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Förord 
Vi vill tacka den aktuella kommunen för att vi fick detta givande och lärorika uppdrag. Ett 

stort tack till våra respondenter som har besvarat enkäterna och våra informanter som ställt 

upp på intervjuerna. Ni har givit oss värdefulla insikter i ämnet. Utan er hade denna uppsats 

inte kunnat genomföras. Ett tack även till vår handledare, professor Elisabeth Berg som har 

givit oss goda råd och vägledning, vilka varit till stor hjälp under arbetets gång. Vi vill också 

tacka våra vänner och studiekamrater på ”kontoret” för alla roliga stunder som förgyllt 

tillvaron under denna arbetsamma tid. Slutligen ett stort tack till våra respektive familjer som 

har stöttat oss och stått ut med oss under den här tiden. 

 

 

Susanne Bergdahl och Katarina Lundin 

 

Luleå april 2007

   



Sammanfattning 

Vi har antagit ett uppdrag vars syfte har varit att kartlägga hur cheferna i en norrbottnisk 

kommun upplever förutsättningarna för ledarskap ur ett könsperspektiv. Uppsatsen består av 

två empiriska delar, en kvantitativ kartläggning genom enkäter och en kvalitativ fördjupning 

genom intervjuer. Den teoretiska referensramen som de empiriska resultaten kommer att 

analyseras utifrån behandlar jämställdhet, socialt stöd, ledarskap och organisation. 

Kartläggningen visar inga större skillnader mellan könen när det gäller upplevelsen av 

handlingsutrymmet. Dock verkar de kvinnliga chefernas upplevelser generellt sätt vara mer 

positiva än de manliga chefernas. På barn – och utbildningsförvaltningen är upplevelsen av att 

kunna påverka sin arbetssituation minst. Det är främst de manliga cheferna på denna 

förvaltning som upplever att de saknar handlingsutrymme. I intervjuerna framkommer det att 

organisationen inte upplevs som jämställd, samt att arbetsgivaren inte prioriterar jämställdhet. 

Chefernas attityder till jämställdhet är generellt sett positiva, de anser att det är ett viktigt 

område. När det gäller om kvinnor och män har samma förutsättningar för sitt ledarskap finns 

det en diskrepans mellan vad informanterna uttrycker och vad som framgår av diskursen. 

Informanterna menar att det inte finns någon skillnad mellan könen. Samtidigt framkommer 

det att det kan vara svårt att kombinera föräldraskap och att vara chef. 

 

 

 

Nyckelord: förutsättningar, handlingsutrymme, jämställdhet, kommun, kön, ledarskap, 

Norrbotten, organisation, socialt stöd. 

 

 

   



Abstract 
We have accepted an assignment whose aim has been to map how the managers in one 

norrbottnisk municipality experience what the conditions are for leadership from a gender 

perspective. The essay comprises of two empirical parts, a quantitative mapping through 

questionnaires and a qualitative depths through interviews. The theories concerning equality, 

social support, leadership and organisation are used to analyse the empirical results. The 

mapping shows no bigger differences in the experience of scope for action in its leadership of 

the average gender. However, the female managers' experiences seem in general ways to be 

more positive than the male managers'. Child care – and education administration is where the 

managers experience the smallest possibilities to influence their working situation. It is 

primary male managers on this administration that lacks scope for action. In the interviews, it 

appears that the experience of the organisation is that it’s not equal, and that the employer 

does not prioritize equality. The managers' attitudes to equality are generally seen positive; 

they consider that it’s an important issue. There is a discrepancy between what the informants 

express and what arises from the discourse, when discussing men and women’s leadership 

opportunities. The Informants means that there are no differences between women and men. 

The conclusions are that it’s difficult to combine parenthood and to be in a managerial 

position. 
 

 

 

Keywords: conditions, scope for action, equality, municipality, gender, leadership, 

Norrbotten, organisation, social support 
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 Inledning  
 

Del I 
 

1. Inledning 
De flesta är överens om att kvinnor och män bör ha samma förutsättningar att kunna göra 

karriär och kunna kombinera denna med föräldraskap.  Detta finns även reglerat i 

jämställdhetslagen som ställer upp krav på att män och kvinnor ska ha lika rättigheter när det 

gäller arbete, anställnings samt andra arbetsvillkor. Dessutom ska de ha lika 

utvecklingsmöjligheter i arbetslivet.1 Regeringen har kommit med ett krav att arbetsgivare 

som har tio eller fler anställda måste upprätta en handlingsplan för jämställdhet.2 Därför har 

den aktuella kommun upprättat en handlingsplan för jämställdhet, i den sätter de som mål att;  

 
Förutsättningarna för ledarskap ska vara lika oavsett kön och verksamhet3

 

Grunden till denna CD uppsats är ett uppdrag vi fick av en kommun i Norrbotten som går ut 

på att kartlägga chefernas upplevelser av sina förutsättningar att vara chef. Till en början 

verkade inriktningen på uppdraget vara jämställdhet.  Efter diskussioner med vår 

kontaktperson blev inriktningen på uppdraget att undersöka om det finns skillnader mellan 

kvinnliga och manliga chefers upplevelser av förutsättningarna att vara chef. I samråd med 

kontaktpersonen utformades enkäten som kartläggningen bygger på. På grund av 

missförstånden angående uppdragets inriktning samt på grund av det låga deltagandet i 

enkätstudien beslutade vi att även göra intervjuer med fem av cheferna.  

 

1.1 Bakgrund 
Redan i början av 1900 – talet började kravet på kvinnors rösträtt att växa fram. Då Sverige 

förändras från jordbruksland till industriland leder detta till fler förändringar inom familjelivet. 

Under 1920 – talet räknas kvinnor som myndiga och 1921 får kvinnor allmän rösträtt i 

Sverige. Under 1930 – talet då det är lågkonjunktur finns det politiska viljor att få bort 

kvinnorna från arbetsmarknaden och på 1940 – talet då andra världskriget bryter ut får 

jämställdhetsreformer vänta. Under kriget behövs kvinnorna både som yrkesarbetande och att 

sköta hushållet, vilket ger dem en dubbelroll. På 1950 – talet börjar kvinnorna allt mer arbeta
                                                 
1 1§ JämL Sveriges Rikes Lag, 2005 
2 11 § JämL Sveriges Rikes Lag, 2005 
3 Uppdragskommunens Jämställdhetsplan, 2005 
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inom serviceyrken. I de kollektivavtal som skrivs står det att kvinnolönerna ska vara 30 % 

lägre än männen för samma jobb. Den moderna jämställdhetspolitiken börjar växa fram under 

1960 – talet. De roller som män och kvinnor har förklaras med socialt inlärda normer och 

värderingar. Då börjar också ordet jämställdhet att användas för att visa på förhållandet 

mellan män och kvinnor. Det är 1970 – talet som lägger grunden för den jämställdhetspolitik 

som vi har idag. 1972 tillsätter regeringen en delegation som ska arbeta för kvinnors och mäns 

lika rättigheter till arbete, ”Delegationen för jämställdhet mellan kvinnor och män”. 4  

Jämställdhetslagen trädde i kraft 1 juli, 1980. Sverige var det näst sista landet i norden att få 

en lag om mäns och kvinnors lika rätt i arbetslivet. 5  1974 delas föräldraförsäkringen 

automatiskt mellan föräldrarna och detta år utökas även barnomsorgen. I och med dessa 

reformer blir det lättare för kvinnor att komma ut i arbetslivet, men det är också nu som den 

könssegregerade arbetsmarknaden synliggörs alltmer. Den offentliga sektorn utökas och det 

blir främst kvinnornas arbetsplats. På 1980 - talet startades ett projekt för att bryta upp den 

könssegregerade arbetsmarkanden. Under 1990 – talet är den stora frågan maktfördelningen 

in samhället. Två stora utredningar om makt påverkar jämställdhetspolitiken. Där kommer 

man fram till att kvinnors makt i samhället måste öka.  

