationsteorin var genusperspektivet länge ett område som inte 

uppmärksammades. De anställda betraktades ur ett könsblint alternativt ur mäns 

perspektiv eller så var det enbart männen som ansågs intressanta.
43

  Vad som betraktas 

som kvinnors och mäns arbetsuppgifter kan beskrivas utifrån faktorer som lön, ansvar 

och status.
44

 Studier visar att det i organisationer oftast finns en tydlig fördelning av 

sysslor mellan kvinnor och män. Det kan till exempel vara så att män återfinns i 

produktionen där de tillverkar själva produkten medan kvinnor återfinns i 

förpackningsledet där de paketerar produkten. Uppdelningen mellan de två könens 

arbetsuppgifter är lätt att se på arbetsplatsen. Det finns dock ofta en dominerande 

uppfattning om att könsarbetsdelningen är naturlig. Kvinnor anses ofta passa bättre för 
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repetitivt och fingerfärdigt arbete, medan män betraktas som starkare och i behov av att 

kunna röra sig.
45

 

 

Ett återkommande tema i organisationsstudier är att positioner märks eller präglas av kön. 

Märkningen bygger på antagandet att varje syssla hör ihop med ett visst kön. I takt med 

att segregeringsmönster förändras, förändras även könsmärkningen av positioner. Varje 

form av könsmärkning brukar efter en tid uppfattas som naturlig och självklar. Ett 

exempel på könsmärkning är att status och teknik ofta förknippas med män. 

Könsmärkningen kan därför ses som en del av strukturen i organisationen, som en slags 

maktrelation mellan könen.
46

 Möjligheterna för kvinnor i organisationer kan bero på 

vilken typ av organisation de arbetar i. Kvinnor som arbetar i en organisation med både 

kvinnor och män som ser kön som irrelevant har en mycket bättre situation än kvinnor 

som arbetar i könssegregerade organisationer med könsmärkta arbetsuppgifter. Detta för 

att de betraktas som jämlika individer istället för kvinnor vilket underlättar deras 

utveckling. När organisationsproblem däremot diskuteras verkar kvinnor, oberoende av 

vilken typ av organisation, bli synliga representanter för deras kön. 

Organisationsforskaren Lena Abrahamsson fann i en studie att chefer till exempel ofta 

refererade till kvinnorna och deras egenskaper som problem i organisationsprojekt. De 

refererade till detta som ”kvinnoproblemet”. Problem lades på de anställda kvinnorna och 

sågs som individualiserade. Fokus togs bort från strukturen och chefernas egna sätt att 

behandla folk olika och lades istället på kvinnorna. Enligt Abrahamsson verkar det därför 

som att män föredras i moderna organisationer, lika som i de gamla.
47

 

 

Enligt teorier är alltså strukturer och villkor i organisationer ofta anpassade efter män, 

vilket också har gjort att de idag uppfattas som normgivande för hur arbete ska 

organiseras.
48

 Detta har medfört att även organisationsteorin är utvecklad från just mäns 

perspektiv och att den ofta är könsblind. En konsekvens av att organisationsteorin inte 

behandlar genusfrågor är att könsskillnader hänförs till kvinnorna själva. Det innebär att 

för att förklara exempelvis varför kvinnor inte gör karriär så används deras personliga 

egenskaper och privata situation snarare än förhållanden inom organisationer.
49

 Kvinnor 

ses antingen som en outnyttjad resurs beroende på att de saknar de rätta egenskaperna 

eller som en annorlunda resurs som kan användas i vissa situationer. I båda fallen 

definieras kvinnorna i förhållande till männen, att de är likvärdiga men saknar vissa 

egenskaper eller är annorlunda på ett speciellt sätt.
50

 Kvinnors situation i arbetslivet 

kännetecknas generellt av liten rörlighet och få möjligheter till utveckling.
51

 

 

Idag har många företag valt att införa en så kallad ”platt organisation”. Med en platt 

organisation menas en hierarki där antal chefsnivåer är få och antalet underställda per 

chef många.
52

 Flera forskare menar att den platta organisationen kan utmana en 

traditionell ordning mellan könen och skapa mer jämställda villkor för de anställda. De är 

även utifrån sin forskning optimistiska och menar att den platta organisationen ger större 

möjligheter till lika villkor för kvinnor och män. Den platta, moderna organisationen 
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utmanar gamla tankesätt och strukturer.
53

I den platta organisationen ska det nämligen inte 

finnas onödiga nivåer och hierarkier och man eftersträvar nya former av samarbete 

mellan olika grupper på arbetsplatsen. På så vis får fler anställda ta ansvar, fler får fatta 

beslut och arbetsgrupperna präglas av arbete över gränserna.
54

  

 

 

3.3 Utveckling 
 

Föreställningen att strukturer påverkar kvinnors och mäns attityder och att möjligheter är 

förbundna med en viss position i möjlighetsstrukturen innebär att individen inte tillskrivs 

någon större möjlighet att handla. Människor ses därmed som ett bihang till 

organisationsstrukturen enligt Alvesson och Due Billing.
55

 Det finns dock andra synsätt. 

Enligt Wolvén är organisationer främst till för människorna i den och att strukturer därför 

bör anpassas efter och samspela med människornas behov i organisationen. Detta för att 

på bästa sätt kunna tillvarataga, utveckla och mobilisera mänskliga resurser. Wolvén 

framhåller att människor inte bara behöver anpassa sig till strukturer utan också kan 

påverka dessa.
56

  

3.3.1 Hur strukturen kan påverka utveckling 

Forskning rörande organisation och kön har handlat mycket om att hitta de övergripande 

strukturer som påverkar kvinnor och män inom organisationer. En forskare som 

behandlat ämnet är Rosabeth Moss Kanter som 1977 gjorde en studie av kvinnor och män 

i en amerikansk koncern. Hennes studie visade att kvinnors och mäns skilda positioner i 

organisationer inte berodde på skillnader mellan könen, utan istället på vilken roll och 

situation personerna befann sig i. Med hjälp av det kunde Kanter förklara både kvinnors 

och mäns beteenden i organisationer. 
57

  

 

Kanter förklarar att det finns tre olika strukturalistiska problem som kan hindra kvinnor i 

en stor organisation från att utvecklas och klättra. Dessa benämner hon som möjlighets- 

strukturen, maktstrukturen och frekvensstrukturen. Vad Kanter fann var att många 

kvinnor som hade kontorstjänster inte var intresserade av befordringar på grund av att ju 

högre upp i hierarkin, desto färre jämlikar (kvinnor). Medan män däremot fann en 

kamratgrupp på varje nivå.
58

 Detta förklarar hon till viss del med möjlighetsstrukturen. 

Den handlar om vilka möjligheter man har att förflytta sig och utvecklas i organisationen. 

Sådana möjligheter kan vara befordringar, antalet karriärsteg som följer med en viss 

position, vilka karriärmöjligheter en viss position bär med sig, utmaningar, att kunna 

utvecklas och utvidga sin kompetens, förmåner och belöningar.
59

 Kanter fann att den 

grupp som i regel var störst utanför möjlighetsstrukturen var kontorspersonalen i form av 

sekreterare eller de som arbetade med personalfrågor. Dessa hade ett lågt tak och blev 

mycket sällan befordrade högre än den takhöjden, de hade lägst rörlighet. Eftersom 

möjligheter till utveckling var så sällsynta på dessa avdelningar och att den sociala 

kontakten med varandra var så stor så utvecklades starka kamratgrupper som ännu mer 

hindrade utvecklingen, de ville inte lämna arbetskamraterna. Kanter menar vidare att 
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varför kvinnorna stödde en kultur och struktur som motverkade hierarkisk framgång 

berodde dels på tradition men även på att det fanns få kvinnor högre upp att identifiera 

sig med.
60

 

 

Kanter skriver att det är viktigt för den anställdes möjlighet att göra karriär att vara 

centralt placerad i möjlighetsstrukturen, inte på ett jobb utan befordringsmöjligheter utan 

istället mitt i en karriärväg. Detta är något som hon menar är ett resultat av vilken 

position man generellt innehar. Kvinnorna verkar vara mindre motiverade och 

engagerade och att detta verkar bero på att deras jobb ofta innebär färre möjligheter.
61

 

Kanters analys visar även att det är struktur och inte aktör som har betydelse för 

avanceringsmöjligheterna. Människor mitt uppe i möjlighetsstrukturen utvecklar attityder 

och värderingar som främjar dem och gör det lättare att röra sig uppåt i hierarkin. Medan 

de som står utanför den utvecklar en antiframgångskultur med konservativa attityder.
62

 

Kanter använder detta som förklaring till varför kvinnor är mindre inriktade än män på att 

göra karriär, alltså att de innehar underordnade positioner i organisationen och inte att det 

har med deras olika personlighetsdrag eller dylikt att göra. Wolvén är dock av en annan 

åsikt och framhåller att människor inte bara behöver anpassa sig till strukturer utan 

faktiskt även kan påverka dessa
63

. Kanter fann att män är mer ambitiösa, 

uppgiftsinriktade och mer arbetsinvolverade och att kvinnorna bryr sig mer om 

relationerna på jobbet men framhåller att det är strukturerna som påverkar kvinnors och 

mäns utveckling
64

.  

