Institutionen för ekonomi

Titel: Dagens arbetsmiljö för tjänstemän i norra Virginia, USA;
en studie av ett amerikanskt företag.

Författare: Eva Ackerstierna

Kurspoäng:
Kursnivå:

15 högskolepoäng
Magisterkurs (D-nivå)

Examensarbete
i ämnet företagsekonomi

ABSTRACT
Titel: Dagens arbetsmiljö för tjänstemän i norra Virginia, USA; en studie av ett amerikanskt
företag.
Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi.
Författare: Eva Ackerstierna.
Handledare: Per-Arne Wikström.
Datum: 2010 - juni.
Syfte: Att skildra en arbetsmiljö en ung akademiker kan förvänta sig att möta på en
arbetsplats i norra Virginia, USA. Att reda ut vilka arbetsvillkoren är och hur arbetsmiljön ser
ut ur perspektiv som genus, kultur och ledarskap.
Metod: Kvalitativ forskningsmetod med en induktiv, tolkande och konstruktionistisk strategi.
Fallstudier har använts för att inhämta empirisk information.
Resultat & slutsats: Det finns en paradox kring arbetstid och flexibilitet. Stipulerad arbetstid
är långt ifrån verklig arbetstid. Tjänstemän arbetar betydligt mer än vad som ingår i en normal
arbetsvecka. Arbetstid är en riktig gråzon. Det finns ett outtalat krav att ju högre upp i
organisationen du sitter desto senare förväntas du stanna kvar och arbeta på kvällen. Finansa
ger sken av att vara en flexibel och förstående arbetsgivare men endast så länge du själv
jobbar igen tid du missat under dagen och lite till. Vidare råder en godtycklig
anställningstrygghet. Det finns inga anställningskontrakt och det är helt upp till din chef
och/eller arbetsgivaren att avskeda dig utan skäl när de så önskar. Motsvarande kan du själv
välja att lämna företaget utan varsel. Slutligen finns det en annan viktig dimension, den
kulturella mångfalden som är en demografisk verklighet och en stor utmaning. Den viktigaste
lärdomen är att förstå att andra människor inte tänker och agerar som du själv anser är
naturligt. I interaktion med människor från andra kulturer är nyckeln till framgång att förstå
mångfalden och att kunna hantera den kunskapen. Att förstå hur andra etniska grupper
hanterar tid, relationer och omgivning kan vara avgörande faktorer för att lyckas.
Förslag till fortsatt forskning: Att göra en djupare studie avseende arbetstid. Att utreda hur
många timmar tjänstemän i USA arbetar utanför stipulerad arbetstid, deltar i frivilligt arbete
eller utför obligatorisk samhällsservice. Gråzonen runt arbetstid är stort outrett kapitel.
Uppsatsens bidrag: Att öka förståelsen för de utmaningar en ung svensk akademiker ställs
inför vid en anställning utomlands och i synnerhet vid ett företag i norra Virginia, USA.
Nyckelord: Genus, kultur, ledarskap, mångfald, USA och arbetsvillkor.
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ABSTRACT
Title: Today's Working Climate for White-Collar Workers in Northern Virginia, USA; A case
study of an American company.
Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration.
Author: Eva Ackerstierna.
Supervisor: Per-Arne Wikström.
Date: 2010 - juni.
Aim: Describe a working climate a young professional can expect to face with a company in
Northern Virginia, USA. Examine working conditions and the working environment through
perspectives such as gender, culture, and leadership.
Method: Qualitative research where one case study has been performed for collecting
empirical data. Inductive logic and a constructivist approach have been used as strategy for
parsing data.
Result & Conclusions: There is a paradox between working hours and flexibility.
Professionals work significantly more hours than stipulated in their job descriptions. The
appropriate number of working hours is a gray zone issue and there is unspoken demand to
stay and work late, especially at the higher levels within the organization. Finansa appears to
be a flexible and understanding employer but only when missed hours are made up and added
to with extra hours. The result is a false sense of employment security. There are no written
contracts of employment and a manager and/or employer can fire you whenever they want to
and without any reason. In addition, employees can leave the company without further notice.
Finally, another important dimension to the work environment of the young professional is
diversity. This is a demographic reality of professional life in Northern Virginia and it can
present a significant challenge. It is extremely important for young professionals to
understand that cultural differences influence the work environment; others may not think and
act as you do and basic assumptions about conduct may differ greatly across cultures. The key
for success in this diverse environment is to understand it exists in the workplace and to take
action based on that knowledge. Tolerance of personal differences with co-workers is
essential. Understanding how different ethnic groups deal with time, relations and
environment could be the decisive key for success in the professional setting.
Suggestions for future research: To perform a deeper study about working hours. To
investigate how many hours white-collar workers in the US work outside stipulated working
hours and how many hours they spend on volunteer hours. The gray zone of working hours is
a large uninvestigated reality.
Contribution of the thesis: Increase the understanding of challenges a young Swedish
professional faces when working abroad and in particular with a company in Northern
Virginia, USA.
Key words: Gender, culture, leadership, diversity, USA, and working conditions.
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1. Inledning
I detta första kapitel ges bakgrunden till mitt ämnesval. Därefter följer problemformulering och syfte för att
informera läsaren om vad uppsatsen kommer att innehålla. Avslutningsvis en paragraf som kortfattat beskriver de
avgränsningar arbetet innehåller.
1.1 Bakgrund
Arbeta några år utomlands och tjäna mer än dina kollegor när du återvänder till den svenska
arbetsmarknaden. Visst låter det lockande och det är dessutom sant och statistiskt bevisat
enligt en rykande färsk rapport1 från Saco, Sveriges akademikers centralorganisation.
Resultaten visar att examinerade akademiker med utlandserfarenhet har högre inkomst än
examinerade akademiker som saknar utlandserfarenhet. 2
Vi lever idag i en alltmer global värld och många av dagens akademiker har hela världen som
sin arbetsmarknad, en utvidgning som i synnerhet gäller den yngre generationen akademiker.
Själv bor jag sedan snart fyra år i USA med min familj; man och tre barn. Vi flyttar hem till
Sverige i sommar vilket gör att jag ser Sverige som min personliga framtida arbetsmarknad.
Men jag tror att det finns många som står i motsatt situation dvs. vill flytta ut från Sverige
efter avslutade studier och prova lyckan utomlands. Resultat från studien ovan visar att
personer som har varit bosatta utomlands tar med sig värdefull kunskap hem. En kunskap som
förutom att den gagnar dig personligen även kan ha betydelse för långsiktig ekonomisk
tillväxt och välfärdsutveckling i Sverige.
Jag har därför genomfört en studie på en större arbetsplats utomlands och för att reda ut hur
arbetssituationen där ser ut. Med anledning av att jag för närvarande bor i USA valde jag en
lokal arbetsgivare och hoppas därmed kunna bidra med värdefull information till potentiella
arbetstagare som vill flytta till USA. USA är möjligheternas land och ett spännande land ur
flera perspektiv. Det är enligt MacQueen historiens äldsta demokrati3 men egentligen en
ganska ung nation. För bara några år sedan firades 400 års jubileum en siffra som står sig
ganska mager i jämförelse med många andra nationer i världen. Britterna landsteg 1607 på en
plats de döpte till Jamestown och landet vi idag kallar USA tog sin början.
Sverige är ett jämställt land ur ett globalt perspektiv. Sverige och dess nordiska grannländer
har kommit långt i arbetet med att nå ett jämställt samhälle och fungerar ofta som goda
förebilder i den globala debatten. Det är lätt att tro att andra västerländska kulturer, länder
som vi upplever liknar Sverige, har liknande jämställda klimat som vi har. Men sanningen är
nog tvärt om, skillnaderna är stora. Vidare är Sverige ett land som rankas högt avseende social
välfärd och toppar där ofta välfärdsligan. I Sverige finns ett socialförsäkringssystem med
generösa villkor ur en internationell jämförelse; gratis sjukvård, barnbidrag, ersättning vid
arbetslöshet och sjukdom samt gratis skola. Även om systemet har naggats i kanten de senaste
åren står sig svensk välfärd högt. Med svenska glasögon är USA en underutvecklad
välfärdsstat. Kritiker 4 menar att Sverige och andra länder i Europa inte har råd med sin välfärd
och anser att något måste göras om Europa skall klara konkurrensen i en global ekonomi.
USA däremot är kanske det mest mångkulturella landet i världen. Landet är befolkat av
invandrare och det som skiljer människorna åt är egentligen endast vilken generation av
invandrare de tillhör. Den kulturella mångfalden är ett faktum. Huvudspråket är amerikansk
1

Håkan Regnér, 2010, Akademikers utlandserfarenheter och inkomster
http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=9193&epslanguage=SV, 2010-06-10
3
Donald S. MacQueen, 2005, Window on the United States, s. 119
4
Alesina Alberto och Francesco Giavazzi, 2006, The future of EUROPE: reform or decline
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engelska men många är tvåspråkiga och det beror inte på att skolbarn får lära sig ett
främmande språk i skolan, snarare tvärt om. Amerikaner i gemen kan bara ett språk. Som
svensk klarar du dig väl med den engelska du har med dig i baggaget från den obligatoriska
engelskaundervisningen i svenska skolan. Men var lite försiktig och självkritisk i din
kommunikation för enligt nordiska språkforskare5 tenderar svenskar att tro att de talar bättre
engelska än vad som är sant. Språkliga grodor är vanligt förekommande och kan väcka anstöt.
Men det är inte bara svenska akademiker som har världen som sin arbetsmarknad och med
globalisering följer ökade kontaktytor med andra kulturer. En arbetstagare är antingen man
eller kvinna men det finns mera mångfald än dessa två dimensioner. En människa har förutom
en biologisk ras, en etnisk tillhörighet samt en religiös åskådning som kan vara antingen
troende eller ateist. Slutligen en sista dimension, roll eller yrke. Som medarbetare är du
antingen chef eller inte. Några av dagens nyutexaminerade är morgondagens ledare. Det är
därför viktigt att förstå vad som ingår i det moderna ledarskapet i en mångkulturell värld.
Tänk er en akademiker från Sverige som vill prova på att jobba utomlands. Väskan är packad
och biljetten bokad. Med pass, uppehållstillstånd och arbetstillstånd i fickan flyger du över
Atlanten och landar på Dulles International Airport. Efter en timmas köande kommer du
äntligen igenom immigration och du befinner dig ett stenkast från din nya arbetsplats.
1.2 Problem – frågeställning
Hur ser egentligen arbetsmiljön ut på en arbetsplats i Virginia, USA? Med arbetsmiljö avses
områden som; arbetsvillkor, karriärvägar, attityder, ledarskap, krav, förväntningar etc.
Vad kan du som ung akademiker förvänta dig av din anställning?
Vilka är arbetsvillkoren?
Hur ser arbetsmiljön ut ur perspektiv som genus, kultur och ledarskap?
1.3 Syfte
Syftet är att skildra en arbetsmiljö en ung akademiker kan förvänta sig att möta på en
arbetsplats i norra Virginia, USA.
1.4 Avgränsning
Målgruppen för min studie är yngre akademiker inom företagsekonomi varför jag valde att
fokusera på marknaden för akademiker och skildra en stor aktör inom finanssektorn vars
huvudkontor ligger i norra Virginia, USA, se figur 1.1. Företaget ville inte att deras namn
skulle publiceras varför en pseudonym kommer att användas. Pseudonymen är Finansa och de
anställda som intervjuas anges endast med förnamn. Valet av Virginia är lämpligt av flera
skäl. Norra Virginia utgör, med sin geografiska närhet till
Washington DC, en mycket stor marknad för tjänstemän.
Många företag väljer att etablera sig utanför Washington
DC, en trend som pågått en längre tid. I norra Virginia är
kontorskostnader lägre, skolorna bättre och infrastrukturen
för den bilburne amerikanen bättre. Bra skolor och
infrastruktur är viktiga förutsättningar för att attrahera
duktig och varaktig personal.
Figur 1.1 Virginia - USA.6
5
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Svt Play, Rapport 19.30, 2010-06-17
http://mapsof.net/uploads/static-maps/map_of_usa_va.png, 2010-06-15
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Det finns naturligtvis motsvarande områden
runt stora städer som New York och Chicago
med den skillnad att båda dessa städer ligger i
norra USA. Virginia klassas som en sydstat
och är ur ett svenskt perspektiv en stat med
mycket få begränsningar för människorna.
Ett annat skäl är naturligtvis att jag bor i norra
Virginia för närvarande. Det är å andra sidan
en anledning till mitt ämnesval.

Figur 1.2 USA - Regionindelning.7

Jag har under mina år som utlandsboende successivt insett att skillnaderna jämfört Sverige är
stora och utmaningarna är annorlunda. Men den sammantagna erfarenheten av att bo
utomlands några år är något jag inte skulle vilja vara utan och jag rekommenderar alla som får
chansen att göra det.
Syftet med hela studien är att skildra de arbetsvillkor och till viss del försöka förklara de
iakttagelser jag har gjort. Syftet är inte att jämföra men jag förbehåller mig friheten att i
slutdiskussionen inkludera ett resonemang där resultatet ställs i ljuset av ett svenskt
perspektiv.

7

http://thomaslegion.net/uscensusbureauregionsthewestthemidwestthesouthandthenortheast.html, 2010-09-30
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2. Metod
I kapitlet nedan beskriver jag hur jag har gått tillväga. Det är information om forskningsmetod och arbetsprocess
men även en beskrivning om hur datainsamling har genomförts och hur resultatet kommer att redovisas.
Avslutningsvis ett avsnitt om sanningskriterier och formalia.
2.1 Kvalitativ forskning
Jag har tillämpat en kvalitativ forskningsmetod, ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt som
förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som analyseras, vilket
innebär att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan samt att forskaren söker
fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars innebörder. Kvalitativa metoder
omfattar oftast mindre populationer än kvantitativa undersökningar.
Enligt Bryman och Bell är kvalitativ forskning mera inriktad på ord än siffror. Tonvikten vid
insamling och analys av data ligger på ord och går inte att mäta. Strategin är induktiv,
tolkande och konstruktionistisk till sin karaktär. Den induktiva synen innebär att teorin
genereras på grundval av insamlad data, tolkande för att tyngdpunkten ligger på en social
förståelse av den sociala verkligheten samt konstruktionistisk vilket innebär att sociala
egenskaper är resultatet av samspel mellan individer.8
Enligt Backman visar kvalitativa forskningar en förkärlek för fallstudier som en ingrediens i
det vetenskapliga arbetet. En fallstudie har enligt honom olika avsikter. Den kan vara
deskriptiv, förklarande eller explorativ.9 Jag gör som Backman hävdar är vanligt och nyttjar
fallstudie som forskningsstrategi. Min ansats är i huvudsak beskrivande men den innefattar
även delar av förklarande karaktär.
2.2 Arbetsprocess
Min plan var att genomföra följande aktiviteter;
1) Identifiera ett företag att göra fallstudier på
2) Söka information om företaget
3) Intervjua några anställda
4) Identifiera fackföreningar för civilekonomer
5) Vad säger lagen?
6) Genomföra litteraturstudier om genus, kultur och ledarskap, arbetsmarknadshistoria etc.
7) Leta efter studier och forskningsrapporter publicerade på Internet.
8) Identifiera ett svenskt företag som relevant jämförelseobjekt
9) Intervjua Human Resourse (HR) avdelningen på det svenska företaget
10) Analysera material och presentera utfall
11) Göra en slutdiskussion
12) Ge förslag om vidare forskning
Det blev mycket datainsamling. Parallellt med insamlingen började jag skriva och strukturera
rapporten. I samma stund jag dokumenterade och formulerade iakttagelser från mina
intervjuer hade jag ämnen till analysavsnittet men även i förlängningen till slutdiskussion. Jag
insåg när jag läste igenom det jag hade skrivit ned från intervjuerna att texten inte var objektiv
utan den var influerad av min egen analys. Jag gick därför igenom empiritexten igen och lät
objektiv fakta vara kvar flyttade all icke objektiv text till analysavsnittet.
8
9

Alan Bryman och Emma Bell, 2005, Företagsekonomiska forskningsmetoder, s.297 f.
Jarl Backman, 2008, Rapporter och Uppsatser, s. 55 f.
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Arbetet växte iterativt. Resultat från intervjuer
gav upphov till nya litteraturstudier och vice
versa. Nya insikter väckte min nyfikenhet
vilket innebar att jag behövde kontakta mina
respondenter på nytt för att be dem
komplettera med information men även söka
efter fakta och lagtexter i litteratur och på
Internet. Se figur 2.1 hur dessa samband kan
illustreras.

Övrig
fakta

Litteratur

Intervjuer

Figur 2.1 Arbetet växte iterativt. Egen bild.

2.3 Datainsamling
Att studera en specifik arbetsmiljö och beskriva densamma kräver inga ytterligare studier.
Men för att få en bättre förståelse och perspektiv anser jag det är viktig att dels beskriva vad
lagen säger men även låta röster från andra arbetsmiljöer träda fram. Information om
regelverket på arbetsmarknaden i USA finns därför i korthet presenterade i ett kapitel jag valt
kalla basfakta USA och är hämtade från både Internet och annan litteratur. Vidare har jag
även valt att i bilaga 3 förklara hur USA styrs, ett land som enligt MacQueen är historiens
äldsta demokrati10.
Datainsamlingen består därmed av tre delar; basfakta USA, en del teori och en del empiri. I
kapitlet om basfakta USA ingår en beskrivning av dess styrning, kultur och arbetsmarknad.
Teoriavsnittet innehåller material från litteraturstudier, rapporter, media och Internet.
Empiriavsnittet är material från intervjuer och företagsinformation. Information kan enligt
Eriksson och Wiedersheim-Paul klassas som primärdata (egen insamlad information) och
sekundärdata (befintlig information). I mitt arbete utgör intervjuer primärdata och övrig
information är sekundärdata.
2.3.1 Teori
Teoribasen utgörs i huvudsak av litteratur från olika kurser under min studietid på Högskolan
i Gävle men även annan relevant litteratur. Under arbetets gång sökte jag efter uppsatser inom
ämnet och hittade i huvudsak en relevant uppsats där en jämförelse mellan svenska
folkhemmet och amerikansk välfärd är gjord. Den uppsatsen är intressant och gav mig
samtidigt tips om både litteratur men framför allt författartips som jag i sin tur hittade verk av
på mitt lokala bibliotek. Fullständig lista över referenser finns i slutet av denna rapport.
Vidare har jag beskrivit några olika modeller avseende könsrelaterade områden. Det är
koncept jag kom i kontakt med via D-kursen Leadership and Gender. Tanken bakom det är
att använda dessa begrepp som förklaringsmodeller i analysen och/eller slutdiskussionen.
Min tanke med att inkludera ledarskap är att dagens akademiker ställs inför andra utmaningar
än dåtida dito. Min tanke är alltså att dagens nyutexaminerade är morgondagens ledare. En
annan anledning att inkludera ledarskap fick jag via Alvessons bok om Organisationskultur
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och ledning, en bok som har fått upp ögonen på mig avseende hur organisationskultur och
ledarskap hänger samman.
Kulturen är ett vitt begrepp men en del är människorna. USA är ett mångkulturellt land och i
synnerhet i områden runt de riktigt stora städerna. Det innebär att det är viktigt att förstå vad
kulturell mångfald innebär. Det finns fyra ställen i USA där minoriteten är i majoritet av den
totala befolkningen och Washington DC utgör ett av dessa områden.
2.3.2 Empiri
Min tanke initialt var att bara intervjua anställda på Finansa. De två första gick bra och utan
problem men inför den tredje intervjun som var med HR avdelningen tvingades jag tänka om.
Kvinnan från HR avdelningen ville inte att företagsnamnet skulle användas i rapporten. I
gengäld hade hon god erfarenhet från andra företag som hon gärna delade med sig.
Hennes attityd och inställning medförde att jag insåg behovet av att hitta ett mera objektivt
jämförelseobjekt som komplement. Jag måste hitta någon som är svensk och som har arbetat i
Sverige men som nu bor i USA och är lokalanställd. Efter att ha gnuggat geniknölarna rejält
kom jag fram till en person som jag kommit i kontakt med via svenska skolan i Washington
DC området. Jag fick efter lite efterforskning tag på hans telefonnummer och ringde honom
för att fråga om han kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Inga problem och dagen efteråt
träffades vi i foajén på hans företag och gick gemensamt över till en allmän lunchrestaurang
utanför hans företag.
Inför intervjuerna med de två anställda på Finansa hade jag gjort en frågemall, se bilaga 1,
som respondenterna hade fått i förväg via mejl i samband med att jag ställde frågan om de
kunde tänka sig ställa upp på en intervju. Anledningen var att de skulle få en känsla av vad jag
skulle fråga om samt eventuellt börja tänka igenom vad frågorna innebar. Under intervjuerna
följde jag grovt mallen. Svar går inte att förutse vilket gjorde att under intervjuerna, samtidigt
som jag följde mallen, ställde jag improviserade frågor med anledning av de svar jag fick.
Inför intervjun med HR avdelningen hade jag mejlat vilka områden jag ville diskutera i
samma mejl som min förfrågan var om hon kunde ställa upp.
Alla tre intervjuerna gjordes vid personliga möten (två inne på företaget och ett utanför) och
genomfördes på engelska. Jag har översatt svaren efter bästa förmåga men valde att inte
översätta frågorna till svenska när jag presenterar resultatet från intervjuerna.
Nästa steg var att hitta ett svenskt företag som skulle kunna jämföras med Finansa. Det är
egentligen inte något som krävs för att uppfylla syftet med studien men det kändes viktigt att
få ett svenskt perspektiv att relatera till. Jag googlade därför runt en stund bland svenska
finansbolag och tillslut fick jag napp. Enligt SEBs webbsida är deras svenska verksamhet lika
stor som hela Finansa. Jag ringde ett telefonnummer som fanns på webbsidan som gick till en
HR avdelning men där kom jag aldrig igenom. Istället valde jag att kontakta en kvinna via
mejl som hanterar utlandssvenskar. Via henne fick jag en kontakt med en person på HR som
jag därefter kunde skicka mina frågor till via mejl och få svar.
Vidare har jag även intervjuat Sveriges ambassadör i USA. Tanken bakom den intervjun var
att få ett ledarskapsperspektiv från en person med stor internationell erfarenhet. Ytterligare en
intervju finns med och den kom till av en ren tillfällighet. Anledningen att jag valde att ta med
resultat från den är att den skildrar ett sätt att hantera semester som är helt främmande ur ett
svenskt perspektiv.
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2.4 Analys & slutdiskussion
Analysen är av beskrivande karaktär. Målet med min studie var att försöka skildra den
amerikanska arbetsmiljön objektivt och hur jag har uppfattat att det är att arbeta där.
I analysen har jag som indata empirisk information
som är utdata från mina intervjuer och iakttagelser
vid besök på företaget samt basfakta om USA.
Resultatet som presenteras i analysen har jag fått
genom att tolka dessa ingångsvärden med hjälp av
de koncept som utgör mitt teoretiska ramverk för
områden som genus, kultur och ledarskap. Figur 2.2
illustrerar flödet.
Figur 2.2 Indata och utdata i analysen. Egen bild.