 

Det lönegap som finns mellan kvinnor och män är en stor fråga under 2000 – talet. Skillnaden 

i lön har inte ändrats sedan 1980 - talet. Kvinnor har 83 % av männens löner. Då skärps också 

jämställdhetslagen i fråga om att arbetsgivaren ska kartlägga och analysera löneskillnader 

mellan kvinnor och män. Arbetsgivare med tio eller fler anställda är tvungna att skriftligt 

redovisa jämställdhetsarbetet varje år i en jämställdhetsplan. 2006 ska JämOs kontroll av 

arbetsgivarnas jämställdhetsplaner utvidgas. 6  De aktiva jämställdhetsåtgärderna i 

jämställdhetslagen är indispositiva vilket innebär att de inte går avtala bort i kollektivavtal.7 

En enkätundersökning som tidningen Dagens samhälle gjort bland chefer i landsting och 

kommuner visar att kvinnor anställs när de äldre männen pensioneras. Detta kan ju ses som en 

positiv trend. De kvinnliga cheferna ökar inom alla områden men från olika nivåer.8

 

Att det till största del är kvinnan som är hemma när barnen är små skylls ofta på att mannen är 

den om tjänar mest och därför inte kan ta föräldraledigt. Man skulle kunna se det ur ett

                                                 
4 JämO 1, Internet  
5 LO, Internet 
6 11§ JämL, Sveriges Rikes Lag, 2005 
7 JämL, Sveriges Rikes Lag, 2005 
8 JämO 1, Internet  
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omvänt perspektiv och säga att det är just därför att det inte är jämställt både hemma och på 

arbetet som kvinnor tjänar mindre än män. Eva Magnusson, docent i psykologi har gjort en 

undersökning om jämställdhet i vardagslivet hos några nordiska barnfamiljer. I 

undersökningsgruppen var genomsnittsåldern för kvinnorna 34 år och för männen 38 år. Det 

är den första generationen som växt upp med jämställdhet som politiskt mål. En av de 

slutsatser som gjorts i undersökningen är att inga större förändringar skett när det gäller hur 

fördelningen av hemarbete, resurser och makt. 9

 

På vissa förvaltningar inom offentliga organisationer kan en chef ha 80 anställda att ansvara 

för. Om en chef har en större grupp anställda kan det vara svårt att ge feedback och hålla en 

social kontakt med var och en. I det läget är det inte lätt att vara en god chef för sina anställda. 

Detta leder till svårigheter att ha en överblick över verksamheten och dess kvalité. Forskning 

visar att man inte minst inom den offentliga organisationen måste arbeta för att ge cheferna de 

förutsättningar de behöver för att utöva ett gott ledarskap. Detta görs främst genom 

kommunikation, klara och tydliga mål samt en balans mellan mål och medel. Gör man det 

skapas det handlingsutrymme för cheferna som leder till goda arbetsförhållanden. Forskning 

visar också att avgränsningen inom företag och organisationer ofta kan vara otydliga. Frågar 

man olika chefer inom samma organisation kan de ha olika uppfattningar av verksamheten. 

Den situationen visar hur viktigt det är att veta vilka arbetsuppgifter man har som chef. En 

annan viktig aspekt är också att otydliga mål inom en verksamhet leder till dåliga 

arbetsförhållanden. Det redskap som cheferna anser sig behöva är kommunikation med andra 

chefer, ledningsgruppen och andra kollegor. Sedan behöver de resurser och kunskap om 

verksamheten för att driva den på ett tillfredsställande sätt.10  
 

1.5 Uppdraget 
Uppdragets syfte är att kartlägga hur cheferna i en norrbottnisk kommun upplever att 

förutsättningarna är för ledarskap ur ett könsperspektiv. Grunden till detta uppdrag var att det 

fanns ett antagande hos uppdragsgivaren att kvinnliga chefer har fler anställda än män. De 

ville därför veta hur antalet anställda förhåller sig mellan kvinnliga och manliga chefer. 

Uppdragsgivaren var endast intresserad av förutsättningarna för ledarskap ur ett 

arbetsplatsperspektiv. Uppdragsgivarens antagande är att chefer inom socialtjänsten är de som 

har flest anställda och att cheferna där är kvinnor. På grund av detta ville de veta om det
                                                 
9 Genus nr 4, 2006 
10 Arbetslivsinstitutet, Internet 
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skiljer mellan förvaltningarna. Vidare antas det att den förvaltning där cheferna har minst 

antal anställda och där det är vanligast med manliga chefer är annan förvaltning. 

Uppdragsgivarens önskan var att detta var något vi skulle trycka på om det visar sig stämma. 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är dels att kartlägga hur cheferna i en kommun i Norrbotten 

upplever att förutsättningarna är för ledarskap ur ett könsperspektiv. Dels undersöka fem av 

dessa chefers attityder till jämställdhet generellt och hur de tycker att kommunen som 

organisation fungerar. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

 Hur upplever cheferna på den aktuella kommunen, kvinnor såsom män 

förutsättningarna för ledarskap? 

 Vilka attityder har cheferna till jämställdhet? 

 Upplever cheferna att arbetsgivaren prioriterar jämställdhet? 

 

1.6 Avgränsningar 
Uppsatsen är geografiskt avgränsad till en kommun i Norrbotten. Undersökningsgruppen är 

avgränsad till chefer med personalansvar inom den aktuella kommunen. Studien består av två 

delar. Dels en kartläggning av hur cheferna i en norrbottnisk kommun upplever att 

förutsättningarna är för ledarskap ur ett könsperspektiv. Denna kartläggning har gjorts genom 

en enkätundersökning på uppdrag av den aktuella kommunen och utgår från ett 

arbetsplatsperspektiv. Det vill säga faktorer som de anser sig kunna påverka. Enkäten bygger 

på den aktuella kommunens jämställdhetsplan. Alla delar av denna berörs dock inte i enkäten. 

Vissa frågor inte fick ställas med förklaringen att de inte passade till syftet samt att de kunde 

vara för känsliga. Något som inte berörs i denna undersökning är sjukfrånvaron. Anledningen 

till det är att kommunen har ett hälsoprojekt. I det undersöks sjukfrånvaron och hur 

kommunen ska komma till rätta med problemet. En annan faktor som inte berörs är om löner 

är satta på ett sätt som överensstämmer med jämställdhetslagen.  Alltså om män och kvinnor 

har lika lön för lika/likvärdigt arbete. Om sådana jämförelser ska kunna göras måste 

arbetsgivaren göra en löneanalys/kartläggning av lika lön för lika arbete. I den andra delen av 

uppsatsen har en fördjupning av fem av dessa chefers attityder till jämställdhet gjorts. Denna
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del baseras på intervjuer med dem. Intervjuerna har inte varit avgränsade till 

arbetsplatsperspektivet. De har syftat till att spegla informanternas attityder till jämställdhet 

generellt. Alla delar av jämställdhetsplanen berörs inte i den här studien. Fokus ligger på 

arbetsförhållanden, arbete och föräldraskap samt könsfördelning. 
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2. Uppdragskommunen 

I det här kapitlet ges en kort beskrivning av den aktuella kommunen som uppsatsen handlar 

om samt en redogörelse för på vilket sätt dess organisation är uppbyggd. Detta för att ge 

bakgrund till undersökningen. Dessutom klargörs det på vilken nivå cheferna som deltagit i 

studien befinner sig på. 

 

En framgångsrik organisation karakteriseras enligt Max Weber av tydliga och klara regler för 

fördelning och utövning av makt, kontroll och ansvar. Den ska vara hierarkiskt uppbyggd och 

chefen som bestämmer ska vara i toppen av denna maktpyramid. Ansvaret och 

befogenheterna minskar ju längre ner i pyramiden individen befinner sig. Ärenden och frågor 

hanteras tjänstevägen vilket innebär att de behandlas av närmaste chef. Man hoppar inte över 

någon nivå i pyramiden. Statliga organisationer såsom kommuner har oftast en hierarkisk 

uppbyggnad.11  

 

Den aktuella kommunen har ungefär 4000 månadsanställda. Barn – och utbildnings 

förvaltningen har ungefär 2000 stycken anställda och Socialtjänsten har ungefär 1500 stycken 

anställda. De övriga förvaltningarna har tillsammans 450 anställda. För att leda organisationen 

finns det 175 chefer fördelat över kommunen. Detta är att betrakta som en relativt stor 

organisation. När det gäller ledarskapet inom kommunen finns en särskild ledningsfilosofi 

som beskriver de krav och förväntningar som ställs på cheferna. Den är främst är avsedd för 

förvaltningschefer och politiska ledare men ska ge prägel i hela verksamheten med dess ledare 

och medarbetare. Viktigt i ledningsfilosofin är att den politiska styrningen ska vara stark och 

tydlig. Decentralisering är ett annat viktigt element som bygger på en tilltro till personalen 

och deras förmåga att nå resultat och kunna ta ansvar. Meningen är att ansvar och befogenhet 

ska ligga så nära verksamheten som möjligt. Det viktigaste när det gäller mål och intentioner 

är att se till helheten och inte den egna verksamheten. Självständigheten i decentraliseringen 

har kommunfullmäktige gett till cheferna och medarbetarna. En annan viktig del i 

ledningsfilosofin är att utgå från medborgarnas/brukarnas behov och förutsättningar. För att 

styra verksamheten skall tydiga mål, policys och klara riktlinjer finnas som kontrolleras av 

uppföljningar och utvärderingar om vad som beslutats. Förutsättningar för en effektiv