 

Maktstrukturen är en annan strukturell nackdel för kvinnor i stora organisationer enligt 

Kanter eftersom det finns ett generellt tankesätt som handlar om att män är bättre ledare. 

Kvinnor i stora organisationer har en tendens att ofta hamna i cykler som gör dem 

maktlösa. Hon nämner som exempel att många kvinnor som är chefer arbetar med 

personalfrågor och inte kommer så mycket längre än så.
65

 En noggrann undersökning av 

kvinnor och män på samma position visar även att vad som anses vara könsskillnader 

egentligen kan vara maktskillnader.
66

 Kanter fann många exempel på varför kvinnorna 

inte ville bli chefer och mycket kunde förklaras med tradition. Ett exempel var att på 

företaget som hon gjorde studien var nya chefer tvungna att själva stämma träff, ordna 

möten och ringa andra chefer till luncher. Detta var något som kvinnorna kände var 

svårare för dem att göra än för männen. En kvinna sa att hon tvekade att ringa till en man 

om lunchmöte på grund av att de ofta som män kände sig tvungna att betala.
67

  

 

Frekvensstrukturen har att göra med hur många av varje kön som ingår i arbetsgruppen. 

Kanter fann att kvinnors karriärmöjligheter påverkas negativt om deras minoritetsandel 

understiger 30 procent. Om ett kön är underrepresenterat uppkommer tre perceptuella 

tendenser som kan motverka jämlikhet, nämligen uppmärksamhet, polarisation och 

assimilation.
68

 Det första som sker är att könet i minoritet får mer uppmärksamhet och 

därmed blir mer synligt. Sedan sker en polarisation, motsatser börjar uppmärksammas. 

För att inte den dominanta gruppens gemenskap ska förstöras eller förändras hålls 
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minoriteten utanför. Den sista tendensen är assimilation, minoriteten tillåts inte att vara 

en individ. Minoriteten tar då ofta den lättaste vägen till att bli accepterad, nämligen att 

bekräfta redan existerande stereotyper.
69

  

 

 

3.4 Teoridiskussion 
 

Detta är en sammanfattning av teorikapitlet och en beskrivning av vad vi tar med oss in i 

empirikapitlet. Här diskuteras jämställdhet
70

, struktur
71

 och utveckling
72

. Avsnittet 

avslutas med en modell med viktiga begrepp. 

 

Jämställdhet ska numera kartläggas på arbetsplatser. Enligt den nya jämställdhetslagen 

måste alla arbetsplatser med fler än tio anställda ha en jämställdhetsplan, detta för att 

förhindra könsdiskriminering och främja jämställdhet. Jämställdhetsplanen innebär en 

kartläggning av den egna arbetsplatsen utifrån jämställdhetssynpunkt. För att 

jämställdhetsplanen ska ha en effekt krävs att alla anställda känner till den och vet vad 

den innehåller. Det är ett konkret mål som enkelt går att utvärdera om så är fallet, detta är 

något vi tar med oss till intervjuerna och undersöker. 

 

Studier visar att det finns vissa egenskaper som förknippas med kvinnor och andra med 

män. Kvinnor associeras med passitivitet, känslosamhet och vårdande medan män 

förknippas med egenskaper som rationalitet, analytisk förmåga samt det goda 

ledarskapet. Enligt dessa studier beror alltså karriären/ eller bristen på karriär att man på 

grund av sitt kön innehar olika egenskaper. Andra studier menar att det som står i vägen 

är organisationsstrukturen. Enligt dessa tillskrivs strukturella faktorer större vikt än de 

individuella, så det finns i huvuddrag två olika läger när det handlar om att förklara 

kvinnors och mäns olika villkor i organisationer. Vi tar därför med oss båda delarna ut för 

att analysera i verkligheten och tittar närmare på om respondenterna anser att 

egenskapsskillnader finns mellan könen eller om de upplever strukturen som ett hinder 

för dem. 

 

Strukturer i organisationer och segregering mellan kvinnor och män ändras i takt med 

att samhället förändras, förr kunde de olika könen inte ens gå i samma skola medan de nu 

konkurrerar om samma yrken. Intressant i vår studie är att titta närmare på om den 

vertikala och interna segregeringen finns på Folksam och hur dessa då ser ut. Den 

vertikala segregeringen som handlar om hur högt kvinnor och män kan klättra i hierarkin 

är särskilt intressant och ett högaktuellt ämne. Studier visar att kvinnors situation i 

arbetslivet kännetecknas generellt av liten rörlighet och få möjligheter till utveckling. 

Något som forskarna däremot funnit utplånar olikheter som ovan mellan könen och som 

enligt dessa kan skapa mer jämställda villkor är en platt organisationsstruktur, vilket är 

intressant. Även att vissa forskare menar att positioner i organisationer är könsmärkta, att 

man förknippar män och kvinnor med vissa sysslor ser vi som intressant. 

 

Utveckling för kvinnor i organisationer kan enligt Kanter motverkas av olika strukturer i 

organisationen. Kanters tre olika strukturella hinder är även något som vi finner intressant 
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och som vi tar med oss för att analysera med vad våra respondenter säger. 

Möjlighetsstrukturen, maktstrukturen och frekvensstrukturen är enligt Kanter strukturer i 

organisationen som motverkar jämställdhet mellan könen och kan hindra kvinnor från att 

göra karriär. Detta kan jämföras med stycket ovan om den vertikala segregeringen som 

handlar om hur högt kvinnor och män kan klättra i organisationen och att exempelvis en 

platt struktur kan förebygga detta. Att Kanter anser att man som individ inte tillskrivs 

eget handlande är även det intressant, men hon verkar vara lite osäker på den saken för 

samtidigt skriver hon att kvinnor mer bryr sig om relationer och att män är mer 

karriärinriktade. Vi är medvetna om att Kanters studie handlar om amerikanska 

förhållanden och att den utgår från amerikansk kultur. Här kan det skilja en del mot den 

svenska kulturen och svenska värderingar. Ett exempel som Kanter tar upp är att 

amerikanska kvinnor förväntar sig att män ska betala notan vid ett restaurangbesök. Vi 

upplever i alla fall att den förväntningen inte finns hos de flesta kvinnor i dagens svenska 

samhälle. Alvesson och Billing skriver att människor enligt Kanters studie enbart ses som 

ett bihang till organisationsstrukturen. Har inte individer i stora organisationer mer 

möjlighet att handla som enskild individ? Det verkar i alla fall enligt Kanters studie som 

att allt beror på vilket kön och vilken position i organisationen en person innehar. Ett 

annat synsätt har Wolvén som skriver att människor också påverkar strukturer och att de 

inte bara behöver anpassa sig till existerande strukturer. Med det synsättet har individer 

möjlighet att handla istället för att bara falla in i roller i strukturen som redan finns. Det 

senare synsättet är lite mer positivt och ger hopp om att gamla mönster kan brytas och att 

människor i organisationer inte enbart är offer. 

 

Nedan visas en modell med viktiga begrepp som vi tar med oss från teoriavsnittet in i 

analysen och slutsatsen. 

 

 

Figur 1 Modell med viktiga begrepp från teoriavsnittet 
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4 Empiri 
 

Kapitlet inleds med en kortfattad beskrivning av företaget Folksam. Därefter redovisar vi 

våra intervjuer med de anställda på Folksam i Gävle som genomfördes under maj månad 

2007. Respondenternas åsikter om jämställdhet, struktur och utveckling på Folksam är 

det som återges här. Vi har valt ut en del intressanta citat för att belysa respondenternas 

svar. 

 

 

4.1 Företagsbeskrivning Folksam 

 

Folksam grundades 1908 och är det enda kundägda bolaget inom svensk försäkring. 

Detta innebär att vinsten inte delas ut till aktieägare utan stannar hos alla delägare. 

Folksam tillhandahåller försäkringar av olika slag, sparande och lån till kunderna. 