I slutdiskussionen har jag valt att föra ett resonemang kring hur jag uppfattat den amerikanska
arbetsmiljön baserat på resultaten från analysen. Jag har valt att lyfta fram tre teman som jag
tycker står ut ur ett svenskt perspektiv. Valet av teman är baserade dels på tjugo år av egen
erfarenheten av den svenska arbetsmarknaden men även från svaren jag fick i min intervju
med SEB. Vidare ger jag även en del tips och varningar för den hugade kandidat som tänker
ge sig in på arbetsmarknaden i USA.
2.5 Sanningskriterier
För att en utredning skall hålla hög kvalitet anser Eriksson & Wiedersheim-Paul att den bör
vara intressant i betydelsen att problemet/uppgiften är meningsfull för fler personer än
utredaren själv, trovärdigt för att läsaren skall tro på det han/hon läser samt begriplig för att
läsaren skall förstå det han/hon läser.11 Det innebär att svaret på frågan; Vem som skall läsa
rapporten måste vara besvarad innan rapporten formuleras för att utredaren skall kunna
använda ett ändamålsenligt språk. Ett mer akademiskt språkbruk för dessa krav är att en
intressant utredning betecknas som relevant, en trovärdig och tillförlitlig utredning har hög
validitet och reliabilitet samt att utredningen är objektiv.
2.5.1 Relevans
Min rapport fyller två syften. För det första är det min d-uppsats vilket gör att den är
intressant för HIG (handledare, examinator samt opponentgrupper). För det andra är den
intressant och meningsfull att läsa för många som har tänkt sig att resa utomlands och arbeta, i
synnerhet de som tänker sig USA som destination. Därmed anser jag att relevanskravet är
uppnått. Vidare har jag försökt att lägga an en pedagogisk ansats (bilder, historia, politik etc.)
avseende min beskrivning av USA och Virginia i synnerhet för att även uppfylla kravet om
begriplighet.
2.5.2 Validitet & Reliabilitet
Validitet och reliabilitet är två olika kriterier för att möta kravet om trovärdighet. Reliabilitet
innebär tillförlitlighet och validitet innebär att undersöka det som avses och inget annat.12
Syftet med uppsatsen var att skildra en arbetsmiljö en ung akademiker kan förvänta sig att
möta på en arbetsplats i Virginia, USA. Genom att välja ut en lokal arbetsgivare och
11
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genomföra fallstudier där som senare analyseras mot mitt teoretiska ramverk uppnår jag
kravet för validitet. Beträffande reliabilitet finns det brister men det handlar i huvudsak om
detaljer som inte kommit fram pga. sekretess.
Varför valde jag företaget Finansa? Det är en stor lokal arbetsgivare samt att jag känner två
personer i grannskapet som arbetar där. Dessa personer, tillika två av mina respondenter, har
varit avgörande för min access till företaget och min kontakt med HR avdelningen där.
Mitt modersmål är svenska. Det råder ingen tvekan om att jag kommer att missa detaljer i
svaren från mina amerikanska respondenter. Jag är i princip flytande i engelska men det är
långt ifrån till att behärska ett språk med alla dess nyanser till fullo.
Genom att inkludera en intervju med en svensk lärde jag mig mycket. Han hjälpte mig med att
förstå hur den amerikanska arbetsmarknaden fungerar av den enkla anledningen att han och
jag har samma referensramar dvs. vi är svenska och har erfarenhet av svensk arbetsmarknad.
Det omfattar allt från LAS, MBL, föräldraförsäkring, sjukpeng, kultur, politik etc. Han gav
mig även många bra tips var jag kunde finna fakta om den amerikanska lagstiftningen.
Virginia är klassat som en sydstat. Omfattning av lagar och regelverk har ett samband med
breddgrad. På östkusten gäller att ju längre söderut du kommer i USA desto mer är saker
tillåtna. Hade undersökningen gjorts i till exempel Massachusetts (MA) hade resultatet blivit
annorlunda. MA var bland annat först om att införa allmän sjukförsäkring. Detta är oerhört
viktigt att vara medveten om. USA är ett land med 50 självstyrande stater likväl som att
Europa har 45 olika länder. Vi svenskar drar ofta USA över en kam dvs. förstår inte att
skillnaden mellan stater är påtagligt stor. I Virginia kan du bära vapen och dödsstraff
tillämpas. Virginia tillhörde konfederationen dvs. de stater som ville behålla slaveriet.
Gränsen mot Maryland (MD) i norr är en flod, Potomac, men villkoren i MD är betydligt
annorlunda, inga vapen etc. Maryland var även del av Yankees dvs. mot slaveriet.
2.5.3 Objektiv
Det är kring objektivitet som den kvalitativa forskningen har sin största utmaning. Enligt
Bryman och Bell är kvalitativ forskning alldeles för subjektiv. Kritiken kommer framför allt
från de kvantitativa forskarna. De menar att kvalitativa forskare har osystematiska
uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt. Vidare utvecklar även ofta dessa
forskare en relation med de personer som undersökningen bygger på. 13
Min ansats är att vara objektiv i analysen där empiri ställs mot teoretiskt ramverk och att spara
mina egna åsikter, mera subjektiva slutsatser, till slutdiskussionen. Vi har dock alla
ryggsäckar och i min ingår erfarenhet från svenska arbetsplatser. Jag har sedan 1983 arbetat
inom IT-branschen, en bransch som jag anser klassas som modern. I ryggsäcken finns även en
portion av erfarenhet och kunskap om USA. Under mina senaste fyra år som studerande
spouse och bosatt i USA har jag tagit stort intryck av min omgivning, en värdefull kunskap
som jag tillskansat mig och gärna delar med mig av. Tiden i USA har berikat min förståelse
och uppfattning om samtidens USA mycket påtagligt.
Objektivitet är ett problem för alla utredare, även erfarna utredare. Mitt mål är att analysera
intervjuer förutsättningslöst. Vidare har jag inga krav ställda på mig att nå ett uttalat resultat.
Ej heller har jag någon egen vinning av att återge resultat och svar annat än objektivt.
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2.5.4 Övriga brister
Övriga brister i kvalitativ forskning är problem med generaliseringar och bristande
transparens. Det går enligt Bryman och Bell inte att dra slutsatser, generalisera, från ett antal
observationer och intervjuer av ett fåtal individer som inte valts ut slumpvis till att gälla alla
andra miljöer. Transparens handlar i huvudsak om brister i metodbeskrivningen i form av
oklarhet om hur forskaren konkret har gjort.14
Mitt sätt att tackla bristen avseende generaliseringar är att vara mera avgränsande och ödmjuk
i min formulering av uppsatsens syfte med ordval som "kan förvänta sig" och "skildra" men
även genom att tillämpa en beskrivande ansats av mina iakttagelser i analysen. Brister
avseende transparens möter jag genom att beskriva hur jag valt ut intervjupersoner, företag
och min ansats för att dra slutsatser.
En annan brist eller snarare en begränsning är att företaget inte ville att deras namn skulle
finnas med i rapporten. Det är tråkigt men det är samtidigt en spegel av ett mindre öppet
samhälle än vad vi svenskar är vana vid. Det är en begränsande förutsättning som är en
realitet för att kunna få lov att använda material från intervjuer. Det innebär även att det inte
går att hänvisa till företagets webbsidor. Det är ett förtroende jag fått att följa deras önskemål
samtidigt som jag beklagar konsekvenserna av dessa restriktioner.
2.6 Rapportens formalia
2.6.1 Notsystem
Modellen för fotnoter och referenser kallas notsystem i löpande text med referenslista.15 Det
innebär att referensnot sätts direkt i texten och redovisas i fulltext längst ner på varje sida.
Första gången en referens anges finns alla författare redovisade inklusive referenskälla och
årtal för dess publicering. Används samma referens igen redovisas endast första författarens
efternamn och eventuellt sidnummer för aktuell referenskälla. Fullständig referenslista
presenteras under Källförteckning som i sin tur är indelad i olika referens områden som
litteratur, artiklar/kompendier/uppsatser, Internet och intervjuer.
2.6.2 Struktur
Rapporten består av sju kapitel som föregås av abstrakt, innehållsförteckning och en
förteckning över använda förkortningar. Efter uppsatsens sju kapitel följer först en källförteckning och därefter avslutas rapporten med 7 bilagor.
De två första kapitlen utgörs av introduktion och metod. Båda dessa kapitel är till för att
beskriva vad uppsatsen handlar om och hur arbetet har genomförts. Därefter följer tre kapitel
som utgör indata i uppsatsen. Det är kapitel 3 med fakta om Virginia och USA, kapitel 4 som
innehåller mitt teoretiska ramverk samt kapitel 5 som presenterar intervjuerna och dess
resultat. De två sista kapitlen innehåller uppsatsens resultat där kapitel 6 består av analysen
och kapitel 7 är slutsatser.
2.6.3 Övrigt
Alla amerikanska och engelska ord kommer att skrivas kursivt. Det gäller i synnerhet frågorna
vid intervjuerna samt eventuella citat. Det kan även gälla vissa begrepp som helt enkelt saknar
en lämplig svensk översättning.
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Förkortningar finns samlade under en egen rubrik efter innehållsförteckningen. Första gången
de används i texten ges en förklaring.
Begreppen Amerika, amerikaner och amerikanska används enligt MacQueen ofta synonymt
med USA. ex) amerikanska regler dvs. regler som gäller i USA.16 Jag har tillämpat samma
princip eftersom det blir ofta knölig svenska vid omskrivningar enligt exemplet ovan. Det är
allmänt vedertaget att säga amerikanska medborgare när det egentligen är medborgare i landet
USA som åsyftas.
Ett annat begrepp som bör förklaras är latinos vilket är ett samlingsnamn för människor som
talar spanska (eller portugisiska) som sitt första språk. 17
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3. USA - Basfakta
I kapitlet nedan beskrivs USA ur några olika perspektiv; styrning, kultur, arbetsmarknad etc. Det är först två avsnitt
om hur landet och dess stater styrs vilket även inkluderar en beskrivning av Virginia och dess styrning. Därefter
följer ett avsnitt om amerikansk kultur följt av ett avsnitt om den amerikanska arbetsmarknaden. Båda beskrivs dels
ur ett historiskt perspektiv men även av nutidens dito. Slutligen ett avsnitt om en annan relevant studie. Kapitlet
innehåller i huvudsak information som klassas som sekundärdata och är ett komplement till det primärdata som
kommer att presenteras i kapitlet empiri.
3.1 Styre och lagstiftning
USA är en demokratisk republik som styrs från Washington DC via dess federala styre, The
Federal Government. För detaljer hänvisas till bilaga 3. Under den federala nivån finns
ytterligare två nivåer, den statliga, State Government, och den lokala, Local Government, som
i sin tur även kan delas upp i stad och county (geografisk region). Det statliga styret är en
spegling av det federala vad gäller dess tre grenar med den skillnad att chef för den exekutiva
grenen kallas guvernör och inte president. Ledningen för det lokala styret i en stad kan
antingen vara en borgmästare eller en form av kommunfullmäktige. Ledarskapet för ett county
utgörs ofta av en folkvald styrelse.
Staterna är suveräna till karaktären och de federala myndigheterna skall hålla sig utanför och
inte inkräkta i staternas självbestämmande, ett faktum som har haft en framträdande betydelse
genom historien. Bästa exemplet är hur en del stater före inbördeskriget tillät slaveri samtidigt
som andra stater förbjöd slaveri. Trenden är för närvarande likriktning, ett arbete som har
pågått sedan 1970, att försöka utforma någon form av baslagar. De lokala myndigheterna å
andra sidan äger inte motsvarande suveränitet utan agerar utifrån de statliga lagar som gäller.
Staternas suveränitet innebär att det finns federala och statliga lagar där skillnaden kan variera
betydligt. En skillnad som gör att till exempel advokater som flyttar till en ny stat måste
genomgå ett omfattande prov för att kunna praktisera i den nya staten.18
Den federala regeringen stiftar olika typer av lagar. De lagar som hanterar hur USA
interagerar med omvärlden eller hur staterna interagerar sinsemellan är och förblir federala
angelägenheter. Konflikter mellan olika stater tas upp av den federala domstolen, The
Supreme Court. Den federala regeringen stiftar även lagar inom områden som är mera lokala
till karaktären där även staterna kan stifta lagar. De federala myndigheterna bestämmer i
samband med att nya lagar stiftas hur de enskilda staterna skall förhålla sig till den federala
lagen när de stiftar motsvarande lag i sina respektive stater. Det kan vara allt ifrån att den
federala lagen skall gälla i alla stater utan undantag till att staterna har totalt
självbestämmande i frågan. Varianter däremellan existerar också som till exempel lagen om
lägsta lön. Där anger den federala lagen en minilön för timanställda och staterna kan därefter
stifta egna lagar om minimilöner och erbjuda samma eller högre nivå men lägre går ej. Ett
exempel på en lag som alla stater måste acceptera är förbud mot slaveri, ingen fri tolkningsrätt
existerar. Exempel på lagar där staterna äger egen suveränitet är hur de förhåller sig till vapen
och dödsstraff. 19
3.2 Arbetsmarknadslagar
Den federala myndighet som hanterar arbetsmarknaden är Department of Labour (DOL).20
Enligt dem själva har de infört och administrerar mer än 180 federala lagar, se bilaga 4 för en
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summering av de viktigaste, vilket i sin tur påverkar ca 10 miljoner arbetsgivare och 125
miljoner arbetare.21. En av divisionerna under DOL, se bilaga 5 för ett organisationsschema,
är The Wage and Hour Division (WHD). De i sin tur är ansvariga för några av de mera
omfattande federala lagarna; minimilön, övertidsersättning, recordkeeping, unga anställda,
familj och sjukdomsfrånvaro, migrantarbetare, lögn detektor tester, skydd för anställda inom
tillfälliga program samt aktuella löner för anställda inom government service och
byggsektor.22 Deras uppdrag är att stödja och uppnå enighet avseende arbetsvillkor för att
skydda och öka välfärden för landets samlade arbetsstyrka.23
Nedan följer ett antal federala lagar som rör arbetsmarknaden och dess villkor inklusive ett
antal diskrimineringslagar24 som omfattar ålder, handikapp, ras, ursprung, religion, militär
status samt trakasserier pga. kön och/eller graviditet. Dessa diskrimineringslagar baseras och
har sitt ursprung i tillägg till USA:s konstitution, The Constitution (5th and 14th
amendments), som i sin tur begränsar den federala regeringen och de statliga regeringarna att
diskriminera. Den myndighet som verkar för en diskrimineringsfri anställning är Equal
Employment Opportunity Commission (EEOC).
Fair Labor Standards Act (FLSA) från 1938 som fastställer standarden för löner och
övertidsersättning inom merparten av privat och offentlig anställning. Lagen innebär att
arbetsgivare skall betala anställda som inte är exempt25 (~övertidsavlösta) minst den federala
minimilönen och för övertid gäller 1,5 gånger ordinarie timlön. Den innehåller även
begränsningar i arbetstid för personer under 16 år samt förbjuder vissa arbeten som klassas
som farliga för personer under 18 år. Gäller arbetet jordbruk, frukt- eller grönsaksodlingar etc.
gäller andra regler. Här finns undantag om gården har färre än 7 heltidsanställda och
detsamma gäller för personer inom den egna familjen. 26
Family and Medical Leave Act (FMLA) från 1993 som innebär 12 veckor obetald ledighet för
child care or to deal with sickness in the family samt rätten att återgå till samma eller en
motsvarande position. Undantag gäller om företaget har färre än 50 anställda. 27 Child care
innefattar att föda eller adoptera barn. Deal with sickness innefattar allvarlig sjukdom av dig
själv, din make/maka, dina barn eller dina föräldrar. FMLA är ett exempel på lagstiftning där
det kan skilja åt mellan staterna.28
Equal Pay Act (EPA) från 1963 som förbjuder lönediskriminering mellan män och kvinnor.
Undantag från lagen finns om företaget har få anställda. 29
Title VII under Civil Rights Act från 1964 som omfattar ras, etnisk och/eller religiös
diskriminering. 30
Age Discrimination Employment Act (ADEA) från 1967 som omfattar åldersdiskriminering.
Lagen omfattar endast personer över 40 år.31
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3.2.1 Virginia
Virginia ligger på östkusten av USA och gränsar till Maryland i norr, West Virginia och
Kentucky i väster och Tennessee och North Carolina i söder. I öster ligger förutom Atlanten
även District of Columbia med staden Washington DC. Virginia är en sydstat och gör anspråk
på att vara USA:s moderna vagga. 1607 landsteg britterna i Jamestown och började
kolonialiseringen av USA. Virginia var en av de tretton kolonier utmed östkusten som ingick i
ett första USA som bildades successivt 1607-1733, se figur 3.1. USA blev därefter
självständigt från England efter frihetskriget som leddes av George Washington tillika USA:s
första president 1789.32

Figur 3.1 USA och dess första 13 stater.33

Virginia har sedan dess delats i West Virginia och Virginia.

1861–1865 var landet i krig med sig själv, ett inbördeskrig, the American Civil War, mellan
konfederationen i söder och unionen i norr. Konfederationen, se figur 3.3, som bestod av
slavstaterna med undtag av fyra stater (Missouri, Kentucky, Maryland och Delaware) begärde
urträde ur Unionen och formade the Confederacy. Runt 620 000 soldater stupade vilket
motsvarade för den manliga befolkningen mellan 18-40 år, 10% i norr och 30% i söder. Även
många civila dog. Segrade gjorde Unionen i norr vilket innebar att slaveri förbjöds.

Figur 3.2 Indelning under inbördeskriget.34

Figur 3.3 Indelning före inbördeskriget.35

Staterna är som skrevs ovan suveräna vilket innebär att de har sin egen lagstiftning och egen
webbportal.36 I Virginias fall innebär det att deras regering, State government, sitter i
32
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Virginias huvudstad som är Richmond. Regeringen makt finns reglerat i ett dokument, The
Constitution of the Commonwealth of Virginia37, som definierar och begränsar makten för
både Virginias invånare och dess regering. De lagar som hanteras inom staten finns i ett
dokument som kallas The Code of Virgnia.38 Virginias version av FMLA beskrivs i ett
policydokument på tio sidor.39
3.3 Kultur
3.3.1 Amerikansk identitet
USA är ett land grundat av bosättare från Storbritannien som tog med
sig sin kultur; språk, juridisk uppfattning samt religiösa värderingar och
tillhörighet. Väl bosatta utvecklade senare befolkningen kulturen att
även innefatta principer som frihet, jämlikhet, individualism,
representativt styre samt privat egendom. Den amerikanska nationella
identiteten skapades och utgjorde basen för vad som blev kärnan i vad
som kallas amerikansk kultur; Kristendom, protestantiska värderingar
och moral, arbetsetik, engelska språket, lagtradition, begränsning av
regeringens makt samt kulturarv avseende konst, litteratur, filosofi och
musik. Den stora invandringsvåg som följde och kulminerade i slutet av
1800-talet hade inga problem att smälta in i den angloprotestantiskt
präglade kulturen. Men nu över 100 år senare börjar den amerikanska nationella identiteten
erodera. Enligt Huntington har den nationella identiteten försvagats. Anledningen är att
dagens invandrare sämre assimilerar, har förmågan att och/eller vill smälta in i den
amerikanska kulturen. Sedan en tid tillbaka sker invandring i huvudsak från Syd- och
Centralamerika. Invandring har varit och är stor av dessa grupper av människor och de väljer
att behålla sitt språk och sin kultur vilket innebär att USA blir ett multikulturellt samhälle
innefattande många olika språk men i synnerhet spanska. 40
3.3.2 Demografi
USA har drygt 309 miljoner invånare.41 Se figur 3.4 för en indelning av befolkningen baserad
på biologisk ras. En annan indelning är att även inkludera lations som är den etniska grupp
efter asiater som växer snabbast. Latinos passerade för några år sedan den svarta minoriteten i
storlek. Det är viktigt att förstå att latinos inte är en ras utan en etnisk minoritet. Rent
biologiskt är de oftast kaukasier (= vita) men kan även vara svarta.42 Enligt US Census
Bureau är ca 34% av den vita befolkningen latinos. Motsvarande siffra för Virginia är 33%
och för norra Virginia 42%.43
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Figur 3.4 Demografisk indelning av befolkningen i USA.44 Egen bild.