                                                 
11 Bergengren, Maria, 2001  
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verksamhet ges genom att cheferna får de befogenheter som de behöver. Man vill även 

utveckla arbetsformer mot ett mer projektinriktat arbetssätt.12

 

Uppdragskommunen har olika staber för specialistkunskaper som exempelvis juridik, miljö 

och IT. Dessa ska hjälpa cheferna och personalen i kommunen med olika problem. Dess 

funktion är endast stödjande och rådgivande, de saknar beslutsrätt. Detta innebär att 

kommunen är formad som en linje-stab organisation. 13  Grundformen i linje-stab 

organisationer är hierarkisk. Linjerna visar i vilken ordning kontakt mellan chefer och 

anställda sker inom organisationen. Eftersom uppbyggnaden är hierarkisk sker kontakten efter 

samma mönster. Makten ökar ju högre upp i linjen man befinner sig. Henri Fayol var den som 

vidareutvecklade Webers hierarkiska organisationsmodell genom att lägga till begreppet linje-

stab. Den aktuella kommunen kan även beskrivas som en matrisorganisation. Inom en sådan 

finns en strävan att anpassa sig efter omvärldens krav och förväntningar. Det krävs snabba 

och flexibla lösningar på olika problem och önskemål från marknaden/kunden. En annan 

viktig aspekt är att man i en sådan organisation vill ta till vara på personalens förmåga. Den 

formella utbildningen är inte det viktigaste utan det faktiska kunnandet inom det specifika 

området. Det innebär att man försöker utnyttja varje enskild individs kunnande så effektivt 

som möjligt inom organisationen genom att ge arbetsuppgifter som passar.  
Inte rätt man på rätt plats, utan rätt kompetens på rätt uppgift14.  

 

Arbetsuppgifterna i en matrisorganisation är uppställda vertikalt medan de anställda är 

horisontellt uppställda. Vem som utför en uppgift och vilka som arbetar tillsammans 

bestämmer chefen. Samma individ/person kan ha flera arbetsuppgifter och ingå i flera projekt 

och grupper. Anledningen till det är som nämnts tidigare att det är den som är bäst lämpad för 

en uppgift som ska utföra den. I denna typ av organisation får då utbildning och formell 

kompetens underordnad betydelse. Chefspositionen och ordergivning är dock fortfarande 

vertikal. Då en projektgrupp får en beställning arbetar de självständigt utifrån den. De utgår 

ifrån en deadline och budget som ska följas. Allt ska ske i tid och inom den givna budgeten. 15

                                                 
12 Uppdragskommunens Ledningsfilosofi, 1998 
13 Bergengren, Maria, 2001  
14 Svedberg, Lars, 2003 s 258 
15 Svedberg, Lars, 2003 

 - 7 -   



 Uppdragskommunen  
 
I en större matrisorganisation såsom kommunen fungerar det annorlunda. Där är de anställda 

vanligen grupperade efter sin specialitet. Här måste arbetet ske i samspel med två olika 

strukturer. Den ena strukturen handlar om att den ursprungliga dagliga verksamheten ska 

fungera, vilken kan sägas vara basorganisationen. Från den strukturen rekryteras de personer 

som behövs i den andra strukturen i tillfälligt tillsatta projektgrupper. När dessa projekt är 

genomförda upplöses grupperna och personerna kan ingå i andra grupper och utföra andra 

passande uppgifter. Det finns många fördelar med en sådan organisation men det följer även 

med negativa effekter av det.16  

 

En positiv aspekt är att de resurser som finns blir väl utnyttjade och kan användas i mer än ett 

syfte. En annan är att det finns en variation i arbetsuppgifter och tillfälle för utveckling i 

arbetet. De negativa effekter som en individ kan uppleva med att arbeta i en projektgrupp kan 

vara att man har två arbetsledare att rapportera till, först till basorganisationen och sedan till 

projektledaren. Mellan sina olika chefer kan det också finnas motstridiga krav som kan vara 

svåra att leva upp till. Det kan bli svårt att veta var man ska ha sin lojalitet och vad som ska 

prioriteras. Det gäller att arbeta:  
bättre, mer, snabbare och billigare”, dvs. att göra krävande uppgifter med hög kvalitet, 

samtidigt som de ska arbeta effektivt för att jaga kostnaderna och hinna bli klar i tid.17

 

Fungerar allt som det ska kan matrisorganisationens styrka just vara att det finns en 

intressekonflikt. Det krävs en medvetenhet om funktionella normer i relation mellan 

projektens olika krav. En fara kan dock vara om det finns en allt för stor tro på ledningen som 

kan leda till slentrian och passivitet. 18

 

2.1 Kommunens förvaltningar 
Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet i kommunen. Där fattas beslut om vilka 

mål och riktlinjer som kommunen ska följa. Där tas också beslut om budgeten, investeringar, 

statsplaneringar och andra viktiga frågor för kommunen. Kommunstyrelsen är kommunens 

regering. De samordnar och leder kommunens verksamhet. De har också uppsikt över 

kommunens nämnder och kommunala företagsverksamheter. Till sin hjälp har de 

kommunledningskontoret som innefattar tre enheter. Den första är personalenheten som

                                                 
16 Svedberg, Lars, 2003 
17 Svedberg, Lars, 2003 s 262 
18 Svedberg, Lars, 2003 
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tar hand om övergripande personalfrågor, Stab – och Kanslienheten har hand om information, 

reception, nämndadministration och Centralarkivet. Men ansvarar även för kommunens 

övergripande samordning, planering och utredning. Fastighetskontorets ansvar är förvaltning 

av kommunens fastigheter. De förser också städtjänster och verksamhetsvaktmästeri till andra 

förvaltningar inom kommunen. Teknik – och Gatukontoret har hand om vatten och avlopp och 

ser till att det fungerar samt håller vägar och gator framkomliga. Ekonomikontoret ansvarar 

för kommunens internservice inom ekonomi och IT.19  

 

Barn – och Utbildning ser till att det i möjligaste mån ska finnas de utbildningar som 

efterfrågas. Socialtjänsten ansvarar för omsorg av äldre, handikappade och funktionshindrade 

samt som stöd, rådgivning, behandling till barn, ungdomar och vuxna. Kultur – och fritid vill 

erbjuda fritids - och kulturaktiviteter som höjer medborgarnas livskvalité. Den kommunala 

myndighet som har tillsyn över förmyndare, förvaltare och godemän är 

överförmyndarnämnden. Miljö – och byggkontoret arbetar för en bra miljö och ett bra boende 

i kommunen. Räddningstjänsten försöker medvetandegöra och om möjligt förebygga 

eventuella risker som finns i samhället för medborgarna.  Arbetsmarknad och vuxenutbildning 

försöker tillgodose medborgarnas och näringslivs behov av kompetensutveckling. De flesta av 

kommunens bolag är organiserat i ett helägt holdingbolag som ägs av kommunen. 20

                                                 
19 Uppdragskommunens hemsida, Internet 
20 Ibid 
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DEL II 
 

3. Teoretisk referensram 
Här presenteras den teoretiska referensramen som de empiriska resultaten kommer att 

analyseras utifrån. Dessutom kommer en del centrala begrepp att definieras. Teorierna 

behandlar jämställdhet, ledarskap, organisation och socialt stöd. 

 

Studien kommer att utgå från empirin och är teorigenererande, inte teoritestande. Den är 

induktiv och begrepp kommer att användas som ledstjärnor genom hela skrivprocessen. Dessa 

symboliserar kärnan i frågeställningen. Ur det empiriska materialet har teorin vuxit fram via 

begreppsbildning och kodning av materialet. Begreppen har ett nära samband med varandra, 

de hänger ihop. Det handlar om till exempel jämställdhet som många likställer med jämlikhet. 

Dessa är relativt abstrakta och kan tolkas på olika sätt. Därför har en intervju gjorts med 

uppdragsgivaren (N1) för att ta reda på uppdragsgivarens definition av dem. Anledningen till 

det är att uppfattningen om ordens innebörd kan skilja sig åt.21

 

3.1 Definitioner av begrepp 
Med Arbetsplatsperspektiv avses i denna studie faktorer som arbetsgivaren anser sig kunna 

påverka och förbättra för sina anställda. 