Folksams vision lyder: ”Vi ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen 

känner trygghet.”
73

 I slutet av 2005 hade Folksam ca 4 miljoner kunder vilket innebär att 

de försäkrar varannan person, vartannat hem och var fjärde bil i Sverige. Deras 

övergripande mål är att de ska ha försäkrings- och sparandebranschens mest nöjda 

kunder.
74

 

 

Folksam har flera etiska kriterier som de förhåller sig till. När det gäller deras 

kapitalförvaltning så investerar de i företag som tar ett stort ansvar för hur det ser ut 

innanför företagets portar. Genom exempelvis deras jämställdhetsindex kan de mäta hur 

stor andel kvinnor som är styrelseledamöter, hur många som sitter i företagets ledning 

och andel kvinnor av totalt anställda på koncernnivå som ett visst företag har.
75

 Förutom 

ett jämställdhetsindex så har de även bl. a klimatindex och hälsoindex
76

. Dessa index 

sammanställer Folksam för att påverka företagen som de investerar kundernas pengar i 

och för att det handlar om faktorer som Folksam anser viktiga. Med drygt 4 miljoner 

kunder och ca 167 miljarder kronor att förvalta ger det Folksam en möjlighet att påverka 

företag i många viktiga frågor som har en stor del i företagens resultat. Sådana frågor är 

exempelvis jämställdhet, miljö och hälsa. När dessa index är sammanställda släpps ett 

pressmeddelande vilket leder till att debatt uppstår kring ämnet. Folksams önskan är att 

detta ska bidra till att företagen börjar prioritera dessa områden samt att de inspireras av 

de företag som lyckas bra och att de försöker förbättra sig. Om Folksam har aktieinnehav 

i företag som får dåliga betyg i dessa mätningar så går de in och försöker påverka dessa 

företag att förbättra sig, detta görs genom en ökad dialog med företagen och uppföljning 

av detta samt att de närvarar vid bolagsstämmorna. Att direkt sälja av aktieinnehavet 

anser man vore oansvarsfullt och skulle innebära att de skulle förlora sina möjligheter att 

påverka och förändra företagens inställningar till dessa frågor.
77

 

 

Folksam mäter själva varje kvartal de olika marknadsområdena i hur de ligger till i 

jämställdhet. Detta för att sätta press på de olika marknadsområdena så att de alla arbetar 
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aktivt med jämställdheten.
78

 För att de anställda ska veta hur jämställdhetsarbetet bedrivs 

på Folksam är intranätet ”Folket” en plats där man kan hitta information om mesta.
79

 

 

År 2006 hade Folksam 1617 (49 %) kvinnor och 1683 (51 %) män anställda som 

tillsvidarepersonal. Av dessa var 41 % av cheferna kvinnor och 59 % var män. Med 

chefer avses chefer med ett verksamhets- och personalansvar. Andelen kvinnor som är 

chefer i Folksam har ökat från 33% till 41% mellan år 2000 till år 2006. I 

ledningsgruppen för Södra Norrland finns 4 kvinnor och 4 män
80

. Södra Norrland är ett 

av de 11 marknadsområden som finns inom Folksam och en kvinna är chef över det 

marknadsområdet. Inom Södra Norrland finns 15 olika arbetsområden.  

 

 Det finns två chefer för ombudssidan, båda två är män. Under ombudscheferna 

arbetar 16 (33 %) kvinnor och 33 (66 %) män. 

 Det finns en chef för företagsombud och tjänsterådgivning, som är en man. Under 

honom arbetar 1 (17 %) kvinna och 5 (83 %) män. 

 Det finns en chef för kundtjänst och privatrådgivning, som är en kvinna och under 

henne arbetar 14 (58 %) kvinnor och 10 (42 %) män. 

 Det finns en chef för skadeavdelningen, som är en kvinna och under henne arbetar 

7 (25 %) kvinnor och 21 (75 %) män. 

 Det finns en chef för administration, som är en kvinna och under henne arbetar 4 

(44 %) kvinnor och 5 (56 %) män.  

 Under marknadsområdeschefen, som är en kvinna arbetar 7 (41 %) kvinnor och 

10 (59 %) män. 

 Summa Södra Norrland: 49 (38 %) kvinnor och 79 (62 %) män. 

 

Figur 2 Marknadsområdet Södra Norrland 

 
Modell över Marknadsområdet Södra Norrland
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4.2 Jämställdhet 
 

I den här delen redovisas hur respondenterna resonerar kring jämställdhet, hur de märker 

av och informeras om Folksams jämställdhetsarbete och hur de upplever jämställdheten 

på Folksam. Första gången respondentens svar redovisas beskrivs även dennes position i 

företaget. Respondenterna heter egentligen något annat. 

 

Först fick respondenterna svara på hur deras allmänna inställning till jämställdhet var. 

Anna som arbetar på kundtjänst berättade att gruppsammansättningen bör vara blandad 

för att gruppen ska fungera bra. Lars som även han arbetar på kundtjänst gav intrycket att 

han inte var så intresserad av ämnet. Margareta som har en ledande befattning på 

kundtjänst berättade att hon tycker att det inte får gå till överdrift med jämställdheten. 

Nedanstående citat visar hur två respondenter resonerade. 

 

 ”Jag tänker aldrig i de banorna. Jag inbillar mig att det 

är jämställt fast det förmodligen inte är det.” (Lars) 

 

”Jag tycker att det är bra med jämställdhet. Men det får 

inte gå till överdrift åt något håll.” (Margareta) 

 

En nackdel med jämställdhet som respondenterna uttryckte var all slags positiv 

särbehandling. De svarade att kompetens och inte kön bör ligga till grund för vem som 

får jobbet. Karin som arbetar med administration tillade att kvotering kan vara nödvändig 

ibland, dock inte på Folksam. Följande citat visar vad två av respondenterna berättade om 

positiv särbehandling.  

 

”Kunskapen är det som bör ligga till grund. Men på vissa 

företag kanske kvotering behövs ibland, men inte på 

Folksam.” (Karin) 

 

”Jag är emot all kvotering. Bäst lämpad för jobbet ska få 

det.” (Lars) 

 

Margareta berättade att den största fördelen med jämställdhetsarbete är att det ska vara 

lika lön för lika arbete, vilket även Anna uttryckte. Att kvinnor och män har olika syn på 

saker och ting angav Karin som en annan fördel med att arbetsgrupperna är blandade. 

Magnus som har en ledande befattning på teknikavdelningen berättade att en blandning 

av könen bidrar till en bättre stämning i gruppen. 

 

 ”Fördelen är att det blir lite mjukare stämning, är det 

bara killar är det en rätt rå jargong egentligen. Det är 

bra för hela gruppen, man kanske tänker i andra banor 

också. Det är ju inte bara svart eller vitt.” (Magnus) 

 

När respondenterna skulle berätta hur de såg på egenskapsskillnader mellan kvinnor och 

män i arbetslivet så var det många som hade svårt att se någon egentlig skillnad. Karin sa 

däremot att det finns egenskapsskillnader, kvinnor har en lite mjukare stil, är trevligare 

och talar när de har något vettigt att komma med. Hon berättade att män ofta talar om hur 

bra de är och pratar om sådant som någon annan redan har sagt. Ett exempel som hon tog 

upp var att under ett möte så kan en man gå upp i talarstolen och tala om saker som 
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personen tidigare redan sagt. Lars berättade att han upplevde att det finns skillnader, han 

angav att män är mer rakt på sak och löser saker effektivare än kvinnor och att kvinnor 

tänker mer i cirklar. Citaten nedan visar hur de båda respondenterna resonerade. 

 

”Killar är mer rakt på sak och löser saker mer effektivt 

medan kvinnor tänker mer i cirklar.” (Lars) 

 

”Kvinnor har lite mjukare och trevligare stil och säger 

till när man verkligen har något att säga, när det behövs. 

Medan män talar om hur bra de är och pratar om sådant 

som redan är sagt.” (Karin) 

 

Respondenterna kunde däremot ge en klarare bild över sin syn på egenskapsskillnader när 

det gäller kvinnor och män som är chefer. Anna berättade att män är mjukare än kvinnor 

medan Margareta uppgav att kvinnor är mjukare och inte lika ärliga. Magnus sa att det 

verkar som att kvinnor känner att de måste prestera mer bara för att de är kvinnor, att de 

på något sätt ska hävda sig. Han berättade också att han upplevde att kvinnor som chefer 

blandar sig i saker som de kanske inte alltid förstår. Lars sa att det inte fanns några 

skillnader mellan kvinnor och män som chefer och beskrev att en bra chef ska vara rak 

och tydlig. Nedanstående citat visar två av respondenternas svar. 

 

”Han ska vara väldigt rak, man ska hela tiden veta vad 

han vill. Han ska vara tydlig.” (Lars) 

 

”Kvinnliga chefer är väldigt på, det känns som att de ska 

prestera mer bara för att de är kvinnor. Att kvinnor på 

något sätt ska hävda sig. De blandar sig i väldigt mycket 

som de kanske inte förstår sig på ibland.” (Magnus) 

 

Respondenterna berättade att de inte märker av jämställdhetsarbetet på Folksam speciellt 

mycket. Anna förklarade att de vid nyanställning vid sidan av kompetens även ser över 

vilket kön som behövs i gruppen, men delgav att jämställdhetsarbete är något som 

bedrivs på chefsnivå och inget som hon märker av. Margareta berättade att 

jämställdhetsarbetet mest har att göra med nyanställning och att det inte sker så ofta. Att 

jämställdhetsarbetet inte märks av sa även Magnus, men han berättade att han trodde att 

företaget arbetar aktivt med det eftersom de mäts hela tiden. Följande citat visar två av 

respondenternas svar på hur de upplever Folksams jämställdhetsarbete. 