3.3.3 Religion
USA är ett övervägande kristet land. Initialt befolkades landet av brittiska protestanter men i
början av 1800-talet skedde stor tillströmning av katoliker, dels människor från Irland och
senare även från Tyskland. Det innebar att katolska kyrkan blev en stor aktör i samband med
att nationen växte västerut och övertog före detta spanska kolonier.45 Intrånget av katoliker
gick inte utan problematik men successivt anpassade sig de nyanlända katolikerna till sin
protestantiska omgivning och idag betecknas USA som ett kristet land med protestantiska
värderingar.46 USA har en övervägande religiös befolkning, se figur 3.5, och de religösa
samfunden fyller förutom den personligt religiösa funktionen även en mycket central roll för
de flesta amerikaner. Många tillbringar mycket av sin lediga tid i kyrkans, synagogans,
templens etc. regi. Det kan vara olika typer av aktiviteter men även att delta i olika former av
frivilligarbete.47 Vid en mätning som gjordes 1990-93 i syfte att mäta människors religiositet
hamnade amerikanerna på femte plats (72%) och Sverige på 34 plats (27%). Mätningen
gjordes i 41 länder av World Values Survey där nio frågor ställdes för att mäta hur många
procent av befolkningen som uttryckte stark religiositet. Kina intog bottenplaceringen (3%)
och Nigeria överst (93%).48

Figur 3.5 Religiös tillhörighet bland befolkningen i USA.49 Egen bild.
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3.3.4 Mångfald
MacQueen använder begreppet salad bowl för att beskriva den amerikanska kulturen istället
för den traditionella frasen the melting pot. Vad han menar är att lika bra som det går att se
och urskilja olika ingredienser i en blandsallad går det att identifiera olika kulturer i USA.
Han ställer sig även lite mera nyanserad till uttalanden som att USA är en nation av
invandrare då han anser att det i princip gäller alla nationer. Det som utmärker USA är
omfattning i tid och av olika kulturer. Inget land har under lika lång tid varit föremål för
kulturell mångfald i den omfattningen. Han tillägger att barn till invandrare emellertid känner
som om de alltid varit där.50
Enligt Trompenaars och Hampden-Turner finns det idag lika stora kulturskillnader mellan
västra och östra USA som mellan olika länder. Vidare hävdar de att det tydligt framgår är att
det finns en klar kulturell gräns mellan nordvästra Europa (analysis, logic, systems and
rationality) och Europas latinska länder (more person-related, more use of intuition and
sensitivity). Men det finns även en signifikant skillnad mellan två grannländer som Holland
och Belgien. 51
Samma forskarduo visar vid en jämförelse av manliga och kvinnliga chefer att könsskillnaden
världen över är marginell. Vid en första anblick av resultatet var forskarna förvånade men
kom senare fram till att de kvinnor de studerade verkade i en övervägande manlig miljö. Enda
sättet för dessa kvinnor att lyckas var att efterlikna sina manliga kollegor och överge den
generella stereotypen för kvinnligt agerande. För att nå toppen för kvinnor i Nordamerika och
nordvästra Europa måste de arbeta hårdare än män och visa att de är målmedvetna individer.
Vidare hävdar samme forskare att etnisk mångfald ger upphov till betydligt större skillnader
än vad skillnaden mellan man och kvinna visar. En anledning kan vara att kvinnor har lättare
att efterlikna män än vad minoriteter klarar av att efterlikna vita (= kaukasier).52 Se bilaga 7
för olika diagram och mera detaljer.
3.4 Arbetsmarknad
3.4.1 Historia
För 200 år sedan gick startskottet för den industriella revolutionen; landsbygden började
långsamt avfolkas. Revolutionen var global och pågick under hela 1800-talet. Det var alltifrån
textilfabriker i England till järnvägsbyggen tvärs USA. Revolutionen kulminerade i slutet av
1880-talet då löpande bandet uppfanns i USA och utvecklingen gick mot massproduktion. 53
Runt sekelskiftet började företag slås samman och stora företag dominerade marknaden. Strax
därefter inträffade nästa steg, den administrativa revolutionen. Antalet kontorsarbetare
fördubblades mellan 1900-1920. Kvinnors yrken hade tidigare mestadels varit inom
textilindustrin och inom olika former av hemhjälp men successivt började kvinnorna att
bemanna även kontoren och därmed tjänstemannasektorn. Behovet var stort då mängden
pappersarbete ökade lavinartat.54 Ett behov som fortsatte under hela 1900-talet. Kvinnor
tilldelades 75% av alla nya arbeten som skapades inom EU 2001-2006.55
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Epoken fram till världskrigen på 1900-talet kom att präglas av Taylorism vilket står för de
idéer som ingenjör Taylor 56 framförde. Han var besatt av att effektivisera och var övertygad
om att arbete skulle brytas ner i två delar; ett manuellt för verkstadsgolvet och ett intellektuellt
som genomförs av experter. Det fanns inget utrymme för egna initiativ eller medbestämmande
däremot förespråkade han prestationslön. Samtiden i USA präglades av stor invandring där
efterfrågan på materiellt välstånd var stor. Därefter följde en turbulent tid av världskrig,
depression och ytterligare ett världskrig. När freden slöts 1945 kunde människor äntligen
börja andas ut och en nödvändig återuppbyggnad av företagen kunde påbörjas. Det var stor
efterfrågan på arbetskraft, maskiner och kapital. Monotona och enkla arbetsuppgifter ersattes
med maskiner, sociala reformer genomfördes och människor fick det successivt bättre. När
socialt och materiellt välstånd ökar förändras människors behov allt i enlighet med Maslows
behovstrappa. Under 1970-80-talet erfor företagen en efterfrågan av högre arbetsmotivation
och ett större ansvarstagande. Transformeringen från ett industrisamhälle till ett modernare
företagsklimat var ett faktum.
Men även om ökningen av den moderna administrationen medförde att kvinnorna började
dominera kontoren saknades de som ledare. Samtida industriarbete däremot hade en jämn
balans mellan män och kvinnor. För att citera Moss Kanter "women populate organizations,
but they practically never run them".57
Under 1970-1990 talet började ledarskapet successivt att professionaliseras och formella
ledarskapsutbildningar ökade med mer än 100%. Med ökad tillgång på utbildning följer fler
examinerade. 1990 erhöll 77 000 elever en MBA examen. Tidigare hade ledare inte utbildats i
ledarskap utan hade ofta en bakgrund från teknik- eller redovisningsprogram. För att erhålla
en ledarskapsposition gällde det att utföra sina sysslor väl inom respektive gebit. Karriärvägen
inom tjänstemannasektorn var enhetlig och riskfri i alla fall om du var man och vit. 58
3.4.2 Nutid
Under senare decennier har arbetsstyrkan gått från att varit relativ homogen till att bestå av
kulturell mångfald. Två kategorier av människor har tjänat på den förändringen; kvinnor och
minoritetsgrupper. En anledning är globaliseringen vilket innebär att dagens arbetsstyrka
består av människor från olika kulturer men även från olika sociala bakgrunder. Den
genuspräglade yrkesfördelning som tidigare gällde håller på att raderas ut. Utmaningen för
nutida ledare är att söka mångfald och bemanna sina team och/eller grupper med människor
med olika ursprung.59 Men även om kvinnor numera söker sig till mansdominerade yrken
och/eller branscher sker inte det omvända. Yrken som traditionellt varit dominerade av
kvinnor som vård, omsorg, sekreterare etc. förblir kvinnliga territorier. 60 Det har även blivit
allt vanligare med att båda vuxna i en familj arbetar. I USA var siffran 60%(1990)61. Enligt
Alvesson och Billing är balansen numera (2005) relativt jämn mellan kvinnor och män
världen över i betalt arbete utanför hemmet. De flesta länder har en arbetsmarknad som kan
indelas i olika sektorer. Mönstret är tydligt; kvinnor arbetar med vård, omsorg, utbildning och
handel. Männen däremot dominerar områden som teknik, transport och försvar.
Könsindelning, sex typing/gendering, av arbete fortsätter.62
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I skrivande stund är det i USA lika många män som kvinnor som arbetar, en konsekvens av
rådande ekonomiska kris. När lågkonjunkturen slog till härom året ökade arbetslösheten
dramatiskt i landet och slog främst till bland männen som stod för 70%. Anledningen till att
fler män (proportionerligt) än kvinnor blev arbetslösa är enligt genusforskare Ariane
Hegewisch att män arbetar i bygg och tillverkningsindustri. Studier visar att det är svårt med
dessa "nya" roller; en arbetande kvinna och en arbetslös man. Trots att mannen är hemma och
tar hand om hem och barn är det kvinnan som gör en stor del av hemarbetet. En annan effekt
är att samtidigt har våldet mot kvinnor i hemmet ökat vilket enligt Hegewisch bottnar i manlig
frustration. En man som intervjuas i inslaget svarar att det är tungt att jobba hemma samtidigt
som han behöver komma hemifrån för att kunna söka jobb.63
Det största problemet avseende könsrelaterade frågor är ojämlikhet. 2005 genomförde World
Economic Forum (WEF) en studie där de mätte jämlikheten i 58 länder. Resultatet mätte
gender gap index dvs. hur stor är klyftan mellan könen. De nordiska länderna rankades högst.
För att nämna några andra hamnade USA på 17:e plats, Ryssland 31:a och i absoluta botten
låg Egypten. Det var fem områden som mättes vilka samtliga anses som viktiga dimensioner
för självbestämmande; ekonomiskt deltagande, ekonomiska möjligheter, politisk makt,
utbildningsnivå samt hälsa och välmående. Signifikant för de nordiska länderna är starka
liberala samhällen, omfattande välfärdssystem samt skyddandet av minoriteternas intressen. 64
3.5 Relevant studie
I en D-uppsats65 från Luleå universitet jämför författaren Amerikas välfärd med det svenska
folkhemmet. Syftet är att jämföra hur olika länderna har utvecklats från 1930-talet och framåt.
Författaren anser att det var samarbetet mellan socialdemokratiska partiet och fackföreningarna som lade grunden till de omfattande välfärdsprogram Sverige har idag. USA är
ett till skillnad från Sverige ett mycket heterogent land och den stora arbetarklassen valde att
organisera sig efter etniska kriterier istället för klassmässiga vilket medförde att
arbetarklassens makt undergrävdes. Vidare innebär USA:s federala system att det är svårt att
införa stora nationella välfärdsprogram.
Tvåpartisystemet är stabilt och riktar sig till väljare i mitten. Det krävs drygt 50% för att vinna
en valkrets vilket gör att medelklassfrågor dominerar valrörelsen. Konsekvensen är att
radikala förändringar aldrig går igenom och landet förblir i ett underutvecklat tillstånd.
Konstitutionen betonar skyddandet av privat egendom från den federala regeringen vilket
förstärker delstaternas självbestämmande och förhindrar omfördelning av inkomster. Ett
faktum som är det omvända för Sverige som är en centraliserad enhetsstat. Resultatet blir å
andra sidan större sociala utgifter och en större välfärdsstat.
Alesina och Giavazzi är två forskare som spekulerar om Europa kommer att ha råd med den
välfärd som finns där. De menar att länderna i Europa måste agera för att förhindra den
nedgång i ekonomin som redan pågår. De menar med en provocerande ansats att Europa är
överbeskyddat och överreglerat jämfört med USA. De anser vidare att Europa har mycket att
lära från den amerikanska fria marknaden. Amerikaner jobbar hårdare, längre och klarar
bättre upp och nedgångar i ekonomin. Synen på välvärd, fattigdom, orättvisa och
omfördelning av pengar från rika till fattiga skiljer stort mellan en europé och en amerikan,
där amerikanen anser att fattiga skall hjälpa sig själva. 66
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4. Teorianknytning
I följande kapitel presenteras mitt teoretiska ramverk. Det utgörs av tre områden; genus, kultur och ledarskap. För
genus beskrivs koncept som majoritet och minoritet, tokens, macro, meso, micro, kvotering, glass ceiling samt glass
escalator. För kultur är det dels forskning inom organisation och kultur men även hur kulturella skillnader kan
kategoriseras. Slutligen för ledarskap ett avsnitt om dess definition, medarbetare och organisationskultur.
4.1 Genus
Enligt Alvesson och Billing är genus en social och kulturell konstruktion för att beskriva vad
som är skillnaden mellan man och kvinna, manligt och kvinnligt. Det är ett nyckelbegrepp för
att förstå vad som händer individer i deras yrkesverksamma liv. Det är centralt för att förstå
hur människor möter uppmuntran, skepticism, stöd och lidande i olika sammanhang. Från ett
ledningsperspektiv finns det även skäl att vara orolig för hur ineffektivt resurser används i ett
patriarkat, ett samhällssystem med kvinnoförtryck och mansdominans. Det finns många
empiriska bevis att kvinnor har lägre lön (jämfört samma yrke och
nivå), är mera arbetslösa, tar större ansvar för olönat arbete, är lågt
representerade högt upp i organisationer, har mindre självbestämmande
och kontroll över sin arbetssituation samt förväntar sig inte att bli
befordrade.67 Kvinnors karriärmöjligheter begränsas av att de hamnar i
dead-end-jobs och män väljer män i chefspositioner på grund av
konformitet.68
4.1.1 Minoriteter och majoriteter
En grupp människor kan bestå av olika eller lika antal individer. Baserat på fördelning går det
att hitta fyra grupptyper; enhetlig, skev, lutande och balanserad där varje grupp har en
ungefärlig procentindelning. Olikheten kan vara kön, ras, ålder, etnicitet etc. Teorin nedan
använder genus som fördelningskriterium. Figur 4.1 är en sammanställning över de fyra
grupptyperna och deras typiska fördelningsprocent. Notera att fördelningen nedan är endast
ett exempel vilket innebär att det kan precis gärna vara tvärtom.
Grupptyp
Enhetlig
Skev
Lutande
Balanserad

Fördelning %
0:100
15:85
35:65
50:50

Fördelning (exempel)
0% män, 100% kvinnor
15% män, 85% kvinnor
35% män, 65% kvinnor
50% män, 50% kvinnor

Egenskaper
En sorts individ
En sort är i stor majoritet
En sort är i majoritet
Ingen sort är i majoritet

Figur 4.1 Grupptyper och deras respektive fördelningsprocent. Egen tabell.

Den enhetliga (uniform) gruppen har bara en sorts individer, antingen män eller kvinnor vilket
gör att gruppen är homogen. Typisk fördelning är 0:100. Nästa grupp är skev (skewed) where
en sorts människor är i dominans. Gruppen kan alltså antingen domineras av män eller
kvinnor. De få av den andra sorten, de som är i minoritet, kallas för tokens. Fördelningen är ca
15:85 och även en fördelning ner mot 1:99 räknas som skev vilket klassas som ett specialfall
av en skev grupp. I den mycket skeva fördelning som då råder är tokens helt ensam. Det
signifikanta för tokens är att de är för få för att kunna skapa en kraftfull motpol. Den tredje
gruppen kallas lutande (tilted) vars egenskap är att en sort är i knapp majoritet. Fördelningen
ligger runt 35:65. Den andra sorten, de i minoritet, kallas även i denna grupptyp för tokens.
Skillnaden är att i detta fall har tokens större möjligheter att bilda koalitioner och genom dessa
grupperingar påverka kulturen i hela gruppen. Sista grupptypen är balanserad vilket innebär
67
68

Alvesson, Billing, s. 1
Maria Fregidou-Malama, 2001, Feministkategorier.pdf, s. 12

24

att ingen sort är i majoritet eller minoritet. Fördelningen är runt 50:50 men även en fördelning
på 60:40 räknas som balanserad. 69 Forskning visar att när antalet når en kritisk massa på 30%
avtar diskriminering av kvinnor. Det innebär att 30% utgör en kritisk gräns på en viss nivå
som annars anses mansdominerad.70
Tokens
Tokens eller de få associeras med tre psykologiska tendenser; Synbarhet, kontrast och likhet.
Synbarhet då tokens får större uppmärksamhet enkom för de är unika men endast innan de blir
för många. Kontrast däremot har att göra med polarisering. Närvaron av tokens ökar
självförtroendet i den andra gruppen, de som är i majoritet, eftersom de blir mera medvetna
om sin gemenskap och om hur de avviker sig från tokens. Tredje tendensen är likhet och
inkluderar konceptet stereotyp. Tokens är en tacksam grupp att stereotypa. Det är lättare att
stereotypa en mindre grupp än en stor grupp som är i dominans. 71 Enligt Moss Kanters
forskning är kvinnliga tokens förlorare till skillnad från männen som verkar vinna på vara
tokens i motsvarande situation. Forskningen visar att skillnaderna när män är tokens blir
överdrivna vilket gynnar männen. Nu förtiden uppmuntras människor till att bryta med
etablerade könsmönster. Det visar sig dock att det inte är helt enkelt utan möts ibland med
skepticism. Män i synnerhet misstänks ibland för att vara för manliga eller homosexuella. 72
4.1.2 Macro, Meso och Micro
Alvesson och Billing använder tre nivåer; macro, meso och micro för att försöka förstå och
förklara könsfördelningen på arbetsmarknaden både avseende olika yrken men även
beträffande kvinnors låga representation inom ledarskap trots att den totala resursen
arbetskraft i de flesta länder är balanserad. Macronivå utgör samhället rent generellt och dess
utmärkande drag, mesonivån fokuserar på organisationer och arbetsplatser och slutligen
micronivån hanterar de enskilda individerna. Arbetsplatser består av människor, individer,
som tillhör micronivån samtidigt som arbetsplatser är en del av samhället, macronivån. Det
går en röd tråd genom alla nivåerna.73
Macronivån kan dels förklaras ur ett Marxistiskt och feminint perspektiv som innebär att
kapitalism är roten till all social ojämnlikhet och familjen utgör grunden för kvinnors
underordnande där hennes roll är att reproducera arbetskraft. Kvinnors obetalda arbete i
hemmet är vitalt för kapitalismens utveckling samtidigt som det anses bidra till hennes
ogynnsamma situation på arbetsmarknaden. Macronivån kan även förklaras ur ett
patriarkaliskt perspektiv som innebär att men dominerar, förtrycker och utnyttjar kvinnor. Ett
patriarkat är ett samhällssystem med kvinnoförtryck och mansdominans, en struktur som är av
central betydelse för att förstå dagens genussituation. Patriarkat är inte förbehållet makronivån
och finns på andra nivåer likväl. 74
Det finns strukturella anledningar och organisatoriska förklaringar till könsfördelningen av
arbetskraft på mesonivån. De strukturella orsakerna innebär detaljer och förhållanden som att
hamna på rätt spår och inte i en återvändsgränd, maktstrukturer och att vara i minoritet. De
organisatoriska skälen utgörs av policy och kultur. Agerandet hos de anställda kan skapa och
öka könssegregationen. Om det finns någon policy på företaget att göra yrken tillgängliga och
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könsneutrala kan det finnas motstånd från männen för att kvinnorna inkräktar på deras
område.75
Micronivån har ett antal olika förklaringar. De kan hänföras till socialiserande eller
psykoanalytisk teori som att det finns underliggande skillnader i känslomässig utveckling hos
barn som kommer att påverka deras identitet framgent. Många arbeten är könsstämplade som
kvinnliga eller manliga. I många delar av världen är det otänkbart med kvinnliga poliser
och/eller manliga sköterskor. En stereotyp uppfattning råder att det är naturligt att kvinnor
respektive män utför vissa arbeten. Det finns forskare som anser att kvinnors yrken är ett
resultat av deras eget val (har sig själv att skylla) dvs. kvinnor väljer arbeten som är lägre
betalda eftersom det ofta innebär större arbetstidsflexibilitet och bättre arbetsklimat. En del
kvinnor känner olust att bli betraktade som okvinnliga om de arbetar med yrken där kvinnor
är mindre vanliga. För att en kvinna skall bli hög chef kan det vara nödvändigt att överge
normativa kvinnliga beteenden eftersom det som stereotypt anses som kvinnligt inte matchar
egenskaper som krävs för att leda och styra företag. Det finns även de som hävdar att kvinnor
och män söker olika arbeten för de har olika intressen. Vi är olika och har anammat olika
könsroller och positioner i livet som reflekterar vår orientering. Män söker dock mycket sällan
"kvinnliga" arbeten. Anledningen är inte den lägre lönen utan rädsla för att bli stämplade som
feminina. Det finns även en historisk och kulturell tradition att kvinnor föredrar "kvinnliga"
arbeten. Att arbeta inom vård och omsorg passar kvinnorna bättre pga. familjeskäl och deltids
möjligheter. Några anser att den manliga identiteten är beroende av ett välavlönat arbete
samtidigt som den kvinnliga dito har mera samröre med hem och familj. 76
4.1.3 Kvotering
Kvotering heter på engelska affirmative action. Syftet med kvotering är att jämna ut balansen
att öka minoritetens andel i en grupp. Grundtanken är att stimulera mångfald men konceptet är
utmanande och kontroversiellt. Många företag stödjer målet med konceptet men har problem
att genomföra och realisera det. De finns de som anser att konceptet motverkar dess syfte.
Antalet träffar på Google är många både avseende konceptets negativa såväl som dess
positiva effekt. Läs gärna bilaga 2 för två exempel av kvotering.
Alvesson och Billing hävdar att de största orättvisorna i företagen rör kvinnor och
management. Enligt statistiken är balansen mellan kvinnor och män god. Det finns lika många
kvinnliga som manliga chefer men synas nivån, vilken nivå som dessa chefer besitter, minskar
betydligt den kvinnliga representationen högre upp i hierarkin. Motsvarande avtar den
manliga andelen chefer längre ner i organisationerna.77
4.1.4 Glass Ceiling - Glass Escaltor
Glass ceiling är en metafor som beskriver osynliga hinder som kvinnor möter under sin
karriär. Glass escalator är en metafor som används för män som avancerar på en arbetsplats
där majoriteten är kvinnor, där männen hittar dolda fördelar. 78 Glass escalator antyder att det
finns ett osynligt fordon som transporterar män upp genom företagshierarkin.
Ordet ceiling symboliserar att det finns ett tak som kvinnor successivt slår huvudet i eller hur
långt kan en kvinna nå innan hon slår huvudet i taket. Kvinnor uppfattar att det är män som
bemannar och dominerar de positionerna som är bortanför gränsen, taket, och går ej att nå för
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kvinnor. Alvesson och Billing hävdar att kvinnor kan klättra många steg i karriären men att
den osynliga gränsen, glass ceiling, hindrar dem från att nå upp till toppen. They are stuck at
the sticking floor.79
4.2 Kultur
Kultur är ett begrepp som kan förklara socialt överförda levnadsmönster, en term som kan
förklara ordning och mönster för våra erfarenheter.80 Kultur innefattar livsmönster som språk,
konst, seder, religion, lekar, musik, normer, värderingar, etik, moral etc. hos en population
och överförs socialt från generation till generation. Människans kulturella förmåga skiljer oss
från djuren. Kultur är enligt forskarna Trompenaars och Hampden-Turner "the way in which
people solve problems". 81 Kultur och forskning avseende organisationer och kultur startade i
början av 1980-talet. En bidragande andledning var Japans globala framgångar samtidigt som
den nordamerikanska industrin backade. Intresset för att studera organisationer ur andra
perspektiv än det tidigare tekniska fick ett stort uppsving. 82 Kultur har även en biologisk
innebörd, odling, vilken inte kommer att belysas vidare.
4.2.1 Inriktningar
De trender och inriktningar som avlöst varandra är i kronologisk ordning Företagskultur,
Organisation & kultur och slutligen Kulturella studier av organisering. Professor Alvesson är
en annan forskare som har sysslat med kulturforskning i över 25 år. Mera om hans resultat
under avsnittet om ledarskap. 83
Först kom begreppet Företagskultur, ett synsätt att kulturen är en egenskap hos
organisationen. Här förespråkas det mänskliga i företagen och utgångspunkten är att
organisationerna själva producerar sin kultur. Ledorden var att en stark kultur leder till
framgång och det var viktigt att ha en stark och förankrad kultur. En synonym till
företagskultur är organisationsklimat. Ett företags kultur ses som en mikrorepresentation av
den nationella kulturen där företaget har sitt ursprung. Därmed uppstår problem för globala
aktörer att bygga starka företagskulturer då dotterbolagen även präglas av kulturen i det land
där dessa är geografiskt placerade.
Därefter följde Organisation som kultur, där kulturen är en metafor för organisationen. Här
utgår forskarna från ett djupare och mera nyanserat synsätt. De menar att organisationen är en
kultur istället för att organisationen har en kultur och att företagets kultur påverkar de
anställda. Ansatsen är antropologisk och forskarna studerar kultur genom att betrakta
organisationen som en by eller folkslag. Kultur skall användas för att förstå organisering som
ett socialt fenomen.
Senaste trenden är Kulturella studier av organisering, där organisationer ses som kulturella
uttryck. Det är den senaste trenden inom forskning av kultur och organisationer. Ansatsen är
att studera vardagliga rutiner inom organisering för få veta mera om samhällets struktur och
kultur. Målet är även att reda ut hur organisering skapas. Forskarna kopplar här sina studier
mot bredare trender i samhället som till exempel mångfald och ett ökande mångkulturellt
samhälle. 84
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4.2.2 Kategorier
En kultur består av en blandning av regler, grupptryck och stöd, känslor, engagemang och hur
status erhålls samt attityder avseende tid och omgivning. Kulturen formas av vad varje enskild
individ tar och delar med sig. Det är därför en utmaning att försöka förstå samtida kulturer.85
Trompenaars och Hapmden-Turner anser att grunden till de kulturella skillnaderna kan delas
in i tre kategorier; relationer, tid och omgivning. Områden som tid och omgivning innefattar
olika attityder. Relationer å andra sidan är ett mera komplext begrepp och uppkommer i
samspelet med andra människor. Kultur kan hanteras på olika nivåer; nationell,
företag/organisation, individ, professionell etc. I följande avsnitt är det fokus på den nationella
nivån.
Relationer