 

Attityder innebär en varaktig inställning för eller emot något. 22Man brukar vanligen dela in 

den i tre grundläggande delar vilken en handlar om vilka föreställningar en individ har om ett 

objekt, situation eller individ. Den andra visar vilka känslor vi har mot objektet och den tredje 

i vilken utsträckning vi verkligen handlar i en viss situation till exempel.23  
 

Med jämn könsfördelning avses att det ska finnas minst 40 % av det ena könet.24

 

                                                 
21 Starrin, Bengt m.fl. 1991 
22 Brante, Thomas m.fl. 2001 
23 Angelöw, Bosse & Thom Jonson, 2000 
24 JämO 2, Internet  
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Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter inom alla grundläggande delar i livet. 25 Uppdragskommunen har i sin 

jämställdhetsplan en definition av jämställdhet. I den sägs det råda jämställdhet i arbetslivet 

när män och kvinnor har lika möjligheter och rättigheter att: 
Få och behålla arbete, förekomma i samma omfattning inom alla yrkeskategorier och 

på alla befattningsnivåer, ha lika lön och anställningsvillkor för lika eller likvärdigt 

arbete, utvecklas i arbetet, gå vidare till nya arbetsuppgifter, utveckla sin kompetens, 

förena förvärvsarbetet med familjeansvar, vara delaktig och ha inflytande.26

 

Kön är det biologiska könet. Genus är det socialt konstruerade könet. 27  I denna uppsats 

kommer begreppet kön att väljas men då med den innebörd som Maud Eduards menar med 

kön. Det vill säga kön som social konstruktion. Detta grundar sig dels i att vi liksom både 

Maud Eduards och Karin Widerberg anser att kön är en lika god indelningsgrupp som genus. 

Dels är det begreppet kön som används inom den aktuella organisationen.28

 

Att det i studien av den här organisationen finns ett könsperspektiv innebär att chefernas kön 

tas i beaktande vid beskrivning av organisationen och deras upplevelser av sitt ledarskap. Ett 

sådant perspektiv innefattar att se på vilka positioner och nivåer kvinnor och män befinner sig 

i organisationen.29

 

Att vara Ledare är en egenskap. Det finns formella och informella ledare. Ett exempel på 

formellt ledarskap är att vara chef inom kommunen. En chef/formell ledare som inte är 

accepterad av de underställda som ledare saknar ledarskapsegenskapen. Då är chefsjobbet 

endast en position. En informell ledare har ledaregenskapen men inte chefspositionen.30 I den 

aktuella kommunen likställs begreppen ledare och chef. Det begrepp som kommer att 

användas i studien är chef. 

                                                 
25 JämO 3, Internet 
26 Uppdragskommunens jämställdhetsplan, 2005 
27 Brante, Thomas m.fl. 2001 
28 Eduards, Maud 2005 
29 Wahl, Anna m.fl. 2001 
30 Brante, Thomas m.fl. 2001 
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3.2 Handlingsutrymme  
Handlingsutrymme definieras av Maud Eduards som: 

… svängrum, valfrihet, självbestämmande, en ny eller större arena att röra sig på, 

överskridande av gränser och möjligheter att påverka den politiska dagordningen.31

 

Handlingsutrymme betyder att man som chef ges de förutsättningar som krävs för att kunna 

göra det arbete som förväntas av en. Det innebär tillräckliga befogenheter i relation till sitt 

ansvarsområde. Som chef behöver man också stöd och goda relationer i alla led, både uppåt, 

nedåt och utåt i organisationen.32Handlingsutrymmet för män och kvinnor kan skilja sig åt. 

Det kan handla om i vilken utsträckning individen har ekonomiska möjligheter att handla som 

denne vill, makt att påverka och möjlighet till en karriär. Kvinnor är de som i störst 

utsträckning tar hand om barn och hemarbete. De har också i genomsnitt en lägre lön än män. 

Detta leder till att kvinnor generellt har sämre socioekonomiska villkor än män och därmed 

mindre grad av handlingsutrymme. Betydligt fler män än kvinnor är nöjda med den 

könsuppdelning av ansvar och uppgifter som råder i samhället, det är flera undersökningar 

som kommit till samma resultat. Kvinnor och män har ofta olika utbildningar men lika långa. 

Detta leder till att arbeten inom olika branscher där förutsättningarna och värderingar inte är 

lika. Männen arbetar oftare inom företag där vinst är det som räknas medan kvinnor arbetar 

inom vårdande yrken där omsorgen är det viktiga.33

 

När det gäller könsskillnader ses kvinna som det avvikande och annorlunda i förhållande till 

mannen. En risk med att benämna kvinnor och män som två grupper är att man stärker tanken 

om att det finns en skillnad mellan könen. De föreställningar som finns om skillnader mellan 

könen är så naturliga att det kan vara svårt att upptäcka dem och se hur mycket de kan 

påverka våra uppfattningar. Som man eller kvinna är man inte förutbestämd att vara på ett 

särskilt sätt på grund av kön. Istället måste man inse att det finns stora skillnader inom 

grupperna män och kvinnor. Ett generellt problem gällande kampen om ett större 

handlingsutrymme är att kön inte ses som en dimension inom politiken. Detta leder till de 

motsättningar som finns mellan kvinnor och kvinnligt och mellan män och manligt som 

exempelvis intressen och värderingar förminskas till något oväsentligt. Det är vanligare att 

kvinnor organiserar sig som kvinnor och talar om sig som kvinnor än att män skulle

                                                 
31 Eduards, Maud 2005 s.16  
32 Arbetslivsinstitutet, Internet 
33 Eduards, Maud 2005 
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organisera sig som män eller tala om sig som män. Detta leder till att kvinnor ofta uppfattas 

som grupp med könstillhörigheten som gemensam nämnare. Kvinnor behandlas ofta som ett 

kollektiv där alla antas tycka och tänka på samma sätt. Män däremot ses som individer och 

benämns inte som kön i första hand. Inom det offentliga sker just detta att kvinnor oftare än 

män uppfattas som en grupp skapad efter könstillhörighet. Att kvinnorna vill vara delaktiga i 

de beslutande organen ses som ett könsintresse. Männens delaktighet inom samma 

institutioner kopplas inte till kön. Om kvinnorna som grupp tillsammans arbetar för att det ska 

bli mer jämställt finns en risk att de stärker den könsuppdelnings som de försöker bli av med. 

En gemensam tanke inom feministisk teori är att det yttersta kvinnoförtrycket är att förneka 

gruppen kvinnor handlingsutrymme. I Sverige diskuteras sällan mäns förmåner och ansvar 

som grupp. Män är inte en specifik kategori inom den svenska politiken. Detta leder till att 

kvinnor kan ses som underordnade utan att männen beskrivs som överordnade. Att det inte 

talas om män som grupp är av denna anledning ett allvarligt problem. Männen är en icke 

erkänd men uteslutande grupp. Enligt Eduards finns det ingenting som är mer förbjudet än att 

beteckna män som en politisk grupp. Det skulle leda till att de som grupp skulle få ta ett 

politiskt ansvar gällande kön och makt.34

 

4.2 New Public management 
Det finns en mängd olika förklaringar om vad New Public Management (NPM) är och hur 

den uppkommit. Den som till största del kommer att användas i det här arbetet är Christopher 

Hoods (1995) definitioner. NPM har vuxit fram genom ett förändrat sätt att se på styrning, 

uppföljning och redovisning. Detta grundar sig på att den offentliga sektorn förändrat sitt 

ansvar gentemot omgivningen. Grundidén är inte att varorna eller tjänsterna ska förändras 

utan hur den offentliga sektorn leder, kontrollerar och redovisar dessa tjänster. Traditionellt 

viktiga kännetecken inom den offentliga organisationen är att skapa regler och formulera 

policydokument om hur saker och ting ska utföras. Dessa byts i och med NPM ut mot ett 

ledarskap som är mer likt det i ett företag. Genom att NPM vuxit fram har man gått från att 

ha ”förtroende” som slagord till ”accountingziation” som har en helt annan värdegrund. Man 

vill genom detta synliggöra och kategorisera kostnader inom verksamheter. 35 Innan NPM 

kom försökte den offentliga sektorn att arbeta på ett sätt som inte det privata näringslivet 

gjorde. Detta gällde affärsmetoder, strukturer för belönings – och karriärsystem och så vidare. 

Ett sätt att göra det var att man hade regler för att motverka favorisering av politiker och
                                                 
34 Eduards, Maud 2005 
35 Almqvist, Roland, 2006  
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tjänstemän. Man ville att relationerna skulle vara uppbyggda på förtroende och inte efter 

kontrakt och regleringar. Man kan säga att NPM står för allt som Progressive Public 

Administration (PPA) inte står för. Det vill säga att det inte ska finnas några skillnader mellan 

det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Det viktiga i NPM är styrning, uppföljning 

och redovisning. Från att man haft ett förtroende för marknaden och de offentliga 

tjänstemännen skulle nu deras prestationer kontrolleras genom redovisnings – och 

uppföljningssystem. Hoods anser att NPM är en sorts ekonomisk rationalism som han 

benämner ”accountacrats” och ”econocrats” istället för ”bureaucrats”. Till styrning och 

kontroll räknas bland annat målstyrning och resultatstyrning som innebär mer kontroll av 

pengarna. Det gäller att få ut så mycket som möjligt av varje krona. Det finns en mängd andra 

kontroller som till exempel utvärderingar, jämförelser som tillsammans ökar fokuseringen på 

prestationer. Vid bytet från PPA till NPM sker även en flytt av fokus från input till output. 