 

”Det pratas om att det ska vara något mättal som mäter 

jämställdhet och därför måste de jobba efter det också, 

men det är ingenting jag engagerar mig i.” (Magnus) 

 

”Vid nyanställning vet jag att de ser över vilket kön som 

behövs i gruppen. Men jag tycker inte att jag märker av 

det och jag tycker att det ligger på chefsnivå.” (Anna) 

 

Anna berättade att information om jämställdhet ska finnas på hemsidan och att det är upp 

till var och en att läsa om det. Siffror och statistik över hur det ser ut får de anställda på 

möten med marknadsområdeschefen. Detta var något som alla respondenter berättade för 

oss. Anna tillade att chefen endast visade siffrorna och att det ej togs upp till diskussion, 
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något som även Margareta sa. Lars berättade att chefen brukar informera om att de ligger 

väldigt bra till på det området. 

 

Alla respondenterna berättade att de upplevde att det var jämställt på Folksam och att 

jämställdhetsarbetet fungerade bra. Alla angav dessutom att Folksam mäts i detta och att 

Folksam låg bra till i dessa undersökningar. Margareta nämnde dock att det inte var 

särskilt jämt fördelat mellan könen på Gävles kundtjänstavdelning där det finns sex 

anställda varav fyra är kvinnor och två är män och berättade att hon tyckte att det var 

synd men att hon ser att fler män nu har börjat söka sig dit. Även Börje, som arbetar på 

teknikavdelningen, berättade att det på kundtjänst arbetade mest kvinnor men tillade att 

han visste att Folksam arbetade för att förändra det. Karin berättade att hon trodde att en 

anledning till att det inte var jämnt fördelat mellan kvinnor och män på kundtjänst kunde 

vara att det var svårt att få dit män. 

 

”Män kommer ofta in och jobbar en kortare period innan 

de drar vidare. Jag tror att det beror på att män är mer 

karriärlystna än kvinnor.” (Karin) 

 

Att det inte finns några kvinnor på teknikavdelningen berättade Magnus kunde bero på att 

det finns så få på marknaden. Bilteknikerna kommer i huvudsak från bilverkstäder och 

där jobbar det inte särskilt många kvinnor.  

 

Respondenterna berättade att de inte riktigt hade koll på vad en jämställdhetsplan 

egentligen är och vad deras jämställdhetsplan innehåller. Anna sa att hon hade skrivit ut 

den och tagit med den och Magnus berättade att han hade tänkt läsa på om den men inte 

hunnit. Kvinnorna svarade att de visste att fördelningen mellan könen inom olika yrken 

och befattningar ska vara 40-60 % för att företaget ska kallas jämställt. Nedanstående 

citat visar vad respondenterna berättade om jämställdhetsplanen. 

 

”Det finns säkert en jämställdhetsplan, men det vet jag 

inte så mycket om.” (Börje) 

 

”Jämställdhetsplanen ligger på intranätet och för några 

år sedan gavs det även ut en policy till alla medarbetare 

där jämställdhetsplanen fanns med.” (Karin)  

 

 

4.3 Struktur 
 

I den här delen redovisas hur respondenterna resonerade kring hur organisationen och 

hierarkin är uppbyggd, vilka organisationsförändringar de skulle vilja se samt hur 

informationen och relationen fungerar mellan chefen/ledningen och personalen. 

 

Alla respondenter hade en bild om hur organisationen är uppbyggd och hur hierarkin ser 

ut. På frågan hur hierarkin ser ut svarade Margareta så här: 

 

”En massa chefer är det.” (Margareta) 

 

Magnus berättade att organisationen är smal och tack vare det är det inte långt till 

besluten, vilket han sa att han upplevde som positivt.  
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”Det är en smal organisation eftersom det inte är långt 

till besluten.” (Magnus) 

 

När det handlade om vilka förändringar de skulle vilja se så hade de lite olika 

uppfattningar. Margareta berättade att de får alldeles för mycket information så att det 

blir svårt att sålla. Lars nämnde att han närmsta chef sitter för långt bort (i en annan stad). 

Börje berättade att han absolut inte ville se några fler förändringar. Han sa det att under 

hans fem år på Folksam alltid varit någon förändring på gång. Magnus berättade att det 

var bättre förr, för enligt honom centraliseras idag för mycket till Stockholm. 

Nedanstående citat visar på hur två respondenter resonerade. 

 

”Jag vill ha tillbaka det gamla för nu centreras mycket 

till Stockholm och de lever i sin egna lilla värld.” 

(Magnus) 

 

”Jag kan ibland tycka att jag får för mycket information. 

Men jag tycker inte att strukturen ska förändras.” 

(Margareta) 

 

De flesta berättade att de hade en bra kontakt med sin närmsta chef, men ingen kontakt 

med de högre cheferna ovanför marknadsområdeschefen. En intressant sak som kom 

fram när vi frågade Magnus om hans relation med sin närmsta chef var: 

 

 ”Magnus: Jag har ingen riktig kontakt med min närmsta 

chef, endast via lönesamtal och möten. Jag känner att 

hon inte har riktig koll på mitt jobb. 

Intervjuare: Så det skulle kunna vara bättre? 

Magnus: Ja, det har nog att göra med att hon är kvinna, 

hon förstår kanske inte riktigt den tekniska delen som vi 

arbetar mycket med. 

Intervjuare: Kan hon inte de tekniska bitarna? 

Magnus: Nej, inte! Hon lär sig mer och mer så att säga, 

men hon skulle kunna mer för att förstå egentligen.” 

 

Respondenterna berättade att den mesta av informationen från ledningen ges via 

Folksams intranät och att det är upp till var och en att läsa det material som skrivs där. De 

berättade också att de ofta har för lite tid för att hinna med att läsa allt som står där. Övrig 

information ges från närmsta chefen eller markandsområdeschefen.  

 

 

4.4 Utveckling 

 
Här redovisas respondenternas svar om möjligheter till befordran och utveckling, deras 

syn på utvecklingsmöjligheter. Finns det skillnader vad gäller utvecklingsmöjligheter 

mellan kön, vilken avdelning man arbetar på och vilken befattning man har? Även hur 

viktig utvecklingsmöjligheten är för dem själva. 

 

Frågan om och hur viktig möjligheten till befordran är för respondenterna gav lite olika 

svar. Anna berättade att det är viktigare att hon har ett jobb som hon trivs med och att hon 
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absolut inte strävar efter att bli chef. Möjligheten till befordran nämnde Karin inte heller 

som viktigt, men berättar att det däremot varit det för henne tidigare, idag är hon dock 

nöjd med sitt arbete. Lars berättar att han inte har några andra ambitioner än att fortsätta 

på sin avdelning med de arbetsuppgifter han har idag eftersom han trivs med det. 

Nedanstående citat visar hur två av respondenterna resonerade. 

 

”Möjligheten till befordran har nog varit viktig för mig 

tidigare, men idag är jag nöjd med mitt arbete.” (Karin) 

 

”Nej det är inte viktigt för mig, jag vill bara ha ett jobb 

som jag trivs med.” (Anna) 

 

Margareta och Magnus angav, till skillnad från de andra att möjligheten till befordran är 

något som är viktigt för dem. Magnus sa att det är viktigt att den chansen i alla fall finns. 

Men han är inte intresserad av att flytta, vilket han skulle bli tvungen till om han vill gå 

vidare från den tjänsten som han har idag. Han sa att han då måste ta sig till Stockholm 

och att det är ett hinder för att kunna ta sig vidare. Avdelningen som han jobbar på är i sig 

även ett hinder till befordran och utveckling eftersom det inte finns så mycket högre att 

nå inom det. Citaten nedan visar hur de båda respondenterna svarade. 

 

”Om jag skulle gå vidare från det här så är det som chef i 

Stockholm och dit vill jag inte flytta.” (Magnus) 

 

”Ja det är viktigt och för mig är det en trygghet att veta 

att det finns olika yrken att välja på inom samma 

företag.” (Margareta) 

 

Att kunna utvecklas inom sitt yrke var däremot något som de flesta respondenterna angav 

som viktigare än möjligheten till befordran. Men Lars sa att han inte alls var intresserad 

av att utvecklas. Han berättade att hans ålder gör det svårare att lära sig nya saker och att 

han nu inte heller hade det intresset. Börje sa att han försöker att gå på olika utbildningar 

och kurser för att kunna hänga med på nyheter i yrkesområdet och att han hela tiden vill 

utvecklas i sitt yrke. Han uppgav att det var väldigt viktigt för att kunna göra ett bra jobb. 