Första kategorin omfattar relationer och dess komplexitet som i sin tur omfattar fem olika
inriktningar där varje inriktning består av två egenskaper som är varandras motpoler dvs. står i
ett slags motsatsförhållande till varandra. En person är mycket sällan antingen eller utan
befinner sig någonstans mellan polerna. De fem inriktningarna är;
Regler - universalism v. particularism - regler mot relationer. Anhängare av universalism vill
ha regler, formella kontrakt och anser att avtal är bindande medan motparten vill väga in
aktuella händelser och omständigheter där fokus är på vänskap och relationer. 86
Gruppstorlek - individualism v. communitarianism - grupp mot individ. Individualisten talar i
jag form, agerar ensam, beslut fattas på plats och semestrar sker enskilt eller i par. Motparten
använder vi form, beslut måste delegeras till organisationen och diskuteras, agerar i grupp och
semestrar i grupp och/eller med hela släkten. 87
Känslor - neutral v. emotional - Neutral mot känslig. De neutrala avslöjar inte vad de känner
eller tänker. De känslomässiga däremot avslöjar känslor och tankar både verbalt och synligt,
nyttjar mycket personlig kontakt och pratar med händerna och gestikulerar vilt. 88
Engagemang och inblandning - specific v. diffuse - specifik eller diffuse. Anhängare som är
specifika går direkt på sak. Egenskaperna för en specifik relation är mera formell och är
beskriven i ett kontrakt. I specifika samhällen är arbete och privatliv strikt separerade. Den
diffusa relationen å andra sidan grundar sig på minsta möjliga formalitet. Det finns ingen
tydligt gräns mellan relation och person utan till viss grad är det samma sak. I diffusa kulturer
måste en främling bli godkänd innan affärer kan göras.89
Status - achievement v. ascription - hur status uppnås eller tillskrivs. Status kan uppnås,
erhållas, genom framgång. Erhållen status baseras på lyckosamma genomförda aktiviteter av
en person och har ingenting att göra med personliga egenskaper som ålder, kön, ras eller
etnisk bakgrund. Tilldelad eller tillskriven status är tvärtom baserad på fakta som familj, arv,
sociala förbindelser samt även ålder och kön. Det finns enligt forskarna ett samband mellan
religion och hur status uppnås. Studier visar att protestantismen tillhör första gruppen, de som
erhåller status, medan stora religioner som katolicism, buddism och hinduism är religiösa
kulturer som nyttjar den andra formen, de som blir tilldelade status.90
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Tid

Den andra kategorin är tid och människors olika attityd till tid. Den attityd en person har till
tid motsvarar hennes förhållande till dåtid, nutid och framtid. Dessutom har det en korrelation
till i vilken ordning en person utför sina aktiviteter. Ordningen kan vara att antingen agera
sekventiellt eller synkront. Trompenaars och Hampden-Turner uttrycker enligt följande; våra
förväntningar av framtiden bestämmer vår nutid därför våra nuvarande aktiviteter avgör
framtiden och vår nuvarande erfarenhet bestämmer vår uppfattning om
dåtiden därför dåtiden har gjort oss till vad vi är idag. Att fransmäns dåtid är
större och längre anses bero på dess långa historia. 91
Olika kulturer har olika förhållningssätt till innebörden av dåtid, nutid och
framtid. Det gäller både tidsuppfattning, inställning till tid och var gränsen
mellan olika tidzoner går. Se bilaga 6 som illustrerar resultatet från arton
olika länder och deras inställning till tid. Vår tidshorisont påverkar hur vi gör
affärer. Sverige anses ha lång tidshorisont vilket förklaras av den långa vintern. Kontrasten
kan bli avgörande för om det blir affär eller ej. Ett exempel är en affär som aldrig blev av
mellan Japan som anses som långsiktiga och USA som är betydligt mera kortsiktiga.
Japanerna visade upp sin 250-åriga affärsplan varefter amerikanerna fick räkna om det till
kvartalsplaner, vilket innebar 1000 st.92
Omgivning

Tredje kategorin är omgivning som innefattar människors olika attityder till sin omgivning.
Det finns i huvudsak två inriktningar; kontrollera eller bli kontrollerad (samverka). En
kontrollerande kultur är synonymt med att äga och utöva intern kontroll i organisationen. Det
motsatta är att kontrollen är utanför organisationens kontroll, den är extern och styrs av andra
krafter.
Intern kontroll
I en kontrollerande kultur betraktas
organisationen som en maskin som styrs
internt av egna operatörer. I en samverkande kultur ses organisationen som
en produkt av naturen. Dess utveckling
påverkas och styrs av externa
förutsättningar. En kultur är aldrig
renodlat det ena eller det andra utan
balanserar någonstans mellan dessa
ytterligheter. Se figur 4.2 som illustrerar
vilka attityder som är representativa för
de olika inriktningarna.
Extern kontroll
Figur 4.2 Intern jämfört extern kontroll.93

I en global studie av 30 000 chefer om huruvida de själva styrde sitt öde, svarade 80% av
amerikanerna A (= what happens to me is my own doing). Många europeiska länder hamnade
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högt; Sverige 71%, England 77%, Tyskland 66% och Italien 72%. Längst ner hamnar
Venezuela 33%, Kina 39% och Ryssland 49%. 94
4.2.3 Joharifönster
En annan erkänd modell på marknaden är Joharifönster som används för att mäta en persons
öppenhet och självinsikt. Det som mäts är vilken kunskap omgivning har om mig dvs. vad vet
och/eller inte vet andra om mig och självinsikt dvs. vad jag vet och/eller vad jag inte vet om
mig själv. Modellen utvecklades av två amerikanska psykologer; Joseph Luft och Harrington
Ingham under 1950-talet, därav namnet Johari (Joseph, Harrington). Modellen används i
syfte att optimera samarbete och öka effektivitet i grupper genom att öka öppenheten i
samspelet med andra. Öppenheten innebär både tydlighet i kommunikation men även att
kunna lyssna och vara lyhörd.
Modellen för ett Joharifönster är ett fönster med spröjs, se figur 4.3. Den horisontella
dimensionen motsvarar omgivningens kunskap om mig dvs. vad andra vet och/eller inte vet
om mig. Den vertikala dimensionen utgör din nivå av självinsikt dvs. vad jag vet och/eller vad
jag inte vet om mig själv.

Vad andra vet
om mig

Vad jag vet om mig själv

Vad jag inte vet om mig själv

Öppna fältet

Blinda fältet
Tydlighet

Vad andra inte
vet om mig

Fasaden

Okända fältet

Lyhördhet
Figur 4.3 Joharifönster.95
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Beroende på var spröjsen delar av fönstret går det att hitta fyra karaktärer, se figur 4.4; den
öppne, tyckaren, frågaren och musslan.

Den öppne

Tyckaren

Frågaren

Musslan
Figur 4.4 Fyra karaktärer enligt Johari.96

4.3 Management - Ledarskap
Toyotas VD lär ha sagt; ”En person tillbringar ca en tredjedel av sitt dygn på arbetet, en
tredjedel sovande och resten med egna aktiviteter. Den största utmaningen för vårt företag är
att göra vår tredjedel så meningsfull och behaglig för medarbetarna som möjligt. Vi har inte
råd med att ha anställda som tillbringar åtta otillfredsställande timmar på arbetet för att tjäna
ihop pengar till en meningsfull fritid.” 97
4.3.1 Definition
Nedan följer en kortare utredning av vad orden management och ledarskap betyder. Internet
har en synonymordlista och vid sökning på ordet management ges följande svenska och
engelska betydelse;
1) ledning, företagsledning, förvaltning, skötsel, styrning
2) ledarskap, styrelse, direktion98
1) administration, authority, charge, command, control, direction, superintendence, supervision
99
2) authorization, direction, government, jurisdiction, supervision
Management refererar i första hand till en position i en organisation, över andra, där du kan
praktisera ledarskap. Den andra betydelsen är kort och gott ledarskap. Ordet ledarskap finns
inte som sökord i den svenska ordlistan utan hänvisar till ordet ledning. Däremot finns ordet
leadership i den engelska ordlistan;
1) orientering, rättesnöre, direktiv, anvisning; hjälp, vägledning, ledtråd
2) N/A - tråd, kabel, sladd, rör; kraftledning
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3) ledarskap, chefskap, management; styre, kontroll, befäl, makt, kommando, överinseende,
förvaltning, skötsel; styrelse, direktion, chefsgrupp, presidium, regim
4) tät, ledande plats, främsta position100
101
1)domination, superiority, supremacy.
Alvesson menar att ledarskap är en komplex social process där innebörd och tolkningar av
vad som sägs och görs är avgörande. Tiden är långt förbi från när underordnade reagerade
rent mekaniskt på ledarens agerande. Ledarskap har även olika innebörd inom olika grupper,
kulturer och branscher. Ett exempel är skillnaden i ledarskap mellan militären och andra
professionella yrkesgrupper. Det finns en bred uppfattning att amerikaner uppfattar ledarskap
som något positivt medan många européer är mindre entusiastiska. Det amerikanska samhället
tycks även gynna en ideologi individualistiska, starka och maskulina karaktärer.102
På kursen Leadership and Gender menar Fregidou-Malama att ledarskap är en process.
"Leadership is the process of:
 Influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it
 Facilitating individuals and collective efforts to accomplish shared objectives."103
Alvesson är tveksam till hur många forskare tenderar att inkludera allt mellan himmel och
jord i begreppet ledarskap. Han vill se en mera begränsad omfattning och lyfter fram fyra
inslag för att strama åt begreppet ledarskap; ledarens handlande och hur medarbetarna tolkar
och förhåller sig till det agerandet, sociala relationer mellan ledare och medarbetare samt
organisationskulturen som utgör miljön för ledarskapsrelationen. Alvesson menar att den
viktigaste aspekten på ledarskap är dess effekt på företagets prestationer. 104
En annan distinktion är den mellan chef och ledare. Alvesson anser och många med honom att
distinktionen mellan chef och ledare har med formell ställning att göra. En chef arbetar med
byråkratiska medel; planering, budget, styrning, kontroll och uppföljning medan en ledare
förlitar sig på personliga egenskaper, visioner, koalitionsbyggande etc. Ledarskapet per
definition uppfattas som kulturellt betingat och ledarskapshandlingar får dess konsekvenser
genom den tolkning som sker av de inblandande i de sociala processer som utövas mellan
ledare och underordnade. 105
4.3.2 Medarbetare
Tiden är förbi anser Gustavsson då medarbetare accepterar att bli betraktad som en resurs,
kostnadsställe eller underlydande. Lika lite vill en medarbetare bli betraktad som en personal.
Medarbetare måste betraktas som individer, inte kollektiv, var och en med värdefulla
egenskaper och färdigheter.106 En viktig del i ledarskapet är att skapa engagemang.
Engagemang kommer av en inre motivation och kan inte kommenderas fram. En ledare har
förmånen att påverka medarbetarnas engagemang och stimulera dem att ta sig an nya
uppgifter. Det handlar om att måla upp framtidsbilder och skapa förutsättningar. Den största
utmaningen i ett ledarskap ligger i att få alla engagerade. 107
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Uneståhl hävdar att det är viktigare att höja motivationen hos de anställda med 10% än hos ett
fåtal chefer med 50%. ”Chefer kan styra sin båt mot vilka mål de vill. Men finns inte
drivkraften från personalen med så kommer inte båten någonstans”. En bra ledare får andra att
fungera, må bra och utvecklas. Uneståhl ger följande råd att när det gäller att förändra något
på ett företag. ”Utgå från framtiden som ni vill ha den istället för att utgå från de resurser och
den personalstyrka ni har idag. Sedan kan man gå bakåt och skapa resurser.” 108
Detta synsätt delas av framtidsprofeterna Hamel & Prahalad som anser att det handlar om att
etablera en ny strategisyn som mobiliserar företaget uppifrån och ner i kampen om framtiden.
”Utmaningen i kampen om framtiden ligger i att kunna blicka tillbaka i förväg”.109
4.3.3 Organisationskultur och ledarskap
Alvesson anser att begreppet ledarskap, liksom begreppet kultur, allt som oftast fångar "allt
och inget". För att få en bättre förståelse för termen ledarskap går det att tillämpa det
kulturella synsättet på ledarskap. Det omfattar organisationskultur som spelplan samt hur en
ledares handlingar påverkar kulturellt dvs. influerar gruppers orienteringar, värderingar, idéer
och känslor.110
Organisationskultur som begrepp hänför sig till en hel organisation eller stora delar därav.
Den typiske chefen har ofta en mindre grupp inom organisationen och har därmed inget större
inflytande organisationens kultur. För höga chefer blir situationen annorlunda och intresset
därom syns ofta i facklitteratur. Ofta finns även framgångsrika ledares framgångar att tillgå i
mera populärt hållna skrifter. Exakt vad dessa ledare gör och hur medarbetare reagerar finns
dock sällan presenterade. Men tillfälliga sparåtgärder under svåra förhållanden är inte samma
sak som en kulturförändring. 111
De som förväntas utöva ledarskap i sin yrkesutövning är ofta mera influerade av
organisationskulturen än vad de själva aktivt kan påverka den. Något som ofta förekommer är
att mellanchefer blir en slags fender, de befinner sig någon stans mellan de värderingar och
normer som höga chefer företräder och vad deras underordnade står för. 112 Ledarskap är en
kulturpåverkande aktivitet men det innebär inte att ledarskap skapar eller på något dramatiskt
sätt förändrar kulturen. 113 I praktiken förlitar sig chefer ofta till planer. De samordnar,
kontrollerar och använder byråkratiska medel. 114
Kulturen begränsar, bestämmer och sätter ramar för hur ett ledarskap skall se ut. Detta gäller
för hela samhället som inom enskilda organisationer. Det innebär att idéer och innebörder
som är specifika inom organisationen styr och begränsar på olika sätt ledarskap och chefers
agerande. Ledare sägs arbeta med kulturen snarare än inom kulturen. 115
4.3.4 Kvinnligt ledarskap - Fyra perspektiv
Alvesson och Billing har identifierat fyra perspektiv för kvinnor i ledande befattning där varje
har ett antal egenskaper; mått av likhet och olikhet mellan könen samt mått av etik och
effektivitet. De fyra perspektiven speglar författarduons nutida uppfattning och idéer om
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kvinnligt ledarskap och de fyra ståndpunkterna är; jämställdhet, individuella meriter, kvinnors
bidrag och kvinnors värderingar.116 Figur 4.5 visar författarnas modell att dela in kvinnligt
ledarskap utifrån dessa egenskaper.
Fokus på etiska värderingar