Vilket betyder att kommunen vid styrningen av sina verksamheter inte längre ska prioritera 

resurser utan istället är det målen med verksamheten som är viktiga. Detta gör att kontrollen 

flyttats från att ha sett vad som händer nu till att man granskar vad som uppnåtts. Politikerna 

ska förbättras i att formulera mål och att följa och redovisa dessa. För att motivera till detta 

används till exempel prestationsersättningar.36  

 

Kortfattat kan Empowerment översättas till att ge individer rätt till självbestämmande. Det är 

politikerna som ska ha makten och styra över tjänstemännen och förvaltningen. Enligt detta 

synsätt blir det en slags centralisering av makten som kräver kontroll. På samma gång är 

tanken att de cheferna ska ha mer handlingsfrihet till sin verksamhet, en decentralisering. På 

detta sätt kan NPM tyckas säga emot sig själva på det sättet att de å ena sidan talar för en 

centralisering å andra sidan en decentralisering. I NPM modellen ska medborgaren få mer 

makt gentemot de som styr. Det kan ske genom till exempel medborgarforum eller genom att 

man som kund kan välja mellan olika alternativ i utbudet. NPM för medborgarnas talan och 

dess syfte utgår från dem. Kommuner har börjat använda sig av nya ord när det gäller sina 

verksamheter och medborgare som liknat företagens. Tre tydliga sidor av NPM har här visats, 

vilka är Konkurrens, Kontroll och Kontrakt.37

                                                 
36 Almqvist, Roland, 2006  
37 Ibid 
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4.3 Socialt stöd  
Det har gjorts en mängd olika studier om vilken betydelse ett socialt nätverk har för individen. 

Samtliga studier visar på liknande resultat. Det som kan sägas är att ett fungerande socialt 

nätverk främjar hälsan. Brister i sociala kontakter kan vara en hälsorisk. Det finns åtminstone 

tre olika mått av mänskligt stöd. Det första är det känslomässiga stödet som man oftast får av 

sin partner eller av nära vänner. Dessa kontakter är de som stärker självkänslan och som 

hjälper individen att finna sin egen identitet i relation till den närmaste omgivningen. Det 

andra är det informativa stödet där man får råd och hjälp att uppfatta olika problem i vardagen. 

Detta stöd kommer ofta från arbetskamrater och av vänner och bekanta i den större 

umgängeskretsen. Sen finns det praktiska konkreta stödet som man oftast får av de människor 

som man möter i det dagliga livet. I vilken utsträckning en individ har detta stöd är beroende 

av den sociala miljön vilken förmåga och vilka förutsättningar individen själv har att skapa 

sociala relationer och nyttan av dessa. Ett väl fungerande socialt stöd kan fungera som en 

buffert vilken motverkar stress. Hur en individ bedömer en stressad situation och reagerar i 

denna kan bero på upplevelsen av socialt stöd. Individer som anser sig ha detta kan i högre 

grad hantera stress och utvecklar färre symtom på stress än de som inte anser sig ha ett bra 

socialt stöd.38

                                                 
38 Karasek, Robert, Theorell, Töres, 1990 
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DEL III 
 

5. Material och Metod 
I detta avsnitt kommer de metoder som används i uppsatsen att presenteras. Studien grundar 

sig på en kvantitativ enkätundersökning, fem semistrukturerade intervjuer samt en 

bortfallsanalys av enkäten. Därför kommer metodavsnittet att disponera ett relativt stort 

utrymme i uppsatsen. 

 

Den metod som valts för genomförandet av studien har styrts av syftet. Syftet är att få en bred 

syn på respondenternas upplevelser/attityder till förutsättningarna för ledarskap i 

uppdragskommunen ur ett könsperspektiv.39 Uppsatsarbetet har lagts upp enligt den modell 

Miles och Huberman rekommenderar. Det första som gjordes var insamlingen av empirisk 

data genom enkäter och intervjuer. Det andra steget som vidtogs var en analys av materialet 

samt att begrepp började kopplas ihop till teoridelen. Slutligen gjordes en tolkning av det 

analyserade materialet där slutsatser drogs och den slutliga teorin bildades.40 Deltagarna i de 

två olika studierna som gjorts benämns olika. I enkätstudien benämns de som respondenter 

och i intervjuerna benämns de som informanter. Detta val har gjorts för att skilja studierna åt. 
 

5.1 Enkäten 
Faktorer som kommer att ligga till grund för enkätundersökningen är hur cheferna upplever 

sin arbetssituation. Enkäten är indelad i fem teman inklusive bakgrundsfaktorer. Den består av 

27 frågor med fasta svarsalternativ och 17 frågor med öppna svarsalternativ. I slutet av varje 

tema finns möjlighet för informanterna att tillägga sådant som de anser vara relevant 

information. Det första temat tar upp hur den praktiska arbetsmiljön upplevs av kvinnliga 

respektive manliga chefer/ledare. Där undersöks hur många anställda varje chef har ansvar för 

samt hur könsfördelningen ser ut. Under detta tema tas även upp hur cheferna/ledarna anser 

sig ha tillräckligt med tid för sina anställda och sina arbetsuppgifter. Det andra temat handlar 

om den psykosociala arbetsmiljön där frågorna speglar hur cheferna/ledarna upplever sin 

ledarroll och hur de upplever de anställdas inställning till dem som chef. Ett tredje tema

                                                 
39 Trost, Jan, 2001 
40 Miles, Matthew.B & Huberman, A.Michael, 1994 
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belyser hur cheferna/ledarna upplever stödet från sina närmaste chefer och om de har andra 

som de får stöd av i sin chefsroll samt om det finns brister. Det fjärde och sista temat handlar 

om lön och kompetensutveckling där frågorna speglar huruvida cheferna/ledarna upplever att 

de får/har den kompetensutveckling som är nödvändig och om lönen överensstämmer med det 

ansvar som de har. Med de olika teman som enkäten bygger på är förhoppningen att 

eventuella brister och styrkor kommer fram. Genom detta kan då åtgärder sättas in där ledarna 

upplever att det behövs mest. 

 
5.1.1 Urval 

Urvalet för undersökningen är chefer inom en kommun i Norrbotten. Undersökningen 

genomförs på uppdrag av den aktuella kommunen. Totalt har de 175 chefer, 160 av dessa 

chefer har personalansvar. Eftersom den här studien riktar sig till chefer med personalansvar 

är det dessa 160 chefer som har haft möjlighet att besvara enkäten.  

 

5.1.2 Tillvägagångssätt 

En nätbaserad enkät som funnits i den aktuella kommunens chefsrum har använts. 

Respondenterna fick information om studien i flera steg. Dels har de fått ett mail med 

information samt en bifogad länk till enkäten. Det fanns även information om studiens syfte i 

chefsrummet som endast de berörda cheferna hade tillgång till. Chefsrummet är en del 

kommunens intranät. Enkäten har endast varit tillgänglig för berörda respondenter.  

 

I undersökningen används tre nyckelpersoner som kallas N1, N2 och N3. N1 är den som har 

försett oss med material till uppdraget och den person som vi har haft mest kontakt med. N2 

har hjälp oss med det praktiska som att lägga ut enkäten i chefsrummet. Enkätsvaren har 

kunnat ses av N2 som skickat svaren till oss i en obearbetad Excel fil. N3 är N1´s chef och 

den som har huvudansvaret för uppdraget. När enkätsvaren kom in första gången var 

svarsfrekvensen 33 %. Trots att två påminnelser om att svara på enkäten hade skickats ut. 

Ytterligare en påminnelse skickades då ut för att försöka öka svarsfrekvensen. Även en 

bortfallsanalys gjordes genom att respondenterna fick möjlighet att svara på varför de inte 

deltagit i enkätundersökningen. Efter tredje påminnelsen ökade svarsfrekvensen från 33 % till 

41 %. Ytterligare nio respondenter svarade på enkäten. På bortfallsanalysen var det åtta 

respondenter som ville delge varför de valt att inte delta i undersökningen. 
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5.1.3 Omkodning 

Excel filen har sedan konverterats om till SPSS där korstabeller har gjorts. Till tabellerna har 

de oberoende variablerna kön och förvaltning använts. Respondenternas ålder har kodats om 

till två olika åldersklasser 33-42 år och 43-64 år. Eftersom förvaltningarna redan var 

uppdelade i barn- och fritid, socialtjänsten och annan förvaltning i enkäten så behövdes det 

inte göras i SPSS. Alternativet annan förvaltning är de övriga förvaltningarna. Denna 

uppdelning användes i enkäten på grund av att vissa förvaltningar är små och för att dessa 

chefers anonymitet skulle säkras. Enkäten innehöll en del påståenden där svarsalternativen var 

i skalan 1 instämmer helt till 4 instämmer inte alls. Dessa har kodats om så att alternativ 1 och 

2 blev instämmer och 3 och 4 blev instämmer inte. 