Detta var även något som de andra respondenterna uttryckte. Nedanstående citat visar på 

de olika resonemangen. 

 

”Man vill ju hela tiden utveckla sig i det som man arbetar 

med. Vi försöker att gå på olika utbildningar för att hänga 

med i svängen.” (Börje) 

 

”Jag vill inte utvecklas. Jag har blivit till åren och det blir 

svårare att lära sig nya saker nu.” (Lars) 

 

Respondenterna var överens om att de kunde gå vidare från den positionen som de har 

idag till något annat inom företaget om de ville. Margareta svarade att hon kunde gå 

vidare till i stort sett allt inom Folksam om hon ville. Anna berättade att det var 

annorlunda för några år sedan då det fanns få utvecklingsmöjligheter från kundtjänst men 

att det nu öppnats nya vägar som möjliggör utveckling även därifrån.  

 

”Förr var det så att om man kommit till kundtjänst så 

kunde man inte gå vidare.” (Anna) 
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”Jag kan gå vidare till i stort sett allt.” (Margareta) 

 

Vad som främst påverkar möjligheterna till utveckling och att byta position uppgav några 

respondenter var tillgången till andra tjänster. Margareta tillade även att det kan behövas 

vidareutbildning innan man kan söka vissa tjänster. Att det största hindret för att söka sig 

till andra tjänster var just tillgången till dessa sa även Lars och att en annan stor del 

berodde på vilken utbildning man hade i bagaget.  

 

Det som mest påverkar utvecklingsmöjligheterna till en ny position sa Anna var cheferna. 

Hon menade att cheferna ser över gruppsammansättningen och väljer en person som 

behövs på den positionen, om det är en man eller kvinna som passar in. Karin berättade 

att den största faktorn som påverkar utvecklingen till nya positioner var hur pass flyttbar 

man är. Detta eftersom Folksam är ett företag som har kontor i hela Sverige och att alla 

tjänster oftast inte finns inom en och samma ort. Börje och Magnus delade samma 

uppfattning om att det är upp till en själv att påverka utvecklingen och Börje sa att 

mycket är beroende av om man gör ett bra jobb eller ej. Nedanstående citat visar hur två 

respondenter resonerade. 

 

”Jag påverkar utvecklingsmöjligheterna mycket själv. Jag 

har sökt den tjänst jag har idag på eget bevåg.” (Magnus) 

 

”Påverkar gör tillgången till andra tjänster, mest söks 

biltekniker vilket jag inte kan söka eftersom jag inte har 

de kunskaperna.” (Lars) 

 

Frågan om respondenterna skulle vilja byta position från den de har idag gav lite skilda 

svar. Två av respondenterna var tydliga med att om de skulle byta så skulle det vara till 

en högre position, gärna chef. Det enda som stoppade Margareta från detta var att de 

tjänsterna inte är lediga idag men att hon gärna skulle vilja söka sig uppåt. Magnus skulle 

även han vilja utvecklas till en högre befattning men skulle då vara tvungen att flytta och 

det var inget som han ville göra idag. De övriga respondenterna uttalade att de var nöjda 

med vad de gjorde och den position de har idag. Anna tillade att hon i alla fall inte ville 

bli chef. Medan Karin inte ville bli en chef med personalansvar och att hon trivs bra på 

den positionen som hon har idag, hon kunde möjligtvis tänka sig att bli en mer 

övergripande chef som exempelvis marknadsområdeschef. Lars och Börje var båda 

tydliga med att de inte ville byta position och Börje ville inte bli chef. Citaten visar hur 

två respondenter svarade. 

 

”Jag är nöjd med det jag gör, jag vill inte bli chef och jag 

vill inte byta avdelning.” (Börje) 

 

”Jag skulle kunna söka min chefs jobb om hon skulle 

sluta.” (Margareta) 

 

Respondenternas svar om olika avdelningar och positioner har större utvecklings- 

möjligheter var något skilda. Två av respondenterna svarade att de inte vet hur det ligger 

till och kunde inte utveckla svaret mer. Anna berättade däremot att det inom kundtjänst 

fanns färre vidareutbildningar och utvecklingsmöjligheter än på andra avdelningar som 

exempelvis civil eller skadereglerare. Hon menade att man inte kan fördjupa sig inom 

kundtjänst och bli specialist på ett område som man kan inom andra befattningar. Medan 
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Karin sa att det till och från kundtjänst fanns flest vägar, att man kunde gå från att arbeta 

som ombud till kundtjänst och därifrån vidare. Detta var även något som Magnus höll 

med om och uppgav kundtjänst och säljavdelningarna som de med mest 

utvecklingsmöjlighet. Lars berättade att han trodde att det var rätt lika på de olika 

avdelningarna och befattningarna och att det som styrde var hur man var som individ, hur 

mycket man själv vill utvecklas. Nedanstående citat visar hur några respondenter 

resonerade. 

 

”Jag tror mer att det handlar om individen, hur mycket 

man vill utvecklas.” (Lars) 

 

”Jag tror att kundtjänst- och säljavdelningen har flest 

utvecklingsmöjligheter.” (Magnus) 

 

”Jag tycker att det finns få vidareutbildningar i 

kundtjänst. Inom kundtjänst kan man inte fördjupa sig så 

som man kan inom civil och skador.” (Anna) 

 

Två av respondenterna, Margareta och Karin berättade att de inte upplevde att vilket kön 

man har påverkar ens utvecklingsmöjligheter på Folksam. Medan Anna uppgav att det 

visst påverkar. Hon berättade att könsbalansen i arbetsgruppen till viss del låg till grund 

vid tillsättning av en tjänst och att det ska stämma in i gruppen. Men hon sa att hon inte 

tyckte att könet verkade ligga till grund när det handlar om vilka som får gå kurser eller 

vilka som blir tillfrågade att byta tjänst. Lars och Börje visste inte om det var någon 

skillnad mellan de olika könen och möjlighet till utveckling men de sa att de inte trodde 

att det var det. Medan Magnus berättade att det allmänt på Folksam inte spelade någon 

roll men att könet däremot verkade påverka utvecklingsmöjligheterna på hans avdelning 

beroende på gamla förutsättningar och att männen dominerar i antal där. Följande citat 

visar två av respondenternas svar. 

 

”Allmänt på Folksam så ska det inte vara någon skillnad 

men däremot på teknik så spelar nog könet roll kan jag 

tänka mig. Det finns ju gamla förutsättningar och gamla 

spöken så att säga.” (Magnus) 

 

”Jag tror att könsbalansen påverkar vid byte av arbete. 

Men jag tror inte att könet spelar någon roll då det 

handlar om vilka som får gå kurser eller vilka som blir 

tillfrågade om att byta tjänst.” (Anna) 

 



 

 
27 

5 Analys 
 

I det här kapitlet jämförs respondenternas svar med varandra och kopplas till teorin. 

Kapitlet är indelat i delarna jämställdhet, struktur och utveckling. Delarna följer även till 

stor del modellen
82

 med viktiga begrepp från teoridiskussionen, vilken ligger till grund 

för analysen. 

 

 

5.1 Jämställdhet 
 

En jämställdhetsplan ska alla arbetsplatser med fler än 10 anställda upprätta enligt den 

nya jämställdhetslagen. Den finns till för att förhindra könsdiskriminering och främja 

jämställdhet. Folksam har en jämställdhetsplan som uppfyller kriterierna för en sådan. 

Det mål som Marknadsområdet Södra Norrland har i sin jämställdhetsplan
83

 är att ”alla 

anställda ska ha kunskap om jämställdhetsplanens syfte och innehåll”. Mycket av 

informationen som ges till de anställda ges via intranätet. Det blir då upp till var och en 

att ta del av det som läggs ut där. Efter våra intervjuer har vi fått fram att många tycker att 

det ges ut så mycket information på intranätet att det blir svårt att sålla vad de ska läsa 

och vad de inte behöver läsa. Vi ser att det då finns en risk att inte alla får kunskap om 

Folksams jämställdhetsplan och dess syfte, eftersom den informationen försvinner i 

mängden. Väldigt få av respondenterna hade nämligen vetskap om vad en 

jämställdhetsplan är och ännu mindre om vad Folksams jämställdhetsplan innehåller. 

Kvinnorna var däremot medvetna om att fördelningen mellan könen ska vara 40/60 % för 

att anses som jämställt. Tilläggas här är att Lars berättar att han aldrig tänker på 

jämställdhet. Han säger att han inbillar sig att det är jämställt även om det förmodligen 

inte är det. Vilket kan jämföras med att Magnus berättar att det på Folksam pratas om 

något mättal som mäter jämställdhet och att de därför måste jobba med det. Han säger 

även att det inte är något som han engagerar sig i. Jämställdhetsarbetet är alltså något som 

rör andra och inte honom. Dessa uttalanden visar på att Lars och Magnus inte ser problem 

med jämställdhet, eller att det i alla fall inte är deras problem. 