Fokus på olikheter

Fokus på likheter

Fokus på effektivitet
Figur 4.5 Fyra perspektiv. 117

Jämställdhetsperspektiv (equal opportunities) - innebär att män och kvinnor skall ha lika
rättigheter och varje skillnad i befordringsmöjligheterna tillskrivs diskriminering inom
organisationen. Det anses omoraliskt och orättvist att föredra män i stället för kvinnor. Fokus
är på likheter mellan män och kvinnor. Synen bottnar i att kvinnor betraktas som en
diskriminerad grupp som är förnekade samma möjligheter som män att göra karriär i miljöer
där det råder konservatism och fördomar som hindrar kvinnor att klättra i karriären samt att
vissa män gör allt för att hålla kvinnor utanför.
Perspektiv om individuella meriter (meritocracy) - organisationen kommer att söka efter
kvalifikationer och kommer att förbise andra irrelevanta egenskaper som genus, klass,
bakgrund, ras, religion etc. Det anses finnas en stor grupp människor från vilken lämpliga
personer kan hämtas till höga befattningar. Det råder hög fokus på effektivitet och likheter
mellan könen. Feminismen lyser med sin frånvaro och kön diskuteras inte i relation till makt.
Det betraktas både som rationellt att använda kvinnliga resurser till chefpositioner och som ett
sätt att öka kompetensen i hela organisationen.
Perspektiv om kvinnors bidrag (special contribution) - fokuserar på olikheter mellan könen.
Kvinnor har andra kvalitéer; erfarenhet, värderingar, känslor och sätt att vara vilket betraktas
som ett komplement till männens egenskaper. Kvinnor kan bidra med värdefulla egenskaper
som kommunikation och samarbete, anknytning och kontakt samt maktintimitet och
omvårdnad vilket gynnar hela organisationen. Fokus på effektivitet är hög och feminismen
har ett fäste.
Perspektiv om kvinnors värderingar (alternative values) - har ännu större fokus på olikheterna
mellan könen. Uppfattningen är att kvinnor har totalt andra intressen, prioriteringar och
livsåskådning än vad män anses ha. Kvinnor skall sluta anamma manliga beteenden och
istället agera enligt egen övertygelse och egna värderingar. Kvinnor som hamnar i
mansdominerade ledningsgrupper skall handla enligt egna behov och inte anpassa sig till
dominerade värden och normer för att kunna åstadkomma förändring. Det råder stort fokus på
etik och feminismen är hög.118
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5. Empiri
I följande kapitel presenteras resultat från de fallstudier jag har genomfört och som utgör en basingrediens i min
kvalitativa forskning. Analysen som är en annan ingrediens presenteras i nästa kapitel.
5.1 Finansa
Företaget Finansa grundades 1970 och verkar inom finansindustrin inom en sektor som kallas
för secondary market for loans. I klartext innebär det att de köper upp fastighetslån från
banker, empty buckets(portofolios) for banks, och säljer dessa vidare på börsen. Fram till 70talet fanns det ingen gräns för hur många och stora lån en bank kunde ha. Därefter ändrades
regelverket och varje bank fick ett lånetak, ett tak för hur många lån en enskild bank kunde
hantera. Skälet var att säkra upp balansen mellan skulder och tillgångar.119
Företagets mission är; "to provide liquidity, stability and affordability to the housing market.
Congress defined this mission in our charter, Federal Home Loan Mortage Corporation Act
of 1970, which lays the foundation of our business and the ideals that power our goals."
Det finns i princip två olika typer av bostäder; enfamiljs- och flerfamiljshus. Företagets
organisation speglar dessa bostadstyper och är uppdelat i två divisioner; Enfamiljshus (single
home housing) och flerfamiljshus (multi home housing) där divisionen för enfamiljshus är
avgjort störst. Konkurrenterna är få och de som företaget hade köptes upp i senaste
finanskrisen. Divisionen för enfamiljshus har ca 90-95% av marknaden och flerfamiljshus har
ca 85% av marknaden tillsammans med Fanny May. Resterade 15% har livförsäkringsbolag.
Bolaget ägs till 80% av staten. Med anledning av statens inblandning är vi quasi public.120
Företagets huvudkontor ligger i norra Virginia. Totalt har bolaget ca 5000 antal anställda.
5.1.1 Marion
Marion - Associate General Counsel
Marion är 48 år och gift med Don som är civilingenjör. Paret har tre barn; två hemma och ett
på college. Marion är född och uppväxt i Rockville, Montgomery, MD. Hennes föräldrar är
judar och Marion likaså. Hon började skolan när hon var fem år och efter gymnasiet sökte hon
till flera olika universitet. Marion hade höga akademiska meriter; utmärkta betyg inklusive
resultat från SAT vilket gjorde att flera skolor erbjöd henne plats. Hon accepterade
erbjudandet från Johns Hopkins i Baltimore, MD som är en utmärkt privat skola snäppet
under de som ingår i Ivy League. Skolan erbjöd att betala mellanskillnaden jämfört avgiften
till en vanlig skola inom staten (Maryland). Fyra år senare hade Marion en Bachelor of Art &
Science. Marion ville bli jurist och fortsatte på Duke en privat skola i North Carolina vilket
även var ett bra område för Don som var klar tidigare med sin utbildning och kunde börja
arbeta. Tre år senare hade Marion sin juristexamen en JD, Juris Doctor, och paret flyttade till
Dallas, TX där Marion fick sin första tjänst på en advokatfirma. Familjen stannade åtta år i
Texas och fick där två barn. Marion och Don jobbade hela tiden och barnomsorgen bestod av
privata dagmammor. Hon konstaterar att det var dyrt, bekvämt men en förutsättning för att
hon skulle kunna ha ett kvalificerat arbete som jurist. Ett arbete som ofta innebar långa
arbetsdagar.
1994 flyttade familjen tillbaka till östkusten till Vienna, VA. Marions mamma som
fortfarande bodde i Rockville är cancersjuk. Marion får jobb på Finansa och får via arbetet in
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barnen på privat day care som sponsras något av företaget. Successivt börjar barnen i skolan
och familjen övergår till privat dagmamma. Det följer en turbulent period med många byten
av dagmammor. Ibland tvingas Marion ta till Nanny services som är tillfälliga dagmammor
som jobbbar på konsultbasis. De kostade 1998, $700/vecka. Anledningarna är varierande och
beror antingen på att hennes egen privata dagmamma har sagt upp sig, misskött sig eller själv
fått barn och Marion gett henne tjänstledigt med en månads lön. Sista dagmamman slutade
först när yngsta barnet började skolan.
Vidare tillägger hon att det är svårt att utgöra en minoritet. Hon tror inte det spelar någon
betydelse vilken minoritet men att vara i minoritet innebär mycket merarbete för att kunna
bejaka sin i hennes fall religiösa tillhörighet. Som troende judar hade det varit betydligt
enklare att bo på andra sidan floden Potomac dvs. i Maryland. Virginia präglas av det kristna
budskapet även om det finns både judar, muslimer och buddister etc. här.
0) Are there gender issues at Finansa?
Låt mig säga så här, om tjugo år kommer det fortfarande att vara männens värld inom
finanssektorn. Men till skillnad från nu kommer det då att finnas betydligt fler kvinnor som
har rätt kompetens. "There will be a nice pool of people to chose between." På min följdfråga
om hur genusfördelningen bland nya akademiker ser ut svarar hon följande; Jag tror att det rör
sig om 50:50 inom företagsekonomi och juridik. Däremot är det fortvarande majoritet 70:30
bland nya ingenjörer.
1) Do gender issues create problems?
Jag har egentligen ingen insyn i detta. Jag är advokat men jag har inget personalansvar. Jag är
på samma nivå som högre mgmt men utan dess skyldigheter. Det är bättre du hör med Dawn
som har personalansvar.
2) Do gender aspects contribute to the operation of the business? And how?
a) positively b) negatively
Ja, det gör det. Jag ser definitivt annorlunda på affärer än mina manliga kollegor. Även
kvinnligt ledarskap är annorlunda. De leder annorlunda. Många manliga ledare har en fru
hemma till skillnad från de kvinnliga ledarna. Jag kan inte se några negativa aspekter.
För fem år sedan fanns det en högre tjänst ledig som passade mig som handsken men jag
sökte den aldrig. $50' år mer i lön per år var inte värt den stress den tjänsten medföre. Jobbet
gick till en kvinnlig kollega till mig, Corin, men till skillnad från mig har hon en hemmaman,
a stay home dad. Paret har två barn och det är mannen som är hemma och sköter hem och
barn. Corin har betydligt längre arbetsdagar än jag, hon kommer vid nio och går hem tolv
timmar senare. Själv är jag tidig på jobbet, vid sju, men när klockan är halv fem går jag hem.
Om någon knorrar säger jag bara att min lön inte motsvarar att jag jobbar längre.
But, what are your working hours? Enligt mitt anställningskontrakt har jag en arbetsvecka på
38,75 timmar men jag tror att jag arbetar någonstans runt 45-50 timmar per vecka utan extra
kompensation. Marion ser hur jag lite förvånat tittar på henne (svenska anställningsvillkor och
lagar snurrar i mitt huvud) varefter hon säger; Ledningen förväntningar sig hög närvaro och
långa arbetsdagar desto högre upp i hierarkin du befinner dig. Det finns ingen acceptans att en
hög chef lämnar jobbet på eftermiddagen för att till exempel köra ungar till fotbollsträning.
Vidare tillägger hon; Jag valde att inte söka Corins nuvarande tjänst för jag vill åka hem och
äta middag med min familj varje dag, jag vill kunna köra mina barn till diverse aktiviteter och
jag vill vara en närvarande mamma.
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3) Describe Gender and Career opportunities
Det finns ett mentorsprogram för kvinnor och minoriteter dvs. människor med icke kaukasiskt
(= vita) ursprung. Programmet riktar sig till dessa grupper och dem inom dessa grupper som
har de enklaste, minst avancerade, jobben på företaget. Syftet är att vidareutveckla dessa
anställda att nå lite högre i karriären. Rent praktiskt får dessa personer lära från någon som är
mera senior är dem själva. Om vi talar om management level finns inga formaliserade
program eller processer. Där ligger ansvaret på individen själv att ta kontakt med någon högre
upp i hierarkin inom företaget för att få hjälp och stöd att utvecklas.
Is there any time estimated/dedicated during your work hours for helping others?
Jag fungerar som en mentor för nya i gruppen, hjälper dem att komma in i arbetet. Vidare
måste jag även vara tillgänglig för andra advokater på företaget som behöver min hjälp. Det
ingår som en del i jobbet och det finns inte någon stipulerad eller avsatt tid för det. Det kan
ibland vara tidskrävande vilket innebär att mitt vanliga arbete blir lidande och jag får helt
enkelt försöka jobba ikapp under lunchen eller jobba över. Vidare är jag även tillåten att under
dagen volontärarbeta för Legal Services of Northern Virginia som hjälper kunder utan pengar.
Men samma sak gäller där, mitt vanliga arbete måste bli gjort vilket innebär att när advokater
hjälper till frivilligt får de ta igen förlorat arbete nattetid.
4) Describe Gender and Salaries
Jag tror att de betalar männen mer. Kvinnor begär mindre. Jag kom in på företaget lågt vilket
aldrig är bra. Nu femton år senare anser jag nog att det är reglerat men mitt dilemma var att
jag hade en svår förhandlingssituation när jag skulle börja. Min gamla mamma var sjuk och vi
skulle flytta tillbaka från Texas. Jag var i desperat behov av ett jobb. Nu i efterhand ångrar jag
att jag inte begärde signing bonus. Det är en engångsersättning du kan få när du accepterar din
anställning.
Vi anställde tre killar för en tid sedan och de fick alla signeringsbonus. Jag förstår inte varför,
nu i dessa tider när det är hög arbetslöshet. Jag frågade chefen varför och hennes svar var helt
enkelt; de begärde det. Skillnaden är; "men ask, women don't".
5) Describe women and men as leaders
Kvinnor bygger konsensus bättre. Kvinnor kompromissar och söker win-win uppgörelser i
stället för winner takes it all. Det är ungefär som hemma där min ansats är att alla skall känna
sig nöjda.
Själv försöker jag alltid att tänka i volym dvs. om kunden är nöjd kommer den tillbaka. Två
vyer; produktiv och kundnöjdhet. Jag tror även att jag vet betydligt mer om mina kunder än
vad mina manliga kollegor vet om sina. Kvinnor är mera personliga i sitt sätt, har en
personligare ansats att ta itu med kunder etc.
6) Is there in your opinion any gender discrimination?
Jag har inte upplevt någon.
7) Future, is there any plan for the future of gender issues, any activities the company uses to
change or control the current situation?
Tiden kommer att lösa detta. Jag tror att tekniken kommer att hjälpa kvinnorna mer än män.
Det kommer att jämna ut balansen på arbetsmarknaden. Teknikutvecklingen är "the working
women's friend". Tekniken gör att det finns fler sätt och/eller möjligheter att lösa situationer.
Jag tänker på allt från mobiltelefoner till trådlöst Internet. Idag finns en helt annan möjlighet
att jobba hemifrån än vad som gick att göra tidigare.
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Intervju 2, 2010-06-01
Do you have any document that confirms your employment?
Nej det finns inga kontrakt som bekräftar en anställning.
Do you belong to any union?
Nej, det finns inga fackföreningar för white-collar workers förutom inom skolans värld dvs.
lärare och professorer.
What do you do if you have problem?
Först går jag till HR avdelningen och registrerar mitt problem eller klagomål. Om de anser att
jag har rätt går de vidare till ledningen om inte, vilket nog får betecknas som det vanligaste,
har jag möjlighet att gå till Department of Labour. Där händer egentligen samma sak att de
prövar min ansökan.
Intervju 3, 2010-06-17
Benefits, I know there are a gym, cleaner, and a restaurant at your work. What else do you
have access to or can use?
Det finns en mottagning, Wellness Clinic, i huset med en sköterska på heltid och en läkare tre
dagar i veckan som kan hjälpa till med enklare saker som att testa om du har en infektion och
ge dig recept samt allergisprutor mm. Förutom lunchrestaurangen har vi ett café modell
Starbucks. Vi kan skicka privata paket via United Parcel Service (UPS) och erhålla företagets
rabatt. Vi kan få bidrag om vi vill vidareutbilda oss om det är relavant för jobbet. Företaget
matchar med motsvarande belopp det vi anställda betalar in till 401K som är en
pensionsförsäkring. Det finns en slags jour för krishantering, en person du kan ringa vid
behov. Slutligen medverkar företaget i stor omfattning i olika typer av samhällsservice och
där finns flera möjligheter att aktivt delta året runt.
How many weeks of vacation would you consider is the typical number you get when you start
a new work in VA?
Många företag erbjuder två veckor, flera ingen alls eller en vecka. Flera stora företag gynnar
lång och trogen tjänst med att erbjuda ytterligare veckor. Finansa gör det. Få företag erbjuder
mer än fyra veckors semester även om du varit anställd länge.
What about jury duty and who is paying?
Stora företag hanterar det som tillåten frånvaro. Jag vet inte hur mindre företag gör eller
företag som till exempel McDonalds. Den ersättning som utgår är en mindre summa som ditt
county, din lokala region står för.
5.1.2 Dawn
Dawn - Data Quality Director Assoc.
Dawn är 42 år och gift med Brian som arbetar med software configuration. Paret har två barn;
13 och 16 år. Dawn är uppväxt i Minnesota och efter hon avslutat high school vilket
motsvarar svenskt gymnasium flyttade hon till Florida och började på en vocational school
som är en slags yrkesskola. I Dawns fall var det inom turistindustrin och utbildningen innebar
att lära sig att boka flygresor, hotell, hyrbilar etc. Efter avslutad utbildning flyttade Dawn till
Virginia där hon blev erbjuden jobb som bokningsagent hos Continental Airlines. Där
stannade hon bara i nio månader innan hon blev erbjuden ett jobb på Airline Tariff Publishing
Company som förändrade inriktningen totalt i hennes karriär. Hon började som användare
men övergick ganska omgående till att själv testa mjukvara (dataprogram) och skriva
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kravspecifikationer. Under tiden träffade hon Brian som var född och uppväxt i området. De
satte bo och fick sitt första barn. Brian hade en kusin som jobbade på Finansa och via henne
hamnade Dawn på företaget. Nybliven mamma, dottern var 3 månader, anställdes hon på
heltid som Business Systems Analyst. Tjänsten innebar i klartext att hon skulle testa mjukvara
men även skriva kravspecifikationer för ny mjukvara. I augusti har hon varit Finansa trogen i
18 år och innehar idag en tjänst som Senior Systems Analyst, en tjänst som i kombination med
hennes år inom företaget innebär att hon har grade 35.
Vägen dit har inneburit mycket arbete och Dawn har successivt avancerat till Business Analyst
II, Analyst III, Data Warehouse Analyst Senior, Lead Data Warehouse Analyst och Data
Warehouse Director Assoc. Hon har även under den perioden tilldelats fyra olika awards (=
belöningar) för utmärkt arbete. Åren har även präglats av ständig fortbildning inom både
tekniska områden som inom ledarskap.
Intervjun med Dawn sker i företagets matsal under hennes lunchrast. Hon är påtagligt stressad
och pratar mycket fort. Det är efter femte försöket dvs. vi har ändrat mötestid fyra gånger och
nu äntligen träffas vi.
Why Finansa?
Förmånerna är fantastiska och jag trivs med människorna här. Ett exempel på bra förmåner är
401 som är en pensionsfond där företaget matchar det belopp du själv pytsar in.
0) Are there gender issues at Finansa?
Jag har aldrig sett några problem, aldrig hört om problem som varit könsrelaterade.
1) Do gender issues create problems?
Jag har egentligen ingen erfarenhet eller uppfattning om det.
2) Do gender aspects contribute to the operation of the business? And how?
a) positively b) negatively
Det skapar ett trevligt och sunt arbetsklimat att bemanningen är blandad. Nöjda anställda ger
det lilla extra som ofta kan behövas. Dawn använder begrepp som people management och att
det är viktigt. Hon säg att hennes erfarenhet från den tid hon satt som chef är att tjejerna ofta
gör ett bättre jobb. Den tjänsten jag hade innan den jag har idag var riktigt infekterad eftersom
de seniora ledarskapet där inte var sunt. Där fanns ingen som hade ett hjärta.
3) Describe Gender and Career opportunities
Samma möjligheter existerar för alla men det är tveklöst färre kvinnor i toppen. Däremot har
jag en känsla av att på mellanchefsnivå finns fler kvinnor än män. Under mina femton år har
jag haft nio chefer varav tre har varit män. Tyvärr kan jag även konstatera att "sängvägen" är
fortfarande en väg att nå högre upp för en kvinna. Själv har hon endast sökt en av alla de
befattningar hon har haft genom åren. De övriga har hon tilldelats via intern befordran. Dawn
har mentorer som hon nyttjar men detta är inte formellt reglerat utan sker mycket informellt.
För ungdomar är det möjligt att få praktikplats och jag har även hört att vi har trainee program
men det är ganska nytt.
4) Describe Gender and Salaries
Min uppfattning är att det är din erfarenhet som avgör din lön. För 5-10 år sedan var Finansa
ansett som ett av de mest familjevänliga företagen avseende flextid, deltid och förmåner. Det
är dock ett minne blott. Jag har inte sett Finansa på den listan under de senaste åren.

39

Din position avgör din grade som i sin tur avgör din lön. Jag har grade 35 vilket innebär att
jag har sålt min övertid. Jag är exempt och de under en viss grade är non exempt.
5) Describe women and men as leaders
Det finns ingen företagspolicy eller regler hur en ledare skall agera och uppföra sig utan det är
upp till den enskilde men visst är det skillnad. En kvinnlig ledare med barn har betydligt
större förståelse om någon behöver lämna jobbet tidigare både planerat eller akut. Dawn
berättar en incident om en kvinnlig kollega och hennes inhumane manlige chef. Kvinnan hade
en gång tidigare tvingats åka iväg till akuten pga. hennes barn. När skolan ringer en andra
gång och meddelar att ambulans är på väg till skolan för att hämta dottern säger kvinnan till
sin chef att hon måste iväg till akuten varefter han säger; du åkte ju sist, kan inte din man åka
nu? Kvinnan svarar; Vi åker naturligtvis båda två.
När hon själv hade personalansvar gav hon sina anställda stor flexibilitet att sköta sina jobb.
Vill någon jobba 12h en dag och 4h nästa är det okay. Hon anser att det är upp till den
enskilde att ta ansvar över sina arbetsuppgifter och deadlines. Måste någon lämna jobbet mitt
på dagen är det okay om inte arbetsuppgifterna blir lidande. Själv har hon för närvarande en
kvinnlig chef och har stor flexibilitet att sköta sitt jobb. Som heltidsarbetande tvåbarnsmor
startar hon ofta datorn på kvällen för att ta igen timmar hon missat under dagen pga.
tandläkarbesök eller liknande med barnen.
What happens if an employee misbehave?
Om någon inte sköter sitt jobb ges de först en muntlig varning. Sker ingen förbättring är det
en skriftlig varning som gäller och personen sätts under övervakning. Skulle mot förmodan
ingen bättre ske är det uppsägning som gäller. Hela processen är relativt utdragen och
omfattar runt sex månader. Om däremot en mera senior anställd inte sköter sitt jobb gäller inte
samma process utan då är det bye bye direkt. De kan få gå på dagen.
6) Is there in your opinion any gender discrimination?
Nej, vi har alla 38,75h arbetsvecka. Som nyanställd får du en veckas semester som ökas på
successivt. Själv är jag uppe i tre veckor nu efter snart 18 år inom företaget.
7) Future, is there any plan for the future of gender issues
a) Activities the company use to change the current situation
Det finns enligt Dawn ingen företagsstrategi som kvotering utan rekrytering sker på basis av
meriter. Det gäller både nyanställda och intern rekrytering som enligt Dawn är den vanligaste
rekryteringsformen.
5.1.3 Heather
Heather - HR Business Partner Director.
Heather är 38 år, ogift och har inga barn. Hon beskriver sig själv som mid career. Hon är född
och uppväxt i New Jersey men flyttade runt mycket inom USA som liten eftersom fadern
jobbade inom det militära. Hon har en kandidat examen i Liberal Arts från Virginia Tech och
en master examen i HR Development från Marymount University. Hon har arbetat 17 år inom
HR verksamhet i Virginia, Michigan och Idaho. På Finansas HR avdelningen har hon varit i
fyra år ett område som ingår i Corporate Services som har totalt 150 anställda.
Intervjun med Heather sker i ett hörn av företagets matsal som används som mötesrum när det
inte är lunchtid. Hon är vänlig och pratar mycket fort. Kontakten med Heather fick jag via
Marion. Heather är HR ansvarig för den grupp/avdelning där Marion arbetar. Heather
kommer och möter upp mig vid incheckningsdisken och lotsar mig bort mot matsalen. Hon
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meddelar att hon har ett möte om 45 minuter trots det talas vi vid i närmare en timma. Vid
intervjun börjar jag med att repetera syftet med uppsatsen.
När jag skulle boka tid för intervjun skickade jag ett mejl där jag informerade henne om mina
avsikter (syftet med uppsatsen) och att jag ville tala om följande; Hours, vacations, salary
ranges, benefits, policies, gender balance, age balance, education backgrounds etc. And also
how these varies between different groups; workers, specialists, middle mgmt, top mgmt. etc.
Work hours?
De flesta företag har en arbetstid på 40h dvs. 8h/dag. Vi har 7,75. Du har rätt att ta en timmas
rast vid lunch och företaget betalar 15 minuter av den tiden.
Det finns två anställningsformer; exempt för yrken/roller som kräver självständighet och
mycket ansvar och non exempt för arbeten som är enklare att beskriva och mera rutinartade
till sin karaktär. Den senare anställningsformen är vanlig för sekreterare, reception, växel etc.
Där får de anställda lön per timme och får extra ersättning vid övertid. 1,5 ggr lönen och
eventuellt 2 ggr om det är helg. Det är upp till företaget att bestämma dessa regler. Finns inga
federala eller statliga regler eller lagar kring detta. De som är exempt får ej ersättning utöver
sin årliga lön.
How does the form of employment effect other conditions?
Din anställningsform påverkar inga andra anställningsvillkor utan är lika för alla.
Salary?
Vi håller på att byta lönemodell. Vi övergår alltmer till något som kallas market pricing från
att tidigare ha tillämpat ett graderingssystem. Ingångslönen ligger runt $50 000 - 55 000 per år
för en nyutexaminerad ekonom med kandidatexamen. Lönen betalas ut två gånger i månaden;
den 15e och den 30e vilket enligt Heather är vanlig utbetalningsmodell bland företag.
Vacation?
De flesta större företag erbjuder två veckors betald semester. Extra semesterersättning
existerar inte. Det finns inga federala eller statliga regler/lagar kring detta. Därefter är det
vanligt att belöna lång och trogen tjänst dvs. när du varit anställd fem-tio år kan du erhålla
ytterligare en vecka, efter 10-15 år ytterligare en osv. Du kan även köpa mera tid. Heather
använder begrepp som flex dollars. Min tolkning är att det innebär att vara tjänstledig utan lön
dvs. du vill ha en extra semestervecka vilket innebär att du får en veckas mindre lön. Max
tiden är sex veckor per år oavsett hur du tar ut semester. Väljer du att sluta din anställning
eller blir uppsagd omvandlas innestående semester till dollar.
Sick and healthcare?
Beträffande sjukfrånvaro kan du som anställd vara hemma i åtta betalda dagar per år. Det kan
vara egen sjukdom eller anhörigvård inklusive vård av barn. Något intyg krävs inte första
dagen men om det blir flera dagar kan det vara lämpligt att visa upp någon form av läkarintyg.
Om du inte utnyttjar dina sjukdagar kan du spara dessa i en "sjukdagarsbank" som du i sin tur
kan ta ut som extra semester. Du kan dock aldrig plocka ut mera än 6 veckor ledigt per år.
Väljer du att sluta din anställning eller blir uppsagd fryser dessa dagar inne.
I november varje år tecknas kommande års sjukförsäkring. Den anställde väljer hur mycket
som skall ingå och betalar runt 25% av kostnaden. Sjukvårdskostnader har skenat i höjden de
senaste åren och förr betalde den anställde endast 15%. Omfattningen kan vara sjukvård,
tandvård, läkemedel, sjukgymnastik, optiker etc. och det kan omfatta bara dig själv, delar eller
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hela familjen. Heather nämner att hon betalar som ensamstående ca $160 per månad för
medical, dental, vision and life insurance.
Holidays?
Vi är lediga sju stipulerade helgdagar; nyårsdagen, presidents day, memorial day, nationaldagen (4th of July), labour day, thanksgiving och juldagen. Dessutom har vi fyra extra lediga
dagar, discrete holidays, som vi själva kan styra över när vi vill ta ut dessa. Även dessa går att
spara i en "helgdagarsbank" som du i sin tur kan ta ut som extra semester. Samma regler med
tak om 6 veckor per år gäller även här. Väljer du att sluta din anställning eller blir uppsagd
fryser dessa dagar inne.
Job (employment) security?
Anställningstryggheten har enligt Heather ingen koppling med din anställningsform.
Missköter du dig däremot kan du få gå på dagen. Blir du övertalig gäller i princip samma sak
men ofta går företaget då in och stöttar både ekonomiskt och med att hitta ny karriär. Heather
kallar det Severance policy och förklarar att företaget då hjälper anställda med råd, att skriva
CV och ibland även anlitar privata jobbcoacher. Ersättningen för den anställde kan vara allt
från inget till lön upp till ett år. Detta regleras väldigt individuellt.
Leave of abscence?
Tjänstledighet existerar i princip i två former; short term disability och long term disability.
Oavsett form är det den anställde som står risken. Företaget garanterar inte att du får varken
ditt jobb eller din position tillbaka, endast anställningen i sig. Heather fortsätter med att
förklara att om företaget ser att vederbörandes jobb eller position är i "fara" brukar de ringa
och förvarna.
I den förra, korttids, ingår sjukdom som varar längre än åtta dagar. Omfattningen är max 6
månader och ersättningen är full lön. Det kan vara olika typer av cancerbehandling eller om
någon råkat ut för någon allvarlig bilolycka eller liknande. I denna grupp ingår även nyblivna
mammor. Du får då sex veckors full ersättning och ytterligare två om du genomgått ett
kejsarsnitt. Du har dock rätt att stanna hemma i 12 veckor utan lön vilket är en federal lag.
Rättighet till ledighet och att komma tillbaka till motsvarande position regleras i FMLA Family Mecical Leave Act. I den senare, långtids, är när omfattningen är mer än 6 månader.
Ersättningen är då runt 66% av din lön.
Heather tillägger att det går att som trogen anställd få annan typ av tjänstledighet och
rekommenderar dig att work with your manager dvs. tala med din chef och kom överens om
något.
Education? Current level and future?
Bulken av de anställda ca 80% har en kandidatexamen. Det kan vara i företagsekonomi,
redovisning, statistik eller olika kvalititetsområden. Företaget kommer att genomföra ett
program nu i höst där de erbjuder 30 st. anställda med kandidatexamen att läsa upp till
magisternivå i företagets regi. Det innebär kvällskurser i företagets lokaler under ca 2 år. Det
är gratis för den anställde. Företaget är villigt inställda till utbildning och ersätter kursavgifter
i viss omfattning. Även här menar Heather att du skall diskutera med din chef om att hitta
lösningar avseende din arbetstid. Sker lektioner på eftermiddagen kan du ofta få lov att ta igen
den förlorade arbetstiden en annan dag.
What about the gender balance? Top level, middle, average etc.?
Heather svarar genast "Gender and race diversity is good." dvs. att balans är god, det råder
mångfald både avseende kön och ras rent generellt men i övre skikten råder "white male
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domination". Hon har inga siffror men när jag ritar en pyramid och ber henne dra ett streck
var gränsen går hamnar det ganska exakt mitt i, se figur 5.1. Det finns program eller projekt
som jobbar för att förbättra balansen. Företaget, HR avdelningen, har direktkontakt med flera
olika föreningar som representerar minoriteter via Society for Hurman Resource Management
(SHRM)121 i syfte att nå ut till dessa målgrupper. Jag frågar varför företaget vill öka
mångfalden och på vems initiativ men får egentligen bara svävande svar som att dessa
personer tillför nya idéer och företaget skall representera en mångkulturell miljö.