 

5.2 Bortfall 
Av de 160 chefer som fick möjlighet att delta i enkätstudien var det endast 66 chefer (41 %) 

som valde att svara på enkäten, vilket innebär ett externt bortfall på 94 chefer (59 %). På 

grund av det låga deltagandet i enkätundersökningen kan inga generella slutsatser göras för 

alla chefer i den aktuella kommunen. Resultatet gäller endast för dem som svarat på enkäten. 

Detta bör tas i beaktande vid analysen av resultaten. Inga interna bortfall har noterats. En 

enkät ska ha en svarsfrekvens på 80 % för att det ska vara ett acceptabelt resultat. Om 

svarsfrekvensen är under 70 % bör man överväga om det finns någon mening med att 

behandla materialet statistiskt.41 I den här studien har ändå en statistisk analys av materialet 

gjorts. Att det externa bortfallet var så pass stort går att spekulera i på många sätt. Ett kan vara 

att personalen var trötta på enkäter då ett flertal undersökningar gjorts inom en kort period. 

Dessutom är det många som anser sig ha för lite tid till sina arbetsuppgifter och kanske då inte 

prioriterar undersökningen.  

 

5.2.1 Bortfallsanalys  

En bortfallsanalys skall alltid göras för att utvärdera eventuellt bortfall. I detta fall var det av 

ytterligare intresse att göra bortfallsanalysen på grund av den låga svarsfrekvensen. Genom 

den kan en förklaring ges till varför så få svarade på enkäten. Alla respondenter som inte hade 

svarat på enkäten den första gången den låg ute fick vid den tredje och sista påminnelsen en 

möjlighet att svara på varför de valt att inte delta i undersökningen. Åtta svar kom in på 

bortfallsanalysen. Hälften av dessa gav tidsbrist som orsak till att de inte svarat på enkäten. 

                                                 
41 Ejvegård, Rolf, 2003 
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En svarade att enkäten inte var riktad till denne då den endast var vikarie. En annan åsikt var 

att det är frivilligt att delta i enkätundersökningar. 
En enkät är frivillig, dessutom ska man inte behöva redogöra varför man 
inte svarar! 

 

Det kan finnas ett flertal anledningar till den låga svarsfrekvensen. En av dessa kan vara att 

ledningen inte har informerat sina chefer om uppdraget. Betydelsen av att så många som 

möjligt deltar i denna kartläggning är viktig för arbetsgivaren, oss och inte minst dem själva. 

En annan teori vi har är att cheferna var ”enkättrötta”. Det pågår ett antal projekt i kommunen 

där de anställda, antagligen både chefer och medarbetare fått fylla i enkäter som de sedan ska 

gå igenom tillsammans med sina respektive chefer. 

 

5.3 Intervjuerna 
Till intervjuerna användes 29 semistrukturerade frågor som var indelade i fem teman 

(bakgrundsfrågor, ansvarsfördelning i hemmet och stöd av partner, arbete och föräldraskap 

och jämställdhet). Syftet med att ha semistrukturerade intervjufrågor var att samtliga 

informanter skulle få likartade frågor samtidigt som de hade möjlighet att utveckla det på sitt 

eget sätt. Under intervjuerna kunde även spontana följdfrågor ställas. Att använda sig av 

semistrukturerade frågor i intervjuer gör det lättare att bearbetas och jämföras med varandra. 

Frågorna i intervjuerna byggde på enkäten men breddades till områden utanför 

arbetsplatsen.42

 

5.3.1 Urval 

Till intervjuerna har fem informanter valt ut, de har valts ut av de respondenter som svarat på 

enkäten. Avgörande för urvalet av informanter var vad de svarat på enkätens öppna 

svarsalternativ. Urvalet gjordes på detta sätt eftersom det fanns en strävan att få informanter 

som var villiga att yttra sig inom det område som studien handlar om. Antalet informanter 

bestämdes främst av det tidsutrymme som fanns. En annan orsak var att intervjuerna endast 

var en fördjupning av studien. Därför ansågs fem informanter som tillräckligt många.

                                                 
42 Krag Jacobsen, Jan, 1993 

 - 19 -   



 Material och Metod  
 
5.3.2 Tillvägagångssätt 

Studien fördjupades med fem intervjuer. Syftet med att även göra intervjuer var att försöka få 

fram vilka attityder det fanns till jämställdhet bland cheferna. Alla de informanterna som 

kontaktades ställde upp på att intervjuas. Kontakten skedde via telefon. De fick då 

information om varför de valts ut, varför intervjun skulle genomföras, hur lång tid det skulle 

ta och att ämnen som inte berörts i enkäten skulle tas upp. Informanterna tillfrågades också 

om vi kunde vara två som genomförde intervjun samt om bandspelare fick användas. 

Samtliga samtyckte till detta. Genom att bandspelare användes i intervjuerna var det lättare att 

lyssna avslappnat på det som informanterna hade att berätta. Samtliga av intervjuerna ägde 

rum på informanternas arbetsplats. I början av intervjuerna kunde det vara lite spänt både från 

informanternas sida med även för oss som intervjuare. Efter en stund gav detta med sig och 

bandspelaren glömdes bort. Det positiva med att sitta ansikte mot ansikte var att 

kroppsspråket och tonfallet kunde tolkas. När det uppstod missförstånd kunde detta uppklaras 

direkt. Innan intervjuerna påbörjades fick informanterna ett informationspapper där syftet med 

uppdraget och intervjun fanns nedtecknat samt etiska riktlinjer för hur informationen och 

materialet skulle behandlas. Alla frågor behövde inte ställas till alla informanterna då vissa av 

dem svarade på dem spontant i sitt berättande. Intervjuerna tog mellan 40 – 60 minuter att 

genomföra. När intervjuerna var färdiga tackade vi för deras medverkan. De fick även 

möjlighet att tillägga information om de ville det. 43

 

Vid genomförandet av en av intervjuerna gick bandet sönder och endast halva den intervjun 

spelades in, resterade del antecknades. I slutet av den intervjun upprepades svaren på dennes 

frågor för att förtydliga att vi förstått varandra och att de anteckningar som förts stämde 

överens med informantens åsikter i frågorna. Resterande intervjuer skrevs ut så ordagrant som 

det var möjligt. Problemet med delar av ett par av intervjuerna var att det hördes otydligt vad 

informanterna hade att säga. Det som är relevant för undersökningen har dock blivit 

nedskrivet från intervjuerna. När samtliga intervjuer skrivits började redigeringen av 

materialet. När det gäller redigeringen är syftet att strama åt och tydliggöra de budskap som 

finns. En viktig del är att ta bort sådant som inte är viktigt för undersökningen. 44

                                                 
43 Jacobsen Krag, Jan, 1993 
44 Ibid 
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5.3.3 Kodning av intervjuerna 

Analysen av intervjumaterialet började med en öppen kodning av informanternas ord, så 

kallade substantiva koder.  I den öppna kodningen sammanställdes informanternas tankar och 

eventuella handlingar genom jämförelser av intervjuerna. I detta fall rörde det sig om ämnet 

jämställdhet. Meningen med detta är att finna likheter och nyckelord. När ett mönster hade 

hittats i materialet påbörjades en selektiv kodning. I den valdes viktiga nyckelord ut som 

sedan har lett fram till det teoretiska ramverk som används i studien. 45  

 

5.4 Metoddiskussion 
Den här CD uppsatsen baseras på två studier, en enkätundersökning och fem intervjuer. Valet 

av att göra det berodde på intresset att även få in chefernas attityder till jämställdhet i arbetet. 

Om endast enkäter hade använts i undersökningen hade det inte blivit en djupgående 

undersökning. Då flera metoder används och om resultaten pekar i samma riktning stärks 

vetenskapligheten i uppsatsen. I ämnen som sociologi finns inga exakta sanningar. De resultat 

som framkommer i undersökningen är endast indikationer på hur det förhåller sig. 46

 

Nackdelen med att göra enkäter är att de har färdiga frågor och kräver ett färdigt svar. Detta 

kan resultera i att personen kanske svarar på något som denne inte tänkt på tidigare och 

egentligen inte har några åsikter om. Vi har försökt att lösa det genom att ha öppna frågor i 

slutet av varje tema där det finns plats för egna åsikter och tankar om ämnet. Samtidigt finns 

också alternativet att svara ”ingen åsikt”/”Vet inte” på de frågor vi ställer. På det sättet 

behöver den tillfrågade inte ta ställning mot sin vilja.47 Det är viktigt att vara medveten om att 

siffror i resultaten kan ge en bild av att vara exakta medan de i verkligheten kan finnas stora 

brister i dem. Tanken med det resultat vi får fram är att både det som är positivt och negativt 

kommer fram. Tolkning och bearbetning av materialet kräver ett objektivt tillvägagångssätt. 