 

Det finns uppfattningar om att det finns egenskapsskillnader mellan kvinnor och män 

enligt bland annat Zetterquist m fl.
84

 som vi refererade till i teoriavsnittet. Det var även 

något som några av respondenterna berättade. Lars uppgav att män är mer rak på sak och 

löser problem effektivare än kvinnor vilket påminner om det Zetterquist m fl. säger, då de 

påstår att män associeras med analytisk förmåga och rationalitet. Karin berättade att 

kvinnor har en mjukare stil än männen och att de avvaktar med att tala tills de har något 

vettigt att säga, vilket kan förknippas med Zetterquist m fl. påstående om att kvinnor är 

mer känslosamma och passiva. Men flertalet av våra respondenter hade svårt att berätta 

om det fanns skillnader eller inte. Sedan vet vi inte om respondenterna endast berättade 

om egna erfarenheter och att dessa bara råkade stämma in i de teorier som hävdar att 

egenskapsskillnader finns. 
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 Se Figur 1 
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 Se Bilaga 3 
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 Zetterquist, Kalling, Styhre, 2005 
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Respondenterna hade lättare att beskriva egenskapsskillnader när det gäller kvinnor och 

män som är chefer. Vissa uppgav att kvinnor är mjukare medan en annan uppgav att män 

är mer mjuka. Att män skulle vara mer mjuka kan höra ihop med Magnus uppfattning om 

att kvinnor som chefer ska hävda sig hela tiden och att han berättade att han trodde att de 

känner att de måste prestera mer bara för att de är kvinnor. Han berättade även att 

kvinnor som chefer blandar sig i saker som de kanske inte alltid förstår. Lars berättade att 

han inte alls ansåg att det fanns egenskapsskillnader när det gäller kvinnor och män som 

chefer, men när han beskrev vilka egenskaper en bra chef enligt honom ska ha framgick 

annat. Då blev svaret att ”han ska vara väldigt rak, man ska hela tiden veta vad han vill. 

Han ska vara tydlig”. Lars utgick alltså från att en chef är en man, utan att säkert 

reflektera över det. Enligt Wahl m fl.
85

 så är vissa positioner i en organisation 

könsmärkta, att varje syssla hör hop med ett visst kön och att exempelvis status ofta 

förknippas med män. Därför är det enligt teorin inte kanske så konstigt att Lars ser det 

som naturligt att en chef är en man. Han hade ju annars ha kunnat svara ”han eller hon 

ska vara…”. 

 

Lika villkor sammanfattar jämställdhetslagens
86

 syn på jämställdhet. Jämställdhet 

innebär ju enligt lagen att kvinnor och män ska ha samma möjligheter att forma sina egna 

liv och samhället. För att kunna göra det krävs samma möjligheter, rättigheter och 

skyldigheter, med andra ord lika villkor. Respondenterna var alla överens om att de 

upplevde Folksam som en jämställd arbetsplats. Lars berättade att han aldrig tänkte i de 

banorna men att han inbillade sig att det var jämställt fast att det förmodligen inte var det. 

Viktigast av dessa lika villkor som krävs vid jämställdhet ansåg två av kvinnorna vara 

lika lön för lika arbete och var nöjda med att Folksam redovisar löneskillnader mellan 

könen för att motverka detta. En nackdel som respondenterna var överens om var att 

positiv särbehandling inte är något bra och att det inte heller behövs på Folksam. 

Respondenterna benämnde denna särbehandling som kvotering, detta är förbjudet enligt 

lagen. Däremot kan positiv särbehandling i vissa fall godkännas för att främja ett mål 

men alltså inte kvotering. Just kvotering verkade flera av respondenterna dock tro att 

företag använder sig av och det brukar vara den allmänna uppfattningen i samhället. 

 

Vid en analys av Folksams siffror 2004 så visar det sig Folksam hade 48 % kvinnor och 

52 % män som tillsvidare anställda. Av dessa stod chefsandelen för 40 % kvinnor och 60 

% män. Med chef avses chefer med ett verksamhets- och personalansvar. På Folksam är 

alltså 48 % av de anställda kvinnor och av cheferna är 40 % kvinnor. Under intervjuerna 

framkom att de anställda ansåg Folksam som en jämställd arbetsplats och att 

jämställdhetsarbetet fungerade bra. En Utredning som staten
87

 gjort menar att ett företag 

som har en könsfördelning mellan 40-60 % är att anse som jämställt, så enligt teorin är 

Folksam att anse som jämställt inom denna kategori. Däremot nämnde våra respondenter 

att det inte var särskilt jämt fördelat mellan könen på vissa av avdelningarna på Gävle 

kontoret, nämligen kundtjänst och teknikavdelningen. På kundtjänst arbetar 67 % kvinnor 

och 33 % män och på teknikavdelningen arbetar 0 % kvinnor och 100 % män. Detta 

stämmer inte överens om vad teorin anser som jämställt. Folksam är alltså inte att anse 

som jämställd inom denna kategori- intern segregering. Den interna segregeringen 

handlar om huruvida kvinnor och män arbetar på olika eller samma avdelningar inom ett 

företag. Här kan man se att inom marknadsområdet Södra Norrland så ligger kvinnorna i 

en tydlig minoritet på tekniksidan (0 kvinnor utav 13 anställda) och på Folksams 
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ombudssida (11 kvinnor utav 38 anställda). Männen ligger i minoritet på kundtjänst (7 

män utav 20 anställda). Detta innebär att trots att Folksam är ett tillsynes jämställt företag 

så är det ändå könssegregerat inom de olika avdelningarna. 

 

 

5.2 Struktur 
 

Vertikal segregering handlar som vi skrev i teoriavsnittet om hur långt kvinnor och män 

kan komma i sina karriärer. Strukturen i företaget handlar bland annat om hur 

arbetsuppgifter och positioner är fördelade i funktioner och enheter och hur dessa 

integreras vertikalt. Hur strukturen ser ut kan påverka hur långt kvinnor och män kan 

klättra. Därför frågade vi respondenterna om hur organisationsstrukturen ser ut på 

Folksam. På frågan om hur Folksam är uppbyggt och ser ut beskrev respondenterna 

hierarkin på liknande sätt. De hade en bild om hur det såg ut och de flesta beskrev den 

som en smal och hög organisation. Margaretas svar ”en massa chefer är det” använder vi 

som ett talande exempel som beskriver hur flera av respondenterna upplever 

organisationen. Enligt Amundsdotter och Gillberg
88

 är den organisationsform som bäst 

främjar jämställdheten den ”platta organisationen”. Den kan enligt dem nämligen utmana 

en traditionell ordning mellan könen och skapa mer jämställda villkor för de anställda. 

Även om Folksam inte är en platt organisation enligt respondenterna så berättade Magnus 

att han upplevde det som positivt att det var en smal organisation därför att det inte är 

långt till besluten. Lars däremot berättade att hans närmsta chef sitter alldeles för långt 

bort, inte ens i samma stad, vilket gör att det för hans del upplevs som långt till besluten. 

När vi frågade respondenterna om de skulle vilja förändra något i organisationsstrukturen 

var det just att chefen skulle sitta närmare som Lars såg som viktigt. De andra 

respondenterna hade inget konkret att komma med vad gäller förändring, dock var Börje 

tydlig med att han inte ville ha några fler organisationsförändringar. Börje berättade att 

sedan han började på Folksam hade det alltid varit någon organisationsförändring på gång 

och det var han less på. Magnus sa att det var bättre förr eftersom mycket centraliseras till 

Stockholm idag. Så sammanfattningsvis beskrev respondenterna sin organisation som 

centraliserad och hierarkisk och inte som en platt organisation som enligt studier ska 

främja jämställdheten. 

 

Könsmärkning av vissa positioner eller att positioner präglas av kön är något som det 

talas mycket om i organisationsstudier. Ett exempel enligt Wahl m fl. på könsmärkning är 

att status och teknik ofta förknippas med män. Detta återspeglas i Magnus uttalande där 

han menar att kvinnor inte kan den tekniska biten och kanske även att hon är kvinna och 

chef, alltså verkar det som att han förknippar status och teknik med just män. Det verkar 

enligt detta finnas en del under ytan som kan påverka kvinnors möjligheter. Männen i 

intervjuerna berättade ju om ”gamla spöken” som fortfarande lever kvar, att en kvinna 

inte förstår teknik så bra och att en bra chef benämns som ”han”. När det handlar om att 

förklara kvinnors och mäns olika villkor i organisationer skriver genusforskaren Wahl m 

fl. att de strukturella faktorerna är av större vikt än de individuella. De menar att de 

strukturer och villkor som finns i organisationer ofta är anpassade efter män, vilket har 

medfört att de uppfattas som normgivande för hur arbete ska organiseras. Detta blev 

tydligt när männen från teknikavdelningen intervjuades. Ett exempel på detta är Magnus 

uttalande om att han inte har någon riktig kontakt med sin närmsta chef och att han 

berättade att hon inte har riktig koll på hans jobb. Han förklarade att han trodde detta 
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berodde på att hon är kvinna och därför kanske inte förstår den tekniska delen som han 

arbetar med. I teoriavsnittet refererar vi till Zetterquist m fl.
89

 som beskriver 

organisationsteorin som könsblind och utvecklad ur ett manligt perspektiv. 