OK
Figur 5.1 Andelen i kvinnor chefposition i hela organisationen. Egen bild.
Källa: Intervju med Heather.

Average ages, turn over ect.?
De yngre stannar om de ser att de kan utvecklas. Vi har många som varit här i 15-20 år.
Other benefits?
I huset har vi lunchrestaurang, gym, bankomat och tvättservice.
Mejl, 2010-06-01
För att reda ut frågan kring anställningskontrakt skickade jag följande mejl.
Is the offer letter the document the employee and employer sign when the employee gets
employed? Or is there any other document(s)? Do you have any sample (or a template) to
send to me how it could look like for an exempt as well as for an non exempt?
Heather: All employees receive an offer letter of employment after we may the verbal offer
which includes, job title, salary, start date, etc. The letters are slightly different based on
whether you are an exempt or non exempt employee. Unfortunately, I don't have a sample to
give you.
Mejl, 2010-06-14
USA är mångkulturellt och norra Virginia i synnerhet. Den insikten gjorde att jag skickade
följande fråga via mejl.
Would you mind giving me the demographic distribution?
Heather: I apologize, but I am unable to provide that detail about the company.
5.2 Ascom Network Testing Inc.
Ascom Network Testing Inc. är ett företag inom koncernen Ascom, en globalt aktiv koncern
som verkar inom telekommunikation och serviceautomation. Totalt finns ca 2300 anställda.
Ascom har levererat trådlösa internkommunikationslösningar till kunder runt om i världen i ca
50 år. Huvudkontor finns i Schweiz. På divisionen Ascom Network Testing i Reston VA
arbetar ca 60 personer, en division som globalt sysselsätter ca 700 personer.

121

http://www.shrm.org/Pages/default.aspx, 2010-06-17
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5.2.1 Thomas
Thomas - Account Director
Thomas är 51 år och Maskiningenjör från KTH. Han är född och uppväxt i Stockholm. Han är
gift och har tre barn i tonåren. Han bor sedan 11 år tillbaka i USA och arbetar för närvarande
för Ascom Network Testing Inc. i Reston, VA. Till USA kom han via Ericsson i Sverige som
erbjöd honom ett tvåårigt utlandsuppdrag. Familjen flyttade över och hyrde bostad. Två år
förlängdes med ytterligare två år. Därefter blev han lokalanställd och familjen köpte hus. Idag
har de amerikanskt medborgarskap. Om du har arbetsvisum går det att efter en tid först söka
grönt kort och efter fem år med grönt kort går det att söka medborgarskap, en process som i
Thomas fall tog ca 10 år.
Jag träffar Thomas i vestibulen till företaget och vi går bort till en lunchrestaurang som ligger
i närområdet. Vi talas vid i ca 90 minuter inom ämnen som; villkor och lagar i Virginia och
USA, arbetstid, lön, semester, övrig ledighet, tjänstledighet (studier, f-ledig etc.), sjukvård,
tandvård, uppsägning, skatt, pension etc.
Affärsområdet som Thomas arbetar för köptes för knappt ett år sedan av Ascom Network
Testing som är en division inom Ascom. Skillnaden från att ha en Schweizisk ägare mot en
svensk är marginell men tillägger Thomas, det fanns fler fördelar när vi arbetade för Ericsson.
Bättre försäkringar och anställningsvillkor samt gym i källaren, helgdagarna var fler och
något annorlunda.
Det finns två olika anställningsformer; exempt och non exempt. Som exempt anställd har du
fast lön plus eventuell bonus samt du är övertidsavlöst dvs. du får ingen mera lön även om du
arbetar mera. Thomas är exempt. Hans kontorstid är 8-17 men därutöver finns ingen
begränsning i arbetstid. Arbetet måste bli gjort. Som non exempt är du timanställd. Där finns i
huvudsak sekreterare, personal i receptionen samt lägre kvalificerade projektrelaterade
arbeten.
Har du ett anställningskontrakt eller dokument som bekräftar din anställning?
- För nya bolaget "accepterade" jag min anställning genom att signera ett brev som angav lön
och position. Detta kan väl sägas vara ett avtal men det är ju knappats värt pappret som det är
skrivet på eftersom företaget kan ändra villkor och säga upp det efter godtycke.
Thomas har fem veckors betald semester, baserad på lång anställningstid inom Ericsson. Tre
veckor är vanligt som begynnelse period inom Ascoms USA bolag och anställda kan räkna
med att få ytterligare max två veckor successivt efter tjugo år i företaget. Enligt Thomas finns
ingenting i lagen som reglerar semestertid utan det är upp till det enskilda företaget att erbjuda
semester som en av många alternativa förmåner. Däremot finns det en federal lag om
minimilön som företagen minst måste erbjuda de anställda (fn. $7.25/h och inkluderar inte
semester eller någon typ av annan förmån som tex hälsoförsäkring).
Vidare är företaget skyldigt att informera de anställda om vad minimilönen är. På Ascom
sitter det en plansch på väggen som meddelar det samt vart den anställde skall vända sig om
han/hon blir skadad på arbetet. Detta är ett lagkrav enligt Thomas.
Förutom semester erbjuder Ascom de anställda tio lediga helgdagar; Nyårsdagen, Presidents
day, Memorial Day, Indepence day, Labor day, Thanksgivings day samt fredagen efter,
julafton och juldagen. Det finns ingen federal lag kring detta utan det är upp till det enskilda
företaget att erbjuda denna extra ledighet. Ascom tillhör de företag som erbjuder betald
ledighet för volontärarbete och vid begravning av nära anhörig. Därutöver finns en federal lag
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om betald ledighet för jury duty. Det gäller endast medborgare i USA som kan bli inkallade
att sitta jury. Enligt Thomas kan volontärarbete i samhället vara en relativt stor post. Vissa
företag uppmuntrar de anställda att delta och använder det i sin marknadsföring, ett sätt att
profilera sig, att de är ett samhällsmetvetet företag och en social arbetsgivare. Ericsson i
Texas gjorde detta i betydligt större omfattning än vad Ericsson gjorde respektive Ascom gör
här i Virginia enligt Thomas.
Villkor som tjänstledighet existerar inte förutom om du är reservofficer eller liknande. Då är
företaget skyldigt att erbjuda dig din tjänst efter slutfört uppdrag inom militären. Det finns
inte några federala regler kring föräldraledighet explicit. Många företag däribland Ascom
erbjuder maternity leave dvs. en mammaledighet i samband med barnets födelse.
Omfattningen är ofta 3-4 månader och eventuellt erbjuds modern en viss ersättning.
Regelverket kring detta är upp till det enskilda företaget.
Vidare erbjuder Ascom ett antal dagars betald sjukfrånvaro där du kan % av din lön. Thomas
är osäker eftersom han aldrig har utnyttjat detta. En annan typ av sjukförmån är den
sjukförsäkring den anställde erbjuds i kombination med lön. Försäkringen omfattar dels den
anställde men även dennes familj. Sjukvårdspaketen omfattar ofta både sjukvård, medicin,
tandvård, olycksfall och livförsäkring. Dessa paket omförhandlas varje år och varje höst
spikas kommande års sjukvårdspaket. Sjukförsäkringen betraktas inte som en beskattningsbar
förmån, ännu tillägger Thomas för med Obamas sjukvårdsreform vet han inte riktigt var han
kommer att landa framgent.
På din lön betalar du följande skatter, procentsiffrorna är ungefärliga, oavsett din uppehållsstatus (visa, grönt kort, medborgare);
 Federal + stat skatt om ca 30%
 Social security122 skatt om ca 2-3% upp till ett inkomsttak => pengar som går till din
framtida federala pension
 Medicare123 skatt om ca 1% => pengar som går till en hälsoförsäkring du kan nyttja som
pensionär och/eller om du blir förhindrad pga. handikapp eller arbetsskada att arbeta.
När du senare deklarerar medger de federala myndigheterna och eventuellt även staten
skattereduktion för volontärarbete som till exempel frivilla brandkåren eller arbete inom
hjälporganisationer. Thomas känner dåligt till dessa regler då han aldrig nyttjat dem. Många
företag matchar även donationer anställda gör till hjälporganisationer dvs. om du skänker
$200 till Röda Korset, skänker företaget motsvarande summa.
Anställningstryggheten i Virginia är obefintlig. Du kan få gå på dagen om din chef önskar.
Thomas kallar systemet at will. Det finns egentligen inga skäl utan det kan vara arbetsbrist, att
du missköter dig eller personliga skäl dvs. att chefen inte tycker om dig eller helt enkelt vill
ha en annan person. Staterna är väldigt olika men många stater nyttjar systemet at will.
Fackföreningar i svensk mening existerar inte för tjänstemän. Thomas säger att det finns för
flera grupper, bl.a. lärare men inte för white-collar workers. Det närmaste som finns är
intresseorganisationer inom olika branscher. IEEE är en non profit organisation för
elektronikingenjörer. De driver dock inte arbetsmarknadspolitiska frågor som arbetsvillkor
och löner utan verkar mera som ett kompetensnätverk.
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Största skillnaden i arbetsklimat? Det är mera formellt, det finns mycket mera processer,
regler och rutiner nedskrivna både avseende ansvar och arbetsbeskrivningar om hur arbetet
skall utföras. Chefen ansvarar över sin grupp och har övergripande ansvar över vad gruppen
gör, och inte gör. Chefen ansvarar för att hålla sin personal okunniga i vad andra gör. Det
finns inga skäl för att dela med sig och kunskap är makt. Fokus är kort sikt - lönsamhet - som
den här månadens mål. Det är även det som premieras uppifrån.
Det är tungt, tycker Thomas som saknar det svenska öppna klimatet, där medarbetare delar
med sig och hjälper varandra och där ingen är rädd att förlora jobbet av personliga skäl. Han
medger att det finns de som utnyttjar honom då han är stöpt i lite annorlunda form med sitt
svenska påbrå och sin svenska kultur i ryggsäcken. Samtidigt tror han dock att det inom
Ascom som var fd Ericsson råder en viss svensk kultur dvs. öppenhet till skillnad från mera
renodlade amerikanska bolag.
Vidare talar man inte lön med sina kollegor. Det finns heller ingen personalavdelning som
driver dessa frågor. Personalavdelningen serverar chefen de löneintervall han/hon har att hålla
sig inom för sina anställda beroende på vilken gradering dessa har. Thomas tillägger att
graderingen liknar den typ av befattningskoder vi har i Sverige.
HR jobbar inte proaktivt som till exempel att hjälpa anställda som kommer att bli uppsagda
pga. arbetsbrist. Någon jämställdhetsplan existerar inte. Däremot finns det federala lagar som
förbjuder diskriminering pga. kön, ras eller religion.
5.3 Skandinaviska Enskilda Banken
Skandinaviska Enskilda banken (SEB) har ca 21 000 anställda varav en fjärdedel i Sverige.
SEB grundades för 150 år sedan och är enligt egen utsago ett av norra Europas ledande
finanskoncerner. Huvudkontor finns i Stockholm. 124
5.3.1 Lisa Ahrman
Lisa Ahrman - Human Resource Administration SEB HR Centre Sweden
Kontakten med Lisa Ahrman sker via mejl. Hon tar god tid på sig att svara och säger själv i
svaret att hon tagit hjälp av ett antal kollegor för att få fram rätt information.
1) Hur ser könsfördelningen ut totalt bland de anställda?
Ungefärlig fördelning (december 2009) kvinnor: 52% män 48%. SEBs långsiktiga mål är att
vartdera könet ska vara representerat med minst 40 procent på varje nivå i organisationen.
2) Vilken utbildning har de anställda?
SEB rekryterar oftast civilekonomer, men även personer med annan studiebakgrund, till
exempel personalvetare, samhällsvetare, jurister och personer med en examen inom till
exempel Data och IT. Utbildningsnivå hos de anställda:
Högskola > 3 år 44%
Högskola < 3 år 10%
Gymnasial 31%
Förgymnasial 8%
Övrigt/ospecificerat 7%
124
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3) Hur många nivåer(hierarki) finns på SEBs svenska del, den med 5000 anställda?
Denna fråga är lite svår att svara på men ungefärligt gäller följande:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Medarbetare
Gruppchef
Avdelningschef
Distriktschef
Regionchef
Divisionschef
VD/koncernchef

4) Hur ser könsfördelningen ut bland chefer?
Inom hela SEB är 42,3 % av cheferna kvinnor och inom SEB Sverige ligger samma siffra på
41,6%. SEB arbetar aktivt for att identifiera, utveckla och uppmuntra kvinnor till högre
befattningar. Exempelvis skall det vid alla chefstillsättningar på senior nivå alltid finnas minst
en kvinnlig kandidat. Banken har också flera kvinnliga chefsprogram. Ett exempel är TCM
Lead, ett mentorprogram inom Trading and Capital Markets for cirka 50 kvinnliga
medarbetare.
5) Finns det någon jämställdhetsplan?
Ja, det finns en jämställdhetsplan.
6) Vilka villkor gäller för deltidsarbete (utöver det som lagen säger)?
Det finns egentligen inte några speciella villkor kring detta utöver lagen, man har rätt att
arbeta deltid om man har barn under 8 år. Annars kan man komma överens med sin chef om
det är lämpligt att arbeta deltid efter hur verksamheten ser ut.
7) Vad är ingångslönen (ungefär) för en nyutexaminerad civilekonom?
Det varierar beroende på vilken position som ska tillsättas och vilken eventuell erfarenhet
personen har skaffat sig vid sidan av skolan men för ett enklare jobb inom till exempel
kundtjänst där medarbetaren inte har någon erfarenhet sedan innan ligger lönen på 2150023500 kr/ mån.
8) Har ni traineeutbildning?
Ja, vi har traineeutbildningar. Vi har även andra program såsom Internship under två månader
på sommaren då studenter arbetar på Merchant Banking. Vi har Aspirantprogram med start
både sommar och höst som börjar med ett års provanställning i SEB. Inom IT området har vi
ett program som kallas för IT Young Professionals.
9) Hur ser lönesystemet ut? Generellt
Vi har individuell lönesättning på SEB som baseras på Performance Management.
Medarbetarna har årliga utvecklingssamtal, sk PDD, där de bedöms inom fyra olika områden:
Markets & Customers, Operational Excellence, People Performance och Financial
Performance.
Medarbetaren kan befinna sig på fyra olika nivåer inom dessa områden:
1) Överträffar konsekvent mål och förväntningar: Exceptionell (EX)
2) Når mål och överträffar ofta förväntningar: Överträffar kraven (ÖK)
3) Når målen i alla eller de flesta situationer: Uppfyller kraven (UK)
4) Når målen ibland: Förbättring krävs (FK)

47

Dessa PDD samtal ligger till grund för individuella mål samt mål för arbetsgruppen och även
till grund för individens lönesättning. Under året görs även regelbundna uppföljningar om hur
varje medarbetare ligger till i förhållande till sina mål i sk one-to-one samtal med sin närmaste
chef där medarbetaren får feedback etc.
5.4 Sveriges ambassad i USA
Sveriges ambassad i USA ligger i Washington DC och är en av de största svenska
legationerna i världen. Där arbetar ett 60 tal människor. Vidare finns det ca 30 stycken
honorära konsulat runt om i USA som lyder under ambassaden. Ambassaden är den officiella
kommunikationslänken mellan den svenska och amerikanska regeringen. Ambassadören är
huvudansvarig och är den som officiellt representerar den svenska regeringen.
5.4.1 Jonas Hafström
Jonas Hafström - Ambassadör Washington DC
Jonas Hafström är Sveriges ambassadör i Washington DC, ett uppdrag han haft sedan 2007
där han företräder Sveriges regering i olika sammanhang.
Jonas Hafström är 62 år, juris kandidat från Lunds universitet och anställdes 1979 på UD Utrikesdepartementet. UD har årliga antagningar till sina aspirantutbildningar där de
efterfrågar bland annat jurister. Jonas har genom åren tjänstgjort på ambassader i Teheran och
Bangkok. Förutom sin diplomatkarriär har han även en politisk karriär. Han arbetade
tillsammans med Carl Bildt i ca 10 år, 1987-97, både i opposition och i regeringsställning.
Intervjun gjordes 12 maj på ambassaden under 45 minuter. Nedan följer ett relevant utdrag
från intervjun som totalt innehöll betydligt fler frågor.
Hur är en bra ledare?
-Titta folk i ögonen. Hur mår du och vara intresserad av svaret. Se till att alla trivs och mår
bra.
Viktiga egenskaper hos en ledare?
- Tydlig som chef. Vara tydlig med att pedagogiskt förklara impopulära beslut. Jonas anser
vidare att det finns en svensk ledarskapsstil. Alla skall vara med ombord och förstå vad vi
håller på med. Det underlättar folks motivation. Jag jobbar processinriktat. Det är ett
ledarskap som fungerar för mig.
Drömanställd?
- Har ingen. Jag tror folk utvecklas. Alla människor har starka egenskaper. Locka fram dessa
när personer finns i ett team. Vet de vad som gäller, gäller det att delegera. Ge ansvar, låt de
bli sedda och låt de förstå sin roll.
5.5 Smithsonian Institution
Smithsonian är en stiftelse som grundades 1836 och vars syfte var att öka och sprida kunskap.
Institutionen grundades av testamenterade pengar från en brittisk vetenskapsman, John
Smithson. I verksamheten ingår forskning, utbildning och museum. Verksamheten drivs med
federala pengar och merparten av verksamheten är i Washington DC.
5.5.1 Brian
Brian - Curator of Foraminifera, National Museum of Natural History
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Brian är 50 år och har arbetat inom Smithsonian i 21 år.
1) How many days of vacation do you have?
Efter lång och trogen tjänst är jag uppe i 26 dagar. Jag får en dag per paycheck. Med det
menar Brian att han får lön varannan vecka vilket i sin tur ger en semesterdag till hans
semesterbudget.
Han tillägger att med ålderns rätt brukar jag nu förtiden ta ut mina dagar till skillnad mot förr
när jag ofta gav bort dem. Enligt Brian är det vanligt att enskilda anställda skänker bort dagar
till andra anställda som har färre dagar.
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6. Analys
I följande kapitel presenteras resultatet av min forskning. Innehållet har successivt vuxit fram parallellt med den
datainsamling som genomförts. Nedan följer min tolkning av erhållen information mappat mot det teoretiska
ramverk som tidigare beskrivits i uppsatsen. Men först en enklare sammanfattning av vad en potentiell kandidat kan
förvänta sig som nyanställd ekonom på en arbetsplats i norra Virginia.
6.1 Arbetsvillkor
Som nyutexaminerad civilekonom kan du förvänta dig att;
 dokument som bekräftar din anställning saknas
 arbeta 50-60 timmar/v utan extra kompensation
 erhålla 1 vecka semester med ersättning
 ha en årslön på $55 000
 få lön två gånger per månad
 ha åtta betalda sjukdagar per år
 få en kvinnlig chef
 du kan bli uppsagd på dagen
 fackföreningar saknas
 75% av din sjukförsäkring betalas av arbetsgivaren
 vara ledig nyårsdagen, memorial day, 4 juli,
thanksgiving och juldagen
 kanske vara ledig Martin Luther King day, presidents day, labour day
 betala 25% ca $160/månad för sjukvård, tandvård, ögon och livförsäkring
 dina kollegor är från hela världen; asiater, kaukasier, afro-amerikaner, latinos etc.
 dina kollegor är judar, protestanter, katoliker, muslimer, buddister m.fl.
 inte vara ledig julafton, annandag jul, nyårsafton, annandag påsk, Kristi himmelfärdsdag,
6 juni och midsommarafton
Fem år senare kan du förvänta dig följande att;
 du har erhållit en andra betald semestervecka
 du har avancerat någon nivå och har fortfarande en kvinnlig chef
 inställningen till vidare studier är positivt men du förväntas sköta ditt arbete parallellt
 du fick vara hemma i 12 v. utan lön, om du är kvinna, i samband med förlossningen och
därefter återgå till heltidsjobb
 pappaledighet existerar inte
 du kan utnyttja dina sjukdagar till att vårda barnet när det är sjukt
 din sjukförsäkringspremie har ökat då make/maka och barn även ingår nu
6.2 Genus
Nedan följer min tolkning om hur arbetsmiljön ser ut ur ett genusperspektiv ställda mot
välrenommerade koncept inom genusforskning som minoriteter och majoriteter, tokens, glass
ceiling/escalator, kvotering samt macro-meso-micro.
6.2.1 Minoriteter och majoriteter samt karriärmöjligheter
Jag saknar siffror som bevis men i mina tre intervjuer med anställda på Finansa framkommer
att företaget är inget undantag när det gäller vem som innehar positionerna i toppen. Det är
som Kanter säger Women populate but never runs eller som Alvesson hävdar att balansen
mellan kvinnor och män i ledande ställning är lika men synas nivån av ledarskap försvinner
balansen. Vad jag ser vid mina två besök på företaget en god blandning av män och kvinnor.
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Jag kan inte påstå att jag ser någon grupp dominera när jag kikar runt i företagets lunchmatsal.
Men i toppen är kvinnorna i minoritet och i botten är kvinnorna i majoritet och Finansa är
inget undantag, det bekräftar både Marion och Heather. Nivåerna är därmed starkt skewed.
Enligt Heather arbetar företaget med att skapa en bättre balans men då ingår även balans av
ras och etnicitet. Det blir många parametrar att ta hänsyn till. Det är intressant att dra
parallellen med Sotomayor som blev en av de nio mycket väl ansedda domarna i Högsta
domstolen. President Obama valde en kvinna som dessutom var latino. Det i sin tur speglar de
nya krav ett mångkulturellt samhälle ställs inför.
Samliga tre respondenter beklagar men försvarar varför det finns färre kvinnor i toppen. En
uppfattning som framförs av både Marion och Heather är att det finns helt enkelt inget
kompetent underlag. Marion tror dock att på sikt kommer det att göra det men många kvinnor
väljer bort karriär då det är svårt att kombinera med familj och barn.
Ett exempel på att det går att krossa glastaket (glass ceiling) är Marions chef Corin som får
betraktas som en av de högre cheferna. Men Corin har inte tagit jobbet utan personliga
eftergifter eller kanske snarare udda förutsättningar. Hon har en man som är hemma och inte
yrkesarbetar utan tar hand om hem och familj. Kraven på höga chefer är bland annat långa
arbetsdagar vilket i det amerikanska samhället (läs området i norra Virginia) omöjliggör att ha
en heltidsarbetande äkta hälft om du har barn. Utbudet av kollektivtrafik är skralt och
detsamma gäller utbud av omsorg för barn. De kvinnor som kommer igenom glass ceiling är
få och blir tokens. För männen i majoritet och det är enklare att rekrytera män som snabbt
avancerar via glass escalator.
Jag uppfattar inte att företaget tillämpar kvotering vid utnämning av högre tjänster. Däremot
verkar de arbeta aktivt för att öka mångfalden rent generellt genom det samarbete de har med
SHRM där de kommer i kontakt med olika minoriteter.
6.2.2 Macro-meso-mikro
Ett annat sätt att tolka den amerikanska arbetsmarknaden är att tillämpa Alvessons micromeso-makro resonemang avseende könsfördelning av arbetskraft. Närmast till hands är att
förklara macroinvån ur ett Marxistiskt perspektiv vars negativa inställning till kapitalism är ett
faktum. Det feministiska Marxistiska perspektivet ser kapitalism som roten till all social
ojämlikhet vilket innebär att det är kapitalismens fel att det finns få kvinnor i toppen rent
allmänt och på Finansa. Att USA står för kapitalism tillåter jag mig slippa motivera.
Förklaringar till mesonivån utgörs av strukturella anledningar som maktstruktur och att vara i
minoritet. Finansbranschen har varit och är dominerad av män, i synnerhet i toppen säger,
Marion när jag intervjuar henne. Det finns färre kvinnor att välja bland varför strukturella
anledningar är en förklaring till varför det finns färre kvinnor i ledande position. Mesonivån
innebär även att det kan finnas organisatoriska förklaringar som baseras på kultur och policy.
Jag kan inte identifiera några av det senare från mina intervjuer, därmed inte sagt att det inte
existerar.
Sist ut är micronivån och Marion är ett levande bevis för teorin kring att kvinnors yrken är ett
resultat av deras eget val. Hon säger i intervjun att hon valde att inte söka sig högre upp i
karriären för det är inte värt den extra arbetsbelastning det innebär trots högre lön. Marion
prioriterar familj framför karriär vilket även det är en vanlig inställning bland kvinnor. Corin,
Marions chef, är en annat bevis för hur kvinnor tvingas överge normativa beteenden. I hennes
fall arbetar inte hennes man, vilket får anses som otroligt ovanligt. Att det däremot råder
någon stereotyp uppfattning om kvinnor eller att vissa yrken inom företaget är könsstämplade
finner jag inga belägg för.
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Den svenska välfärd som vi svenskar tar för given lyser med sin frånvaro. Det finns ingenting
som heter föräldraförsäkring, ersättning för vård av sjuktbarn, rätt till deltid för barn under
åtta år, rätt till kommunal barnomsorg etc.
6.3 Kultur
Nedan följer mina iakttagelser av arbetsmiljön ur ett kulturellt perspektiv med hjälp av två
modeller; Duon Trompenaars och Hampden-Turners samt Joharifönster, men först ett citat;
“Those who are married know that it is impossible ever completely to understand even people
from your own culture”.125
6.3.1 Kategori
Trompenaars och Hampden-Turners modell indelas i kategorierna; relationer, tid och
omgivning som baseras på att en kultur består av en blandning av regler, grupptryck och stöd,
känslor, engagemang och hur status erhålls samt attityder avseende tid och omgivning. Se
bilaga 7 för en sammanställning hur det slår för olika grupper i USA. Enligt forskarduon är
kulturprofilen avseende relation och omgivning för en amerikansk chef enligt figur 6.1 nedan.
Synas män och kvinnor för sig är de lika på flera områden, väger över åt samma håll (> 50%)
och siffrorna är precis lika. De områden som skiljer är individualist, neutral och intern
kontroll vilket illustreras i figur 6.2.126