De subjektiva värderingar vi har måste vi bortse från. Detta kan vara svårt men är ett måste. 

Medvetenheten om problemet underlättar dock.48

                                                 
45 Starrin, Bengt m.fl. 1991 
46 Ejvegård, Rolf, 2003  
47 Forsman, Birgitta, 2002 
48 Ibid 
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5.4.1 Tillförlitlighet 

Validiteten i studien bekräftas genom att resultaten överensstämmer med tidigare forskning 

inom ämnet. Detta visar på att resultaten är tillförlitliga trots det stora bortfallet i enkätstudien. 

Eftersom resultaten överensstämmer med tidigare forskning kan det antas att mätinstrumenten, 

enkäten och intervjuerna är reliabla och har mätt det som skulle mätas.49  När det gäller 

enkäten har den genomförts under lika förutsättningar för samtliga respondenter. Det innebär 

att information angående syftet med enkäten, dess innehåll samt svarstid varit lika för alla 

respondenter vilket kan ses som en styrka. En svaghet i enkäten kan dock vara den stora 

andelen öppna frågor, där endast ett fåtal delgett sina kommentarer. Dessa frågor hade passat 

bättre i intervjuer då följdfrågor hade kunnat ställas, vilket gett ett bättre sammanhang. I en 

enkät är detta inte möjligt dessutom kan svaren på de öppna frågorna inte säkerställas 

statistiskt. Enkätfrågorna har konstruerats utifrån studiens syfte dessutom har inspiration till 

frågorna hämtats från andra enkäter som undersökt liknande ämne. På detta sätt har enkäten 

fått en hög giltighet genom att endast de områden som var avsedda att undersökas har 

undersökts. 

 

                                                 
49 Ejvegård, Rolf, 2003 
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6. Etik 

I detta kapitel diskuteras de etiska övervägandena. På grund av de problem vi stött på under 

studiens gång har de dessa ständigt varit aktuella och något som vi fått ta ställning till. 

Förhoppningsvis kan detta ge lärdom till oss och andra. 

 

6.1 Etiska överväganden 
Vid genomförandet av undersökningen har hänsyn och beaktning till de fyra etiska reglerna 

tagits. De fyra etiska reglerna är; Informationskravet, Samtyckeskravet, 

Konfidentialitetskravet samt Nyttjandekravet. Genom att vi tagit hänsyn till de etiska reglerna 

har våra respondenter kunnat känna sig trygga när de svarade på enkäten. Respondenterna 

informerades om syftet med enkäten. Givetvis var det helt frivilligt att delta i undersökningen. 

Respondenterna fick även veta vad informationen skulle användas till. De informerades även 

om att de uppgifter som samlats in skulle behandlas konfidentiellt. Respondenternas uppgifter 

är helt anonyma. 50 Enkätsvaren har kunnat ses av N2. Detta har tagits i beaktande gällande 

konfidentialiten. En tanke var att låta honom skriva på ett kontrakt om att inte berätta om 

svaren. Efter övervägande kom vi fram till att han som anställd inom den aktuella kommunen 

på en sådan position antagligen har någon form av tystnadsplikt. Det måste antas att han inte 

yppar något om resultaten till någon. I det informationsbrev som gick ut till berörda parter 

missades informationen om frivilligheten att delta i undersökningen. Problemet blev löst 

genom att den missade informationen blev utlagd i chefsrummet där alla berörda kunde ta del 

av den. Under studiens gång kommer de etiska riktlinjerna att beaktas och följas upp 

kontinuerligt. 

 

Uppdragsgivaren har varit delaktig i utformandet av enkäten. De tillät inte frågor som de 

tyckte var ”känsliga” och som skulle kunna avskräcka cheferna från att svara överhuvudtaget. 

Ett argument för detta var att det skulle vara svårt att motivera varför vissa frågor var viktiga 

att ha med. En fråga som kan ställas är om det har varit etiskt riktigt att uppdragsgivaren har 

varit delaktig i utformningen av enkäten. Det har lett till att vissa nödvändiga frågor inte fick 

ställas. Att inget klart besked gavs från början om vad uppdraget skulle gå ut på ledde till en 

osäkerhet. På grund av osäkerheten om uppdragets syfte kan det ha varit lättare att bli styrd i 

enkätkonstruktionen vilket kan vara en av nackdelarna med att ta ett uppdrag åt någon. Att ha 

ett uppdrag är som en balansgång mellan att hålla studien vetenskaplig och att lyssna på
                                                 
50 Vetenskapsrådet, 2006 
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uppdragsgivarens önskemål. Trots att studien inte blev som vi hade tänkt oss från början 

behöver det inte betyda att den inte blir vetenskaplig. Det beror på hur materialet bearbetas 

och analyseras. Det är också viktigt att som forskare vara medveten om de brister som finns 

och påtala dessa. 
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DEL IV 
 

7. Kartläggning av ledarskapet i en kommun i Norrbotten 
Den första empiriska delen av uppsatsen består av en redovisning av svaren på enkätstudien. 

Resultaten av både de fasta och de öppna frågorna kommer att redovisas tematiskt i den 

ordning enkäten har. Varje tema avslutas med en sammanfattning som tar upp de viktigaste 

delarna av varje tema. 

 

Svaren på de fasta frågorna redovisas i tabeller. De öppna frågorna är till största delen 

följdfrågor till de fasta frågorna vilka redovisas efter tabellen. Vid redovisningen av frågorna 

med fasta svarsalternativ kommer endast de oberoende variablerna kön och förvaltning att 

användas. De resultat som avviker från den totala undersökningsgruppen har markerats i 

tabellen. Varje tema avslutas med en sammanfattning.  

 

7.1 Respondenterna 
Av de 66 respondenter som svarat på enkäten var 56 % kvinnor och 44 % män vilket är en 

relativt bra spridning mellan könen. Av alla kvinnor i undersökningsgruppen är 81 % i åldern 

43-64 år. För männen är motsvarande siffra 86 %. Detta visar att i undersökningsgruppen 

totalt och uppdelat på förvaltning är få chefer under 43 år. Det går att urskilja att männen är 

något äldre än kvinnorna. Fördelat mellan förvaltningarna kom 41 % av respondenterna från 

barn och utbildningsförvaltningen, 30 % från socialtjänsten samt 29 % från annan förvaltning. 

Sett till utbildningsnivå har 76 %, alltså en klar majoritet av undersökningsgruppen en 

akademisk utbildning. Det framkommer även att fler kvinnor än män har akademisk 

utbildning.  

 

I enkäten ställdes en fråga om respondenterna visste om att det fanns en jämställdhetsplan i 

den aktuella kommunen. I den visade det sig att alla visste om att det finns en 

jämställdhetsplan. Vidare framkommer det att knappt hälften av alla kvinnor och ännu färre 

män arbetar utifrån den. På den öppna frågan hur de arbetar utifrån jämställdhetsplanen gav 

respondenterna liknade svar. Det man i huvudsak strävar efter är att få en jämn 

könsfördelning bland sin personal. Det anses även viktigt att lönen ska vara lika oavsett kön
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och att ett könsperspektiv finns vid nyrekryteringar. Cheferna anser också att 

arbetsuppgifterna ska fördelas lika oavsett kön. Jämställdhetsperspektivet är något som finns 

med i det dagliga arbetet. Vissa av respondenterna ger sina anställda regelbunden information 

om jämställdhetsplanen exempelvis på arbetsplatsträffar och utvecklingssamtal.   
Jag hade jämställdhet som en fråga vid utvecklingssamtalen. 

 

7.2 Arbetsmiljön 
Med arbetsmiljö menas förhållandet mellan arbetstagaren och arbetsplatsen. Förr ansågs 

arbetsmiljö endast innefatta den fysiska miljön på arbetet. Det viktiga då var att man inte blev 

skadad fysiskt. Idag innefattas även den psykosociala delen som innebär att människor även 

ska må bra psykiskt på sin arbetsplats.51 I enkäten har arbetsmiljön delats upp i tre teman: den 

praktiska arbetsmiljön, den psykosociala arbetsmiljön samt stöd i ledarskap.  