Könsskillnader hänförs enligt dem till kvinnorna själva och inte till själva organisationen, 

utan istället används kvinnornas personliga egenskaper för att förklara varför de inte gör 

karriär.  

 

5.3 Utveckling 
 

Kanter
90

 fann i sin studie att män i regel är mer ambitiösa och mer inriktade på att göra 

karriär än kvinnor. När vi frågade respondenterna om hur viktigt möjligheten till 

befordran är för dem var det en man och en kvinna som berättade att det var viktigt för 

dem. De andra sa att de inte såg det som viktigt alls. Karin framhöll dock att det har varit 

viktigt för henne förr. Något som bör tilläggas där är att Karin nått en bra bit upp i 

organisationen och kanske därför kände sig nöjd nu. En intressant sak var att de båda 

respondenterna som uppgav möjligheten till befordran som viktig hade idag båda två 

ledande befattningar på sina avdelningar. Lars som svarade att befordran inte alls var 

viktigt för honom hade bara några år kvar till pensionen, vi anser här att åldersfaktorn 

tyvärr inte går att bortse från. Karin berättade även att män ofta kommer in och arbetar en 

kortare period innan de drar vidare. Hon säger att hon tror detta kan bero på att män är 

mer karriärlystna än kvinnor. Detta kan knytas till Kanters teori om att männen är mer 

inriktade än kvinnor på att göra karriär. Kanter förklarar detta med att kvinnor ofta 

utvecklar en antiframgångskultur med konservativa attityder som motverkar tankarna på 

karriär. 

 

Möjlighetsstrukturen är ett hinder mot kvinnors utvecklingsmöjligheter enligt Kanter. 

Hon skriver att det är viktigt för den anställdes möjlighet att göra karriär att vara centralt 

placerad i möjlighetsstrukturen, inte på ett jobb utan befordringsmöjligheter. Hon fann att 

kundtjänst var en slags kvinnofälla där många kvinnor hamnade och sedan inte hade lika 

bra utvecklingsmöjligheter som från de tekniska avdelningarna där många män ofta 

jobbar. På Folksam finns en kundtjänst där det till största delen arbetar kvinnor och en 

teknikavdelning där det enbart jobbar män. När vi frågade respondenterna om de ansåg 

att någon avdelning hade sämre befordringsmöjligheter ansåg Anna att det förr fanns 

mycket få utvecklingsmöjligheter från hennes avdelning kundtjänst och att man ofta 

stannade där när man väl hade börjat, men att det nu hade ändrats. Hon ansåg dock att det 

på hennes avdelning fanns färre vidareutbildningar och utvecklingsmöjligheter än på 

andra avdelningar. Men Karin ansåg att det från kundtjänst fanns flest vägar att gå vidare 

och det tyckte även Magnus. Det bör framhållas att varken Karin eller Magnus arbetar på 

kundtjänst. Men om kundtjänstavdelningen är en central del i möjlighetsstrukturen eller 

som Kanter skriver att den inte är anser vi ej går att besvara utifrån de skilda svar vi fått 

av respondenterna. För enligt några av de svar vi fått så bekräftas Kanters teori om 

kundtjänsten, som till exempel Annas svar att det finns färre utvecklingsmöjligheter där 

än på andra avdelningar. Medan andra respondenter angav kundtjänsten som den 

avdelningen med flest vägar ifrån. Att de som trodde kundtjänsten innebar flest 

utvecklingsmöjligheter inte arbetade på den avdelningen är viktigt att nämna eftersom 

detta innebär att de själva inte har erfarenheter därifrån, men samtidigt så arbetar Anna 

inte på de andra avdelningarna som hon tror innebär fler möjligheter. Men i och med 
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intervjuerna så kom det fram om kundtjänsten, att utvecklingsmöjligheterna där inte 

upplevs lika stor som på de andra avdelningarna av i alla fall en person som arbetar där. 

Ingen på de andra avdelningarna upplevde sin egen avdelning på det viset.  

 

Kanter har en teori om att kvinnorna verkar vara mindre motiverade och engagerade och 

att detta verkar bero på att deras jobb ofta innebär färre möjligheter. Detta verkar stämma 

in på en av respondenterna, Anna, som enligt ovanstående anser sig arbeta på en 

avdelning med färre utvecklingsmöjligheter. Hon svarade att möjligheten till befordran 

inte var viktig för henne, viktigast var att hon hade ett jobb som hon trivs med. 

 

En sak som några respondenter uppgav som det som främst påverkar möjligheterna till 

utveckling var tillgången till andra tjänster. Margareta berättade även att vidareutbildning 

kan behövas för att söka sig uppåt, vilket kan vara ett hinder för vissa. Lars sa att 

utbildningen man har i bagaget är det som mycket påverkar utvecklingsmöjligheterna. 

Enligt respondenterna finns det alltså flera olika faktorer som påverkar utvecklingen för 

individen. I Kanters teorier nämns endast strukturen som det största hindret. 

 

Maktstrukturen benämner Kanter som en strukturell nackdel för kvinnor i stora 

organisationer. Detta för att det enligt henne finns ett generellt synsätt att män är bättre 

ledare och att kvinnor har en tendens att hamna i cykler som gör dem maktlösa, 

exempelvis personalfrågor. Ett annat skäl som Kanter benämner som orsak till att kvinnor 

inte vill bli chefer i lika stor utsträckning har att göra med tradition, hur saker och ting 

görs i arbetslivet på olika nivåer. Vid intervjuerna framkom att två av respondenterna, en 

man och en kvinna, gärna skulle vilja bli chefer. Det enda som kvinnan såg som ett 

hinder för detta var att det för tillfället inte fanns några sådana tjänster lediga. Medan 

mannen skulle bli tvungen att byta till ett annat kontor om han ville högre och hindret för 

honom var alltså att han inte ville flytta till en annan stad. En kvinna och en man svarade 

att hon absolut inte ville bli chef medan en annan berättade att hon kunde tänka sig att bli 

en chef med ett övergripande ansvar men inte med personalansvar.  

 

Frekvensstrukturen handlar enligt Kanter om hur många av varje kön som ingår i en 

arbetsgrupp. Detta kan jämföras med att en av respondenterna berättade att cheferna är de 

som mest påverkar individens utvecklingsmöjligheter. Hon sa att cheferna ser över 

gruppsammansättningen och väljer den person som behövs på den positionen, beroende 

på om det är en kvinna eller man som passar in. Enligt Kanter är det viktigt att se över 

detta eftersom kvinnors karriärmöjligheter påverkas negativt om deras minoritetsandel 

understiger 30 procent, beroende av tre olika tendenser (uppmärksamhet, polarisation, 

assimilation). Respondenterna som vi intervjuade kom inte från någon avdelning där 

detta fenomen kunde undersökas vidare. På teknikavdelningen arbetade ingen kvinna och 

på kundtjänsten var de i majoritet. Men att cheferna enligt respondenten ser över 

grupperna motverkar Kanters tredje strukturella hinder för kvinnornas utveckling. 

 

Respondenterna berättade att de inte upplevde att könet påverkade utvecklings- 

möjligheterna på Folksam när vi frågade. Två av männen sa att de inte trodde att det inte 

var någon skillnad mellan de olika könen men uppgav att de inte visste hur det låg till. En 

av kvinnorna berättade att det inte påverkar vilka som får gå kurser eller blir tillfrågade 

om en tjänst men att det till viss del kan påverka beroende på könssammansättningen i 

gruppen. En av männen på teknikavdelningen uppgav att det inte ska vara någon skillnad 

på Folksam men erkände att det på hans avdelning fanns attityder och tankesätt som till 

viss del kunde påverka att kvinnor inte har samma förutsättningar som män. Där passar 

Kanters teori om maktstrukturen in eftersom det enligt henne lever kvar ett generellt 
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tankesätt om att kvinnor inte är lika bra ledare som män och vad som tros vara 

könsskillnader egentligen kan vara maktskillnader. 
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6 Slutsats 
 

Här redovisas de slutsatser vi dragit av vår studie och de förslag till förändring som vi 

utifrån detta har. Kapitelstrukturen följer den modell med viktiga begrepp från 

teoridiskussionen som vi tidigare använt. Målet är att besvara det syfte som legat till 

grund för uppsatsen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på om Folksam av anställda 

upplevs som en jämställd arbetsplats samt att beskriva hur strukturer påverkar 

jämställdhet i organisationer. Vi ska undersöka om kvinnor och män som arbetar på 

Folksam upplever att de har lika villkor, om kön och organisationsstrukturen påverkar 

deras möjlighet till utveckling  

 

 

Inledningsvis visas samma modell som vi arbetat efter i hela uppsatsen med kortfattade 

kommentarer som tydliggör och sammanfattar de slutsatser som vi kommit fram till i 

studien. Därefter följer en mer utförlig beskrivning av våra slutsatser. 