Figur 6.1 Kulturprofil hos en amerikansk chef. Egen bild.
Källa: Trompenaars & Hampden-Turner, s. 232 ff.

Figur 6.2 Skillnaden kvinnor och män. Egen bild.
Källa: Trompenaars & Hampden-Turner, s. 232 ff.

"Högre befattningshavare i organisationer influerar alltid kulturen", enligt Alvesson. 127 Mot
den bakgrunden försöker jag mappa kulturprofilen av en amerikansk chef mot min
uppfattning av kulturen på Finansa.
Relationer

Här ser jag en stor kontrast. I en universalistisk kultur är det fokus på regler och kontrakt men
som anställd på Finansa har du inget anställningskontrakt. De regler och villkor som gäller
din anställning är däremot tydliga och detsamma gäller din arbetsbeskrivning. Det är mera
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Trompenaars, Hampden-Turner, s. 1
Trompenaars, Hampden-Turner, s. 232 ff.
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Alvesson, s.7
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formellt, det finns mycket mera processer, regler och rutiner nedskrivna både avseende ansvar
och arbetsbeskrivningar om hur arbetet skall utföras.
Individualismen lyser stark. Frihetsgraden hos den amerikanska chefen är stor över att kunna
ge sina underhuggare flexibilitet över detaljer i arbetstid och villkor.
Det råder en behärskad atmosfär på företaget och bland de anställda. Ingen jag ser skriker
eller är högljudda på annat sätt. De som talar med vandra står stilla med armarna i neutralt
läge. Heather är korrekt och neutral vid vårt möte. Hon avslöjar inga känslor eller tankar utan
svarar artigt på mina frågor.
Att kulturen är specifik och inte diffus är jag också övertygad om. De bjuder in till en relation
men den stannar på ett ytligt plan. Jag får känslan att det är täta skott mellan arbete och familj.
Att barnen är sjuka eller deltar i en skolpjäs är privata händelser och skall helst skötas utanför
arbetstid. Därmed inte sagt att familjen inte är viktig. För amerikaner är familjen fundamental
och privat går familjen före allting annat. Ofta bor släkten utspridd över hela USA vilket även
gör amerikaner till ett resande folk kors och tvärs över kontinenten, i synnerhet vid högtider
som Thanksgiving. Anledning att den högtiden är störst är enligt min tolkning att den ej är
kopplad mot någon religion vilket gör att alla amerikaner oavsett trosuppfattning firar stort.
Status, att bli befordrad, sker genom framgång. Det är uppenbart att du själv kan påverka din
egen framtid. De unga som inte blir befordrade kommer att sluta och söka lyckan någon
annan stans. Men jag får den uppfattningen att det lönar sig att arbeta flitigt. Dawn är ett
lysande exempel. Hon har till skillnad från de flesta andra inom företaget ingen akademisk
examen men har genom flit lyckats arbeta sig uppåt. Men jag får en uppfattning av att hon
arbetar mycket, skall du bli befordrad krävs arbete utöver vad din anställning anger. Det
verkar även finnas enligt mitt tycke helt oacceptabla vägar till framgång, att gå sängvägen.
Den vägen är att betrakta som mycket diskriminerande.
Tid

Enligt Trompenaars och Hampden-Turner är amerikanens förhållande till tid enligt figur 6.3
vilket innebär mest fokus på framtid och minst fokus på dåtid. Se bilaga 6 för en jämförelse
med andra nationers tidsuppfattning.

Dåtid

Nutid

Framtid

Figur 6.3 Generell tidshorisont för en amerikan. Egen bild.
Källa: Trompenaars & Hampden-Turner, s. 130

I min fallstudie har jag svårt att hitta belägg för om forskarnas resultat ovan stämmer och
kanske beror det på att min egen inställning till tid är lik den amerikanska. Vi svenskar
tillmäter dock dåtid större fokus och jag har en känsla att ju längre historia ett land har desto
mera fokus och värde tillägnar vi dåtiden. Ett exempel är min hemkyrka där jag döptes,
konfirmerades och även gifte mig. Den byggdes runt 1300-talet vilket i svenska mått anses
som riktigt gammalt. En amerikan tycker att en byggnad som är äldre än 100 år är gammal.
Jag förmodar att det är en anledning till varför amerikaner i gemen anser och uppfattar att
framtiden är viktigare än dåtiden. Ett annat exempel vid jämförelse av tid är vad som
uppfattas som en långvarig relation. Själv anser jag att mina barndomsvänner, vänner sedan
30 år tillbaka och som jag fortfarande umgås med, kan anses som långvariga relationer. Min
amerikanska granne däremot berättade stolt och med eftertryck om en vän till henne som hon
53

hade känt i (hela) tretton år. Min spontana tanke var, än sen då tycker du det var länge. Jag
tror även att det amerikanska perspektivet är influerat av att de flyttar relativt ofta och längre
jämfört med oss svenskar. Vi köper vårt hus, renoverar, bygger till och stannar kvar tills det är
dags för ålderdomshemmet. Amerikanen däremot flyttar istället till ett annat hus och ofta till
en annan del av landet. De är med andra ord mera rationella.
Vad som däremot är riktigt spännande och utmanande är hur olika grupper i samhället ser på
tid. Enligt samma forskare tänker män strikt sekventiellt samt en tid i taget. Forskarna liknar
det vid ett tåg som passerar förbi. Kvinnor däremot är mera synkrona i sin inställning till tid
och ser på dåtid, nutid och framtid som parallella processer emellanåt. 128 Det ger mig en
tankeställare och ser en koppling till varför kvinnor väljer bort karriär till förmån för familj
eller hur kvinnor väljer yrken eller tjänster som är mera flexibla. Den stora utmaningen är
ändå att förstå att olika minoriteter har olika uppfattning om tid, se figur 6.4.

Män

Vita

Kvinnor

Asiater/Pacific Islander

Latino

Svarta

Figur 6.4 Tidsuppfattning män, kvinnor och andra olika grupper i USA.
Källa: Trompenaars, Hampden-Turner, s. 241

Omgivning

Tredje kulturkategorin är omgivning som innefattar människors olika attityder till omvärlden.
Amerikaner tror till 72% att genom att arbeta hårt går det att lyckas. Få tror på tur, slump eller
omständigheter som att vara på rätt plats vid rätt tid. Även här är Dawn ett levande exempel.
Något annat som bekräftar attityden är att de som inte blir befordrade väljer själva att sluta
och styr därmed själva över sitt öde och framtid.
6.3.2 Johari
Den andra modellen är Joharifönster av Joseph och Harrington. Jag tycker amerikaner är
musslor och skulle behöva jobba med att våga vara lite mera öppna. Det finns en rädsla kring
att vara för öppen och dela med sig av information. Thomas den enda av mina respondenter
som har erfarenhet av andra arbetsmiljöer än den amerikanska och han bekräftar min
uppfattning. Han tycker det är tråkigt och saknar det öppna svenska klimatet, där alla delar
med sig och hjälper varandra och där ingen är rädd att förlora jobbet av personliga skäl. Han
medger att det finns de som utnyttjar honom då han är stöpt i lite annorlunda form med sitt
svenska påbrå och sin svenska kultur i ryggsäcken. Samtidigt tror han dock att det inom
Ascom som var fd Ericsson råder en viss svensk kultur dvs. öppenhet till skillnad från mera
renodlade amerikanska bolag.
Detsamma gäller att eftersom kulturen är specifik (se kultur ovan) råder det täta skott mellan
privatliv och arbetsliv. Vi svenskar tenderar nästan att vara för öppna, avslöja allt.
Amerikanen däremot är noga med att hålla fasaden utåt och inte avslöja för mycket detaljer.
Jämför första uttalandet av en svensk och andra av en amerikan.
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Jag kan inte i eftermiddag för jag skall till tandläkaren och därefter är det min dag att hämta
barnen på dagis.
I have a time conflict this afternoon, let's meet tomorrow.
Bra exempel på skillnader är hur jag bemöttes inför och under mina interjvuer. SEB var som
en öppen bok jämfört med Finansas tegelfasad. Jag fick tillgång till fantastiskt mycket
information från SEB genom att skicka ett mejl med några frågor. Finansa däremot var SEB:s
motsats. Jag fick lova att inte använda företagsnamnet, informationen vid intervjun var
sparsamt detaljerad och i flera fall var information sekretessbelagd.
6.4 Ledarskap
Nedan följer min tolkning om hur arbetsmiljön ser ut avseende ledarskap, ett perspektiv som
kan ses från två håll; ur ledarens och ur medarbetarnas synvinkel. Tolkningen görs utifrån
definitioner kring ledarskap, organisationskultur samt Alvessons och Billings koncept av
attityder på kvinnligt ledarskap.
6.4.1 Organisationskultur
Enligt vår svenska ambassadör i Washington DC finns det något som kan definieras som
svenskt ledarskap. Begreppet innefattar en stor del av delaktighet och öppenhet. Det stämmer
väl överens om vad Thomas säger när han beklagar den stängda amerikanska kulturen. I den
amerikanska miljön skall du inte räkna med att bli informerad av dina kollegor eller av din
närmaste chef. Det gäller oavsett var i hierarkin du befinner dig. Är du själv chef motsvarar
kollegor andra chefer i samma skikt. Oavsett var i hierarkin du befinner dig gäller samma
förutsättningar, alla håller sig på sin kant och delar sparsamt med sig av information.
Vidare finns det inte heller några lagar som reglerar arbetsvillkor. Det är upp till dig och din
närmaste chef vad ni kommer överens om avseende dina arbetstider, utbildning och eventuell
frånvaro. Om det är ett problem eller ej verkar stå skrivet i stjärnorna men det verkar som
både Dawn och Marion inte har problem med sina respektive chefer.
Att arbeta på Finansa innebär att möta människor från olika kulturer. Låt säga att du är i en
grupp om 10 personer. Det skulle innebära rent statistiskt att den består av 7 vita, 1 svart och
2 asiater. Av de vita är 3 latinos. Oavsett om du är chef eller medarbetare är din arbetsmiljö
mångkulturell.
Enligt Alvesson är det endast de höga cheferna som kan influera kulturen. Det innebär att
kulturen på Finansa är vit och "manlig" då endast ett fåtal av höga poster innehas av kvinnor.
De är färre än 30% som enligt Moss Kanter är den kritiska massan som krävs för att en kultur
skall blir mera nyanserad avseende kvinnligt och manligt. Det innebär att det råder en
maskulin etik och att företaget är segregerat via dess aktuella organisationsstruktur. Marion
försvarar strukturen med att det har tidigare inte funnits tillräckligt med kvinnliga kandidater
för höga chefspositioner men tror att modern teknik kommer att utgöra ett viktigt instrument
för att justera balansen framgent. Hon uttrycker ord som teknik är kvinnans vän och syftar på
möjligheter att kombinera karriär och familj genom att kunna arbeta på distans.
6.4.2 Kvinnligt ledarskap
Om jag skulle tolka mina utdata från mina intervjuer utifrån Alvessons och Billings fyra
ståndpunkter om kvinnligt ledarskap ser jag tre perspektiv av fyra. Heather representerar med
sina (och företagets) åsikter jämställdhetsperspektivet. Hon berättar hur företaget samarbetar
med olika minioritetsorganisationer och lyfter därmed hela könsdebatten till att bli en
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minoritetsfråga. Ur hennes perspektiv skall det råda jämlikhet oavsett kön, ras eller etnisk
tillhörighet.
Marion lutar mera mot ståndpunkten om kvinnors speciella bidrag och ser tydliga skillnader i
hur män och kvinnor agerar. Hon hyser en uppfattning att kvinnor definitivt har egenskaper
som män saknar och som bidrar positivt till utvecklingen av hela organisationen.
Dawn slutligen förespråkar de individuella meriterna. Hon är betydligt mera neutral i sina
uttalanden och menar att den som är mest lämplig skall ha tjänsten oavsett könstillhörighet.
6.5 Sammanfattning
Arbetsvillkoren på en amerikansk arbetsplats kan sammanfattas med två ord; varierande och
beroende på. En arbetsplats är inte lik någon annan för det finns inga lagar som reglerar hur
miljön skall utformas. Det är upp till ägarna och/eller företagsledningen att bestämma vilka
villkor som gäller på deras företag. Vidare är det även upp till din närmsta chef vilket nivå av
flexibilitet du kan erhålla.
Det finns två undantag; diskriminering och FMLA. I USA talas det inte om jämställdhet utan
de ord som används är diskriminering. När jag frågar om gender balance får jag omedelbart
svar som omfattar mer än bara könsdiskriminering. I USA har kampen mot rasdiskriminering
pågått betydligt längre än kampen om jämställdhet mellan könen. Jag upplever att det är en
annan dimension av diskrimineringsdebatten där begrepp som minoriteter, ethic balance och
race balance ingår.
Det finns ett antal federala lagar som kan sägas utgöra någon slags botten. Därefter följer de
lagar och tillämpningar som den suveräna staten har lagstiftat. Sist finns de villkor ofta
omnämnd policy som enskilda företag tillämpar. Ett exempel FMLA som är en federal lag om
din rätt till obetald tjänstledighet och att behålla arbetet under en period om 12 veckor om du
får barn eller tar hand om sjuka barn, make/maka eller föräldrar. Finansas policy är här
generösare och innebär att du dessutom får betalt i sex veckor.
En anställd med barn har inga andra rättigheter än de utan barn. Anställda har ofta ett antal
sjukdagar per år som de kan vara hemma från jobbet med full lön. Dessa dagar går att
använda till egen sjukdom, anhörig eller barn. Däremot om du inte utnyttjat alla dina dagar
kan du använda dem som extra semester.
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7. Slutsatser
Min utgångspunkt för detta sista kapitel har varit att fokusera på tre tema som jag identifierade i mitt analysarbete i
föregående kapitel under jakten på resultat. Syftet med mitt utredningsarbete har varit att genomföra en studie på en
arbetsplats i USA för att kunna skildra dess arbetsklimat. Resultatet presenterades i föregående kapitel där jag
försökte att objektivt presentera mina iakttagelser och koppla mot uppsatsens teoretiska ramverk. I följande kapitel
kommer jag att vara betydligt friare i mina formuleringar.
7.1 Egna reflektioner
Att kliva in på Finansa var inte gjort i en handvändning. Säkerhetskontrollen var minst sagt
rigorös och motsvarade en säkerhetsnivå som möjligtvis ett svenskt företag inom
försvarsindustrin skulle kunna tillämpa. Finansa ligger i ett industriområde i norra Virginia
alldeles utmed huvudleden mellan huvudstadens internationella flygplats och Washington
DC. Det speglar ganska väl det samhällsklimat som råder i området runt och inne i DC, ett
område som kallas the metropolitan area eller kort the metro area.
Väl inne på företaget möts du av ljusa fräscha lokaler, välklädda människor i olika åldrar och
med olika bakgrund. Mångfalden är påtaglig och även den en spegel av områdets
multinationella karaktär. Matsalen är enligt min bedömning mera i klass av en bättre
restaurang. Utbudet är stort och variationsrikt samt långt bort från den snabbmatskultur som
McDonalds m.fl. representerar. Bredvid matsalen ligger ett fantastiskt gym och inom
företagets väggar ligger även både bank och kemtvätt. De anställda behöver inte lämna
området för att uträtta sina nödvändigaste ärenden.
Det vilar en mystik i atmosfären och jag funderar på hur det egentligen skulle kännas att
arbeta här. Nu med facit i hand vet jag betydligt mera än för några månader sedan även om
öppenheten vid mina intervjuer har varit begränsad. Det har funnits en rädsla av att säga för
mycket. Men vad skulle jag ha lyft fram om någon vid en middagsbjudning frågat mig om
mina resultat. Jag insåg omgående att svaret skulle bli olika om det var en svensk eller en
amerikan som frågade vilket är intressant i sig men eftersom uppsatsen riktar sig till svenska
akademiker väljer jag att utveckla mitt svenska svar nedan som är följande; Det finns en
paradox kring arbetstid och flexibilitet och det råder en slags godtycklig anställningstrygghet.
Förutom dessa två teman finns en annan dimension som jag inte kan låta bli att kommentera,
nämligen kulturell mångfald.
7.1.1 Arbetstid en gråzon
Mitt första tema är paradoxen kring arbetstid. Den är uppenbar och jag blir förvånad att mina
respondenter inte inser konsekvenserna av sina svar. De har å andra sidan inte mina svenska
referenser. Det finns en stipulerad arbetstid 38,75 men den verkar sakna betydelse om du är
exempt vilket innebär att du är övertidsavslöst dvs. all tid du arbetar över 38,75 h är obetalt
övertidsarbete. Men det finns en outtalad förväntan att du skall jobba över. Beroende på din
nivå i hierarkin förväntas du arbeta mera. Övertidsarbete är snarare en regel än undantag. Det
finns inga arbetsmarknadslagar som reglerar nattvila etc. Trots detta anser de som jag
intervjuar att de har bra arbetstidsvillkor. Personligen känner jag
att det är en riktigt flummig gräns, gråzonen är stor, om när
arbetsdagen tar slut. Marion är ganska kaxig i sitt svar om att
några timmar övertid kan hon acceptera men inte mera eftersom
hennes årslön är dålig. Hon spelar ett högt spel men vet också
sitt värde som jurist med lång erfarenhet i företaget. Men Marion
vet att om hon inte bjuder till kan hon bli uppsagd, den risken
finns bakom hörnet hela tiden, vilket innebär en svår balansgång
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mellan rättigheter och outtalade skyldigheter. Hon vet att hennes bidrag till familjens
gemensamma ekonomi är merparten och att även sjukförmåner hänger ihop med hennes
anställning. Mer om denna rädsla i nästa tema.
En annan dimension är gratisarbete i olika samhällsfunktioner. Det handlar dels om timmar
som den anställde själv väljer att delta i som frivillig brandkår, soppkök, juridisk hjälp etc.
men dessutom finns det timmar som du som medborgare är skyldig att bidra med som att sitta
jury, jury duty, om du blir inkallad. Beroende på rättegångens omfattning kan det ta allt från
några timmar till flera veckor och företagen är skyldiga att ge dig ledigt men ledigheten är
inte betald. I Virginia är det din lokala region, county, som står för ersättningen som är ganska
mager. Många företag däribland Finansa är väldigt aktiva att lovorda och stödja olika typer av
frivilligarbete, volontary work, men åter igen gör sig paradoxen gällande för även om
företaget stöder gratisarbete måste de anställda utöfra sitt ordinarie arbete.
Jag ser arbetstiden som en genusfråga. Arbetstiden ökar i takt med att du klättrar i karriären
och denna gråzon ser jag som en begränsning för att i synnerhet kvinnorna skall kunna
avancera. Det amerikanska samhället skiljer sig avsevärt från det svenska. Det finns olika
privata alternativ som endast delvis täcker våra svenska grundbultar i välfärden som vård,
skola och omsorg. Vidare finns ingen infrastruktur för barn att själva gå, cykla eller åka buss
utan de är ständigt i behov av att bli skjutsade i bil. Den vanlige amerikanen har varken
kommunal barnomsorg, föräldraförsäkring, vård av sjukt barn, rätt till deltid vid barn under 8
år etc. vilket samtliga är program som gynnar en utveckling mot ett mera jämlikt samhälle.
För jämställdheten inom företagen tycker jag nog att den amerikanska verkligheten liknar den
bild media ger av Sverige dvs. få kvinnor i toppen. Ett exempel är från kyrkans värld; på
prästnivå är balansen lika men högre upp bland kyrkoherdar och biskopar är siffrorna 15
respektive 21%. De anställda vädjar att allmänheten skall se dem som präster och inte som
kvinnliga präster.129 Ett annat exempel är balansen bland chefer; andelen kvinnliga chefer i
Sverige ökar successivt och att det kommer att råda balans i framtiden, om 23 år, villkorat att
takten håller i sig. 130 Jag är tveksam om Sverige är mera jämställt än USA men en sak är
säker, förutsättningarna för ett mera jämställt samhälle är betydligt bättre i Sverige.
7.1.2 Anställning ett otryggt faktum
Mitt andra tema är; Godtycklig anställningstrygghet. Det föreligger ständigt en risk att kunna
bli uppsagd. Det är ett faktum, det finns ingen anställningstrygghet. Du sitter lösare än du vill
tro. Det finns varken anställningskontrakt eller lagar som reglerar din trygghet. Det är i första
hand din närmsta chef som avgör om du får stanna eller gå. Är du non exempt är ditt arbete
ofta av enklare och mindre självständig karaktär. Det finns arbetsbeskrivningar vilket gör att
du är lätt att ersätta. Som exempt är du något tryggare i det avseendet att dina arbetsuppgifter
inte är lika noggrant specificerade samt att du agerar självständigt. Du är svårare att ersätta
men i övrigt finns inga hinder. Risken finns konstant vilket gör
att den enskilde utvecklar rädsla att förlora jobbet. Girighet och
rädsla är starka krafter vilket varje aktiemarknad är ett bevis på.
Dessa krafter (varav girighet är en dödssynd) gör att arbetsmiljön
blir lidande. Det finns inga fackföreningar för tjänstemän och om
du är missnöjd kan du alltid anmäla till HR avdelningen. Men
chansen att komma vidare är liten.
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Rapport, 2010-04-10, Första kvinnliga prästen utnämndes för 50 år sedan
Jenny Kallin, 2010, Jusek Tidningen nr 3, s. 14
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Virginia är en at-will stat vilket innebär att en arbetsgivare kan säga upp en anställd när som
helst utan speciell anledning, "the employer may terminate any employee at any time, for any
reason, or for no reason".131 Även den anställda äger samma rättighet dvs. att avsluta en
anställning utan skäl. De skyldigheter som existerar rör i huvudsak arbetsgivaren. Det är i
huvudsak för att säkerställa att uppsägningen inte är ett fall av diskriminering. Det finns ett
utökat regelverk eller undantag för i huvudsak arbetare men det gäller inte tjänstemän.
Den otrygga anställningen påverkar kulturen och relationen mellan ledare och medarbetare. I
Sverige råder en tillåtande attityd och att personer lär av varandra. Jag har inget belägg men
undrar vem som öppet vågar skylta med sina brister om risken för att bli uppsagd vilar runt
hörnet. Det blir istället en individualistisk kultur där alla ständigt måste visa upp hur duktiga
de är för chefen. Jag får en känsla av att relationen mellan chef och arbetstagare blir ihålig och
inte bygger på fakta. Vem vågar till exempel berätta om personliga problem till sin chef.
7.1.3 Kulturell mångfald
Slutligen vill jag lyfta fram den kulturella mångfalden. Det är en demografisk verklighet och
en stor utmaning. Den viktigaste lärdomen är att förstå att andra människor inte tänker och
agerar som du själv anser är naturligt. Norra Virginia med dess närhet till huvudstaden
Washington DC är ett mecka för språk och kulturintresserade. Demografin säger 70% vita
(varav 42% latino) och 10% svarta och 20% asiater varav grupperna latinos och asiater ökar
konstant, i synnerhet i norra Virginia. Latinos är snart hälften av alla vita i området.
Forskarna menar att nyckeln till framgång när du skall göra affärer med
andra kulturer är att förstå mångfalden och hur du hanterar den
kunskapen. Att förstå hur andra etniska grupper hanterar tid, relationer
och omgivning kan vara avgörande för att lyckas.
7.2 Slutdiskussion
Lagtexterna är byråkratiska och en utmaning att försöka begripa för en lekman men vad som
är viktigt att förstå är att det kan finnas undantag till de lagar som gäller på arbetsmarknaden.
Ett exempel är ADEA som endast förbjuder åldersdiskriminering för personer över 40 år. Ett
annat exempel är EPA som inte gäller om företaget har för få anställda. Ytterligare ett
exempel är FMLA som endast gäller om det är minst 50 anställda. Dessa representerar
antagligen endast en bråkdel och detaljerna överlåter jag med varm hand till någon
juridikstuderande. Men kärnan i mitt budskap är att lagstiftningen är en djungel och den kan
variera kraftigt från stat till stat och företag till företag. Det finns all anledning att se upp och
ta reda på detaljerna som gäller för det företaget och den staten där du hamnar.
Blir du erbjuden ett arbete i USA tycker jag du skall tacka ja. Det är en fantastisk möjlighet att
få lov att komma utomlands att arbeta och en erfarenhet som du kommer att ha stor nytta av
framgent. Du kommer att få erfara skillnader jämfört Sverige avseende arbetsmiljön. En del
skillnader är stora andra är små. Sammantaget kommer du att notera och få uppleva skillnader
inom områden som genus, kultur och ledarskap.
Men innan du ger dig av bör du fundera över vad det kommer att innebära utifrån fler aspekter
än dess arbetsbeskrivning. Ta reda på var arbetsplatsen är geografiskt placerad och även var
dess huvudkontor finns. Välj i första hand ett större företag, ett företag som har fler än 50
anställda. Kontrollera om det finns en HR avdelning och försök komma i kontakt med den.
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Det finns inga fackföreningar för tjänstemän och HR avdelningen utgör det bästa alternativet
till avsaknad av facklig representation. Företagskulturen präglas av de lagar och regler som
gäller där företaget är geografiskt placerat. Efter några år utomlands kommer du att ha tillgång
till en bredare arbetsmarknad än de som inte har varit utomlands. Enligt en färsk rapport från
Saco beror det på att utbildningspremien i Sverige är låg i ett internationellt perspektiv vilket
innebär att akademiker som är kvar utomlands troligen har högre löner än akademiker på den
svenska arbetsmarknaden.
Personligen skulle jag vilja rekommendera dig som tänker resa till USA och arbeta följande;
1. Läs boken Window of the United States.132
2. Bekanta dig med Labour of department och deras webb sida.133
3. Läs uppsatsen från Luleå.134
Slutligen, fundera över vilken religiös inriktning du föredrar. Du kommer att få frågan vilken
kyrka du tillhör relativt omgående vilket är en mera diplomatisk och nyanserad fråga än att
fråga vilken religion du tillhör.
7.3 Fortsatt forskning
Det skulle vara intressant att gräva djupare kring temat om arbetstid. Att utreda hur många
timmar arbetar människor egentligen utanför stipulerad arbetstid, deltar i frivilligt arbete eller
utför obligatorisk samhällsservice. Gråzonen runt arbetstid är fortfarande ett outrett kapitel.
Ett förslag skulle vara att göra en studie där en grupp människor fick tidrapportera veckans
alla timmar under ett halvår. Resultaten skulle därefter under luppen och kvalitativt granskas.
Det skulle även vara intressant att inkludera ett nationalekonomiskt perspektiv. Enligt Sacos
rapport tjänar en akademiker mindre i Sverige men hur ser det ut om nettoinkomst ställs mot
arbetade timmar?
Nästa dimension är även den av nationalekonomisk karaktär och innebär att fundera över hur
den amerikanska modellen; långa arbetsdagar, hög lön ( läs högre än i Sverige), oavlönad
samhällstjänst och låga skatter står sig i jämförelsen mot svensk välfärd, lägre lön och höga
skatter. Vilken plånbok kommer att väga tyngst när allting är inkluderat? Den dollarstinna
eller den med kronor. Slutligen, finns det belägg i Alesinas och Giavazzis provocerande
spekulationer från 2006 kring Europas osäkra framtid? Européer arbetar mindre, semestrar
mer, prioriterar anställningstrygghet och lovordar sina välfärdssystem. Amerikanen arbetar
hårdare och mera, har lättare för att utstå upp och nedgångar och avskyr när staten står för
finanserna. Men frågan är om inte nuvarande kris i Grekland är ett bevis på att forskarna hade
rätt i sin oro.
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Bilagor
Bilaga 1 - Frågemall vid två intervjuer på Finansa
0) Are there any gender issues at Finansa?
1) Do gender issues create problems?
2) Do gender aspects contribute to the operation of the business? And how?
a) positively b) negatively
3) Describe Gender and Career opportunities
4) Describe Gender and Salaries
5) Describe Women and men as leaders
6) Is there in your opinion any gender discrimination?
7) Future, is there any plan for the future of gender issues
a) Activities the company use to change the current situation
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Bilaga 2 - Kvoteringsexempel
1) Kvotering motverkar jämställdhet
Jämställdhet handlar om att ha lika rättigheter och om att bli bemött, bedömd och sedd som en
person – inte som del av ett kollektiv. Särbehandling av och särskild lagstiftning för kvinnor
har historiskt varit måltavla för jämställdhetssträvanden och krav på likabehandling har varit
ett centralt budskap. Kvotering innebär raka motsatsen. Särbehandling och olika spelregler har
aldrig skapat rättvisa – tvärtom. För Svenskt Näringslivs medlemsföretag är det självklart att
styrelsesammansättningen inte är en politisk fråga. Det är personerna som äger företaget som
också ska bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och leda företaget. Tanken på att staten
skulle ha beslutanderätt om styrelseposterna är främmande för varje företagare.
Källa: http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/kvotering/kvotering-motverkar-jamstalldhet_15050.html, 201003-25