 

7.2.1 Den praktiska arbetsmiljön 
Tabell 1 
Hur många anställda har du personalansvar för? 

Kön Antal anställda Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna 0-30 20 % 70 % 86 % 46 % 

man 0-30 29 % 50 % 92 % 62 % 

Tabellen ovan visar hur många av cheferna som har personalansvar för mellan 0 – 30 

anställda. Totalt har 46 % av de kvinnliga cheferna det och 62 % av männen. Här varierar det 

i hög grad mellan förvaltningarna. På annan förvaltning har majoriteten av cheferna 30 eller 

färre anställda som de har personalansvar för. På barn – och utbildningsförvaltningen däremot 

har endast 20 % av kvinnorna och 29 % av männen 0 – 30 anställda, alltså majoriteten av 

cheferna där har fler än 30 anställda som de har personalansvar för. Inom socialtjänsten har 

majoriteten av de kvinnliga cheferna personalansvar för 30 eller fler anställda. På samma 

förvaltning har hälften av de manliga cheferna 30 eller fler anställda som de har 

personalansvar för. 

                                                 
51 Wikipedia, Internet  
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Tabell 2 

Hur ser den procentuella könsfördelningen ut mellan de anställda som du har personalansvar för? 

Kön Jämn könsfördelning Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna 40-60 % 0 % 0 % 14 % 3 % 

man 40-60 % 43 % 10 % 17 % 21 % 

Tittar man på hur könsfördelningen ser ut bland chefernas anställda kan man utläsa att endast 

3 % av de kvinnliga cheferna och 21 % av männen har en jämn könsfördelning bland sina 

anställda. Vidare kan man se att ingen av de kvinnliga cheferna på barn – och 

utbildningsförvaltningen eller på socialtjänsten har en jämn könsfördelning bland de anställda. 

För männen på barn – och utbildningsförvaltningen är motsvarande siffra 43 %, där finns 

också den jämnaste könsfördelningen bland de anställda. 

 
Tabell 3 
Som chef/ledare har jag möjlighet att påverka min arbetssituation 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 55 % 40 % 57 % 51 % 

man instämmer 29 % 70 % 50 % 52 % 

När det gäller om cheferna upplever att de kan påverka sin arbetssituation anser drygt hälften 

av både kvinnor och män att de kan det. 29 % av männen på barn – utbildningsförvaltningen 

upplever att de kan påverka arbetssituationen. På socialtjänsten upplever 70 % av männen 

däremot att de kan på verka sin arbetssituation. Dessa är de som avviker mest från den övriga 

undersökningsgruppen. De flesta av respondenterna ägnade den mesta delen av sitt chefskap 

åt administration och utveckling/planering av verksamheten samt personalfrågor. Andra delar 

som upptog deras tid var att stödja, stötta och informera sin personal. Annat som kom fram 

var de arbetar med målstyrning. Enstaka respondenter nämnde ekonomi, arbetsmiljö, 

konfliktlösning och arbetsfördelning som det område som upptog mest av deras tid. Cheferna 

på barn – och utbildningsförvaltningen nämnde genomgående att det pedagogiska ledarskapet 

upptog deras tid. 
 
Tabell 4 
Skulle du vilja lägga tiden på något annat istället? 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna ja 45 % 40 % 57 % 46 % 

man ja 71 % 30 % 50 % 48 % 

Ungefär hälften av både de kvinnliga och manliga cheferna hade en önskan om att lägga sin 

tid på andra arbetsuppgifter än vad de gör idag. De som avviker mest från den övriga 

undersökningsgruppen är männen inom barn – och utbildningsförvaltningen där hela 71 % av
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dem skulle vilja lägga tiden på annat än vad de gör i dagsläget samt männen på socialtjänsten 

där endast 30 % önskar lägga tiden på annat. Vad respondenterna skulle vilja göra istället på 

sin arbetstid varierade. Några vanliga svar var att de skulle vilja lägga mer tid på att planera 

och utveckla verksamheten. En respondent önskade mer tid till att utveckla sig själv. En 

annan vill ha mer utbildning. En tredje ville kunna utveckla och utbilda sin personal. 

Majoriteten av cheferna från barn och utbildningsförvaltningen vill ha möjlighet att lägga mer 

tid på pedagogiska arbetsuppgifter och pedagogiskt ledarskap. I stort sett alla chefer genomför 

utvecklingssamtal med sina anställda varje år. De få chefer som inte genomför 

utvecklingssamtal uppger tidsbrist som främsta orsak till att de inte gör det. Några av dessa är 

även nya som chefer och anger detta som anledning.  

 
Tabell 5 
Brukar du arbeta övertid? 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna ja 65 % 30 % 100 % 62 % 

man ja 100 % 60 % 58 % 69 % 

Att arbeta övertid är relativt vanligt bland cheferna i den aktuella kommunen. Av alla 

respondenter brukar 62 % av kvinnorna och 69 % av männen göra det. De som skiljer sig från 

det totala är kvinnorna på socialtjänsten där 30 % brukar arbeta övertid, vilket är den lägsta 

siffran. De som också avviker från den övriga undersökningsgruppen är männen på barn – och 

utbildningsförvaltningen och kvinnorna på annan förvaltning där alla brukar arbeta övertid. 

Könsskillnaderna är relativt stora på alla förvaltningar men störst på annan förvaltning. 

Anledningen till att cheferna arbetar övertid verkar främst vara på grund av för hög 

arbetsbelastning, antingen generellt eller så vid arbetsanhopningar. Någon säger även att det 

är lättare att arbeta när övrig personal gått hem eftersom de då inte blir störda och kan 

koncentrera sig. En respondent angav kompetensutveckling som orsak. 
 
Tabell 6 
Har du någon gång under ordinarie arbetstid arbetat hemifrån? 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna ja 65 % 50 % 71 % 62 % 

man ja 86 % 30 % 58 % 55 % 

Sammanlagt 62 % av de kvinnliga och 55 % av de manliga cheferna har någon gång under 

ordinarie arbetstid arbetat hemifrån. De grupper där flest verkar arbeta hemifrån är männen 

inom barn – och utbildningsförvaltningen och kvinnorna på annan förvaltning. De är också de 

som avviker mest från den övriga undersökningsgruppen. På frågan om cheferna hade något
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att tillägga om den praktiska arbetsmiljön var det få som svarade. De svar som gavs var 

varierande. Någon respondent vill ha mer utbildning, en annan ansåg att det skulle vara bra att 

få möjlighet att arbeta hemifrån. En tredje åsikt var att arbetsmiljön skulle anpassas efter 

ändamålet samt att brist på tid är ett problem. 

 

7.2.2 Sammanfattning av den praktiska arbetsmiljön 

Sammanfattningsvis kan det sägas att cheferna på barn – och utbildningsförvaltningen är de 

som har den största andelen anställda. Majoriteten av de cheferna har fler än 30 anställda som 

de har personalansvar för. När det gäller könsfördelningen kan man se att den jämnaste 

könsfördelningen bland de anställda finns hos manliga chefer inom barn- och 

utbildningsförvaltningen. Drygt hälften av cheferna inom den aktuella kommunen upplever att 

de kan påverka sin arbetssituation. De chefer som avviker är männen på barn- och 

utbildningsförvaltningen där anser endast 29 % att de kan påverka sin arbetssituation. De 

flesta av cheferna ägnade den mesta delen av sin arbetstid åt administration och 

utveckling/planering av verksamheten samt personalfrågor. Knappt hälften av cheferna skulle 

vilja ägna sin tid åt andra arbetsuppgifter än vad de gör idag. I huvudsak vill de ägna mer tid 

åt att planera och utveckla verksamheten. Att arbeta övertid är relativt vanligt bland cheferna i 

den aktuella kommunen, vilket främst beror på hög arbetsbelastning. Drygt hälften av 

respondenterna har någon gång arbetat hemifrån. 

 

7.3 Den psykosociala arbetsmiljön 
Majoriteten av cheferna verkar känna sig bekväma i sin ledarroll. Det finns inga nämnbara 

skillnader vare sig mellan förvaltningarna eller mellan de kvinnliga och manliga cheferna.  
Tabell 7 
Mina anställda är positiva till mig som chef 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 100 % 100 % 86 % 97 % 

man instämmer 86 % 70 % 83 % 79 % 

Vidare går att utläsa att 97 % av kvinnorna och 79 % av männen i studien upplever att deras 

anställda är positiva till dem som chef. De kvinnliga cheferna upplever i större utsträckning än 

manliga cheferna att de anställda är positiva till dem som chef. Inom socialtjänsten kan man 

se den största skillnaden mellan könen. Där upplever alla de kvinnliga cheferna och 70 % av 

de manliga cheferna detta. 
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Tabell 8 
Jag har en positiv inställning till mitt arbete 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 100 % 100 % 100 % 100 % 

man instämmer