 

Figur 3 Modell med viktiga begrepp från slutsatsen 

 

 
 

 

Enligt jämställdhetslagen så ska företag med fler än tio anställda upprätta en 

jämställdhetsplan, vilket Folksam har gjort. Däremot så visar vår studie att Folksam inte 

uppfyller det egna kriteriet med att alla anställda ska ha kunskap om jämställdhetsplanens 

innehåll och syfte. Vi har kommit fram till att det beror på två aspekter. Det ena är 

informationshanteringen, att det är upp till var och en att ta del av intranätets information. 

På intranätet läggs så mycket information ut att de anställda får svårt att sålla vad de 

behöver läsa och inte. Att de dessutom inte har så mycket tid över för att hinna med att 

läsa allt påverkar såklart vad de väljer att läsa. Det andra och kanske den största 
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anledningen att de anställda inte hade kunskap om jämställdhetsplanens innehåll och 

syfte beror på de anställdas intresse för jämställdhet. Studien visar att många av de 

anställda har inställningen att jämställdhetsarbetet inte berör dem, att det endast är en 

uppgift för ledningen. Detta har att göra med de anställdas egna värderingar och privata 

åsikter. 

 

Vår studie visar att trots att flertalet respondenter inte påstod sig se några 

egenskapsskillnader mellan kvinnor och män så gör de det. Både när det handlar om 

arbetskollegor samt chefer. Däremot så var det inte några tydliga egenskaper som var 

förknippade med det ena könet utan flertalet egenskaper kom fram. Trots att studien visar 

att det upplevs finnas egenskapsskillnader mellan kvinnor och män så påverkar det inte 

kvinnors och mäns möjlighet till utveckling eller befordran. Däremot så kan 

egenskapsskillnader vara en orsak till att Folksam kanske aldrig blir helt jämställt, 

studien visar att de anställdas attityder först måste förändras.  

 

Utifrån vår studie har vi kommit fram till att Folksam kvantitativt sett som helhet är en 

jämställd arbetsplats eftersom fördelningen mellan antal kvinnor och män ligger mellan 

40-60 %. Går man in på marknadsområdet Södra Norrland så är uppdelningen 38 % 

kvinnor och 62 % män, vilket i sig är väldigt nära det kvantitativa målet. Denna 

könsfördelning ser ut på det sättet på grund av att det är några avdelningar som är väldigt 

snedfördelade könsmässigt, exempelvis kundtjänst, bilteknikerna samt folksamombud. I 

övrigt är det en relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män. Detta visar att kvinnor 

och män upplevs ha lika villkor vad gäller antalet tjänster i företaget. Det är däremot inte 

ovanligt att arbetsuppgifter antingen väljs eller tilldelas traditionellt sett antingen av 

kvinnor eller av män, vilket har skett på dessa avdelningar.  

 

Trots att studien visar att Folksam som helhet är ett jämställt företag så finns det 

avdelningar som är väldigt könssegregerade, det handlar om den vertikala 

segregeringen. Detta bidrar till att det på Folksam finns positioner som könsmärks och 

därmed ses som naturliga för till exempel en kvinna eller man att inneha. Det finns dock 

möjligheter att påverka denna könsfördelning och därmed könsmärkningen. Visst ansvar 

ligger på företaget vid rekrytering, men samtidigt kan det vara så att problemet 

strukturellt sett redan finns i samhället. När det till exempel ligger ute en tjänst som 

biltekniker, så söks den kanske bara av män. Företaget har då endast en liten möjlighet att 

påverka urvalet av sökande. Vi har därför kommit fram till att något behöver göras i 

tidigare led för att få till en bättre könsfördelning inom vissa yrkesgrupper. Vi har även 

ett förslag på att företaget själva kan påverka tidigare led och på så vis förbättra det 

strukturella problemet. För att få bukt med dessa problem skulle företaget, istället för att 

bara se problemet som samhällets, kunna gå ut till unga och informera att det finns olika 

vägar att gå från teknikutbildningar och vad ett jobb som bilmekaniker kan leda till. Detta 

skulle kunna få fler kvinnor att intressera sig för yrket. 

 

Vår studie visar att möjligheter till utveckling och befordran till stor del upplevs bero på 

utbudet av tjänster. För att kunna ta sig någonvart måste det finnas tjänster att söka. Det 

verkar inte vara någon skillnad mellan kvinnors och mäns ambitioner att utvecklas utan 

hurvida de utvecklas eller ej härrörs mer till själva individen. Enligt Kanters 

möjlighetsstruktur ges vissa positioner större möjlighet till befordringar medan 

exempelvis kundtjänst i regel står utanför möjlighetstrukturen. Detta stämmer inte 

överens med vår studie. Kundtjänst var enligt många den plats varifrån det fanns flest 

vägar att gå. I studien fann vi att två av respondenterna var intresserade av befordringar, 

den ena av dessa var en kvinna ifrån kundtjänst. Den avdelning där det endast arbetar 
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män hade inte fler vägar att gå eller större möjligheter till befordran än någon annan 

avdelning. Dessutom menas med möjlighetsstrukturen att kvinnor som har kontorstjänster 

inte är lika intresserade av befordringar på grund av att ju högre upp i hierarkin, desto 

färre jämlikar finns det. På Folksam är 40 % av cheferna kvinnor och i ledningsgruppen 

för Södra Norrland finns lika många kvinnor som män, vilket är bra siffror med tanke på 

kvantitativ jämställdhet. Det innebär också att det finns många kvinnor på de högre 

positionerna. Vilket i sin tur förhindrar att en maktstruktur där kvinnor enligt Kanter 

hamnar utanför. Det strukturella hindret som Kanter benämner som frekvensstrukturen 

stämmer dock till viss del in på Folksam eftersom det finns avdelningar, som exempelvis 

teknikavdelningen, där det ena könet är i minoritet. Men enligt studien så beror det på att 

det i tidigare led är en avsaknad av kvinnor och att något redan där måste göras för att 

motverka detta. Studien visar att varken kön eller organisationsstrukturen upplevs som ett 

hinder för kvinnors eller mäns möjligheter till befordran och utveckling på Folksam.  

 

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Vi skulle tycka att det vore intressant att fördjupa sig i frågorna vi berört. Intressant att 

undersöka vidare är de underliggande attityder som motarbetar jämställdhetsarbetet, 

attityder som till viss del har med tradition att göra. Kartlägga hur dessa ser ut för att i ett 

större sammanhang kunna förändra dem. 
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Bilaga 1 
 

Utdrag ur jämställdhetslagen. 

 

1 § ”Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 

anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i 

arbetslivet). 

 Lagen syftar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.” 

 

13 § ”Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete…” 

 

16 § ”En arbetsgivare får inte missgynna en arbetssökande eller arbetstagare genom att 

tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt 

men som i praktiken missgynnar personer av det ena könet. Detta gäller dock inte om 

bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och 

medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet.” 

 



 

 

Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

Jämställdhet 
 

 Vad är din inställning till jämställdhet? 

 Hur pass viktigt tycker du det är med jämställdhet? 

 Vilka fördelar finns det? 

 Vilka är nackdelarna? 

 Vilka egenskaper tycker du är särskilt kvinnligt och manligt i arbetslivet? 

 Hur upplever du jämställdheten på Folksam? 

 Hur märker du av jämställdhetsarbetet? 

 På vilket sätt har du fått komma till tals i denna fråga? 

 Vad vet du om eran jämställdhetsplan? 

 Vad tycker du Folksam kan förbättra i sitt jämställdhetsarbete? 

 

 

Struktur 
 

 Hur är organisationen uppbyggd? 

 Hur ser hierarkin ut? 

 Vilken kontakt/relation har du till din chef? 

 Marknadsområdeschefen? 

 Högre chefer? 

 Hur fungerar informationen mellan ledningen och dig? 

 Vilka förändringar skulle du vilja se? 

 

 

Utveckling 

 

 Är möjligheten till befordring viktig för dig? Hur då? 

 Vad har du för utvecklingsmöjligheter från den position du har idag? 

 Vad påverkar dina utvecklingsmöjligheter? 

 Skulle du vilja byta position? 

 Till vad? 

 Vad står emot? 

 Upplever/tror du att kön spelar roll för ens utvecklingsmöjligheter? 

 



 

 

Bilaga 3 
 

Utdrag ur Södra Norrlands jämställdhetsplan 2005-2006 

 

 

 