2) Kvotering fungerar bra se bara på Norge
Claes Borgström i Expressen debatt publicerad 2008-10-26
Kvotering fungerar - se bara på Norge
Sedan den borgerliga regeringen tillträdde har företagens och de statliga bolagens skyldighet
att vidta konkreta åtgärder på jämställdhetsområdet minskat drastiskt. Utvecklingen är
oroväckande. Norge har sedan två år en lyckad lagstiftning för att minst 40 procent av
vartdera könet ska vara representerat i de stora bolagens styrelser. Sverige borde välja samma
väg. Det anser Claes Borgström, socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor. Kan
Norge kan Sverige, skriver Borgström.
Källa: http://www.socialdemokraterna.se/webben-for-alla/Arbetarrorelsen/Jamstalldhet/Arkiv/Kvoteringfungerar-se-bara-pa-Norge/#, 2010-03-26
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Bilaga 3 - USA: politiska system
Nedan följer en redogörelse över USA:s politiska system och hur utnämningar av domare till
Högsta domstolen kan påverka landet under lång tid. Det är en text hämtad från ett arbete135,
The Political System of the US, på Kalmar Högskola, numera Linnéuniversitetet.
The design of the government of the US is based on the US Constitution of 1789, written and
enacted after the US became independent from Great Britain. Initially, the government was
divided into two branches; the legislative and the executive branch. In addition, there was a
division named the judiciary. It took only some decades before the judiciary evolved and
became the third branch. As of today, 200 years later, the government still consists of three
branches with separate powers. The legislative branch is represented by the Congress, the
executive branch by the President and the judicial branch by the Supreme Court.

US Capitol

White House

Supreme Court

The Congress is located in the Capitol in Washington DC and consists of two chambers; the
Senate and the House of Representatives. There are two Senators from each state which
makes the Senate to a workplace for one hundred Senators. The House on the other hand is
larger than the Senate and consist of 435 Representatives who represent their states on the
basis of their population. The consequence is that large states have more Representatives than
smaller states. There are elections for Senators as well as for Representatives but with
different frequencies; Senators are elected and serve for six years meanwhile Representatives
stay for only two. The Congress has the power to legislate but the President must accept the
bill which is the suggested proposal and sign it. The law-making-process is slow and a bill
usually makes several laps before reaching the desk of the President. The proposed legislation
comes either from the Senate or the House but must go through an appropriate committee
before continuing to the President. The committee chairs are manned by persons from the
Congress and their power is considerable. They determine the proposal’s destiny; reworking,
cancellations, shelving, or putting to the vote.
The executive branch is operated and controlled by the President. The roles for a President are
the Chief of State, the Head of Government, and the Commander in Chief. There is a general
election for the entire country every fourth year. A President can be re-elected once. The
President lives at the White House in Washington DC. To being able to perform all the
Presidential duties, there is a Vice-President and an assisting cabinet with fifteen Departments
each represented by a Secretary and an Under-Secretary. The Cabinet Secretaries as well as
the Vice-President are appointed by the President and a subject to Senate approval. The
Cabinet is located next to the White House. One other important task of the Presidential duties
is the responsibility of making appointing vacancies for judges; Supreme Court Justices and
federal judges.
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The locations of the branches is also a design issue. The US Capitol is located on Capitol Hill
between Independence and Constitution Avenues. From the Capitol there is a street,
Pennsylvania Avenue, which goes diagonally northwest towards the White House. The
intention is that the President should be able to keep an eye on the Congress and vice versa.
The third and last is the judicial branch which is represented by nine Justices who belong to
the Supreme Court. They are appointed for life by the President with Senate approval. The
nominees are mature and skilled judges with long experience. Currently, the average age is
69, the average entrance age is 51, and the oldest Justice is 89 years old. The court building is
located east of the US Capitol. From the White House perspective the court is behind the
Capitol. The Supreme Court has the responsibility for federal justice, lawsuits between states,
and appealed cases. They have the power to declare decisions made by either the President or
the Congress invalid. There is a trend that the Supreme Court has successively become more
political which has been a matter of recent debate. The original intention was that the
Supreme Court should represent a non political dimension of the branches trinity. Because of
the new political dimension the official position of the Justices has becoming more desirable
to appoint for a President. The characteristics of the individual Justice have increased in
importance and the power of nomination is a powerful tool and a privilege for a President.
The composition of the members is essential. It is important that the Justices are able to
represent the entire United States with its variety of people and ethnicities. The female
representation was until 1981 not present at all and it has never been more than 1/9 th which of
course is a large unbalancing factor. The first female Justice was Sandra O’Connor and she
was strangely enough nominated by President Reagan, one of the most conservative
presidents post World War II. The reason was an obligation to keep a campaign promise and
by appointing a woman the liberals became relatively satisfied even though O’Connor was a
conservative. She was more centrist-oriented and in addition pragmatic which led to keeping
the pro-choice movement, access and right to abortion in the abortion debate alive. One other
example of an unbalanced allotment is the lack of non white Justices until 1967. The first
African American Justice was Thurgood Marshall and he was appointed by President Lyndon
B. Johnson. During 1960s the civil rights movement peaked and by nominating a black
Justice President Johnson strongly proved his intentions and ambitions for supporting the
ongoing movements of civil rights.
It is an honour and a privilege for a President to be able to appoint a Supreme Court Justice
during his/her years of service. The nominee, once appointed, sits for life and the nominated
Justice has great opportunities to leave juridical prints by his/her participation in history. The
time commitment for a Justice is one strong strategic concern for the President. The average
length of service for a Justice was less than 15 years before 1970. The average time has since
than increased and is currently more than 26 years. One other concern, more tactical in its
nature, is how to satisfy an entire nation, in particular the opposition party and their
supporters, to gain popularity. The political belonging and characteristics of the nominee are
of great importance as well as the level of experience. Those combined requirements make the
nomination process for a new Justice to an extremely large challenge for the President.
Currently, there is an ongoing nomination process for a new Supreme Court Justice. The topic
is very hot and the name of the nominee was announced by President Obama on May 26th
2009. Her name is Sonia Sotomayor and she was born in New York City in 1954 of parents
from Puerto Rico. She is going to replace the retiring Justice David Souter. One reason why
the President might have appointed a person with Latino heritage is the large support he
received from Latino voters in the last general election. Without the Latino voters he would
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never have become President. Usually, the Hispanics and the African Americans are not in
favour of each other. It is really strange and silly how one minority considers another minority
disparagingly instead of cooperating in the fight against injustice which is unfortunately
highly relevant in the US. The President also wanted to choose a female candidate for a ninemember court that currently has only one woman. Some other important characteristics were
to select a young person who can serve for decades, who has the right qualifications, and was
from outside the traditional part of the federal appellate system. Last but not least, it was
important to find someone who could decide from the heart when constitutional answer is
elusive. By choosing Sotomayor President Obama has succeeded in finding a Supreme Court
Justice like himself. If she is able to serve as long as the average Justice does, she will be able
to keep President Obama’s ideology alive beyond 2030.
If Sotomayor passes the confirmation hearings she will be the first Hispanic woman to serve
on the Supreme Court. In fact there has never been a Hispanic Justice. These circumstances
make the current nomination process and the public debate even more heated. She has
declared that her ethnicity should not inappropriately influence her but in contrast she has also
said some more controversial sentences. One example is that she claims; “a wise Latina
woman would reach better judicial decisions than white males”. From my perspective she is
making a great mistake by calling attention to her ethnicity and gender. The requirements for
a Supreme Court Justice should be based on experience in the forensic area and the nominees
should not be allocated by quotas.
The government of the US was designed to be inefficient. The power between the branches;
legislative, executive, and judicial was separated and the reason was to reduce the
concentration of power which prevails in a parliamentary system. The consequence in the
American system is that quick changes are impossible to perform which could be an
advantage as well as a disadvantage. The system is slow but safe which also was the purpose
by the inventors of the system. The time frame for a Justice to make a mark on history is
much longer than what the President can achieve during her/his years of service. A President
is elected in general elections and can stay in service for a maximum period of eight years, if
she/he is re-elected. In contrast, a Supreme Court Justice is appointed by the President but can
stay in service for life. The influence of the Justice will last for numerous years which make
the President’s power of appointing very important because the Justice will survive the
President’s mandate period by many times. A present Supreme Court Justice could
technically survive at least six Presidents.
Kommentar: Idag med facit i hand vet vi att Sonya Sotomayor fick tjänsten som domare och
att även ytterligare en kvinna blivit utsedd till domare vid Högsta domstolen.
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Bilaga 4 - Huvudområden (lagar) inom arbetsmarknaden
Nedan följer 18 huvudområden som lyder under Department of Labour (DOL).



















Wages & Hours Workplace Safety & Health - Säkerhet på arbetsplatser
Workers' Compensation - Ersättning vid olika former av arbetsskada
Employee Benefits Security - Regler för arbetsgivare som erbjuder pension eller welfare
benefit plans för sina anställda.
Unions & Their Members - Relationen mellan fackföringar och deras medlemmar
Employee Protection - Regler för anställda som avslöjar oegentligheter inom företaget.
Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act - Rättigheter att återgå till
föregående jobb efter militärtjänst.
Employee Polygraph Protection Act - Regelverk (förbud) avseende lögndetektorer
Garnishment of Wages - Regler hur arbetsgivare har rätt att hålla inne lön
The Family and Medical Leave Act
Veterans' Preference - Förtur och anställningstrygghet för f.d. militärer verksamma inom
den federala regeringen.
Government Contracts, Grants, or Financial Aid - Regelverk; lön, arbetstid, förmåner,
säkerhet och hälsa, för företag som utför arbete för den federala regeringen.
Migrant & Seasonal Agricultural Workers - Regelverk för säsongsarbetare och/eller
tillfällig utländsk arbetskraft.
Mine Safety & Health - Gruvindustri; säkerhet, hälsa, risker, utbildning, buller, damm etc.
Construction - Byggsektorn; säkerhet, hälsa, löner etc.
Transportation - Regler som säkrar lön för hamn och kustarbetare.
Plant Closings & Layoffs - Information om nedläggning av fabriker och risker för avsked
Advisories - Är egentligen inget huvudområde under DOL utan innehåller en hänvisning
till dels vart man vänder sig för att få mera information men även två andra myndigheter
som hanterar diskriminering och employer-employee conduct.

Källa: http://www.dol.gov/opa/aboutdol/lawsprog.htm, 2010-06-02
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Bilaga 5 - Department of Labor - Organisation

Källa: http://www.dol.gov/dol/aboutdol/orgchart.htm, 2010-06-01
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Bilaga 6 - Tidsorientering
Hur olika människor från olika länder uppfattar tid avseende past, present and future dvs.
dåtid, nutid och framtid. Undersökningen gjordes genom att ställa följande frågor;
My past started..... ago, and ended ..... ago.
My present started ..... ago, and ended ..... from now.
My future started ..... from now, and ended ..... from now.

Belgien

Malaysia

Kanada

Mexico

Kina

Nigeria

Frankrike

Norge

Tyskland

Ryssland

Hongkong

Sverige

Indien

Storbrittanien

Japan

USA

Korea

Venezuela

Källa: Trompenaars, Hampden-Turner, s. 130
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Bilaga 7 - Mångfald i USA

Diagram över hur olika grupper i USA kan delas in i olika kulturkategorier avseende
relationer, tid och område.
U vs. P - Universalism vs. Particularism
N vs. A - Neutral vs. Affective
S vs. D - Specific vs. Diffuse
Ac. vs. As - Achievement vs. Ascription
I vs. E - Internal vs. External control

Källa: Trompenaars, Hampden-Turner, s. 230 f. Egen bild.
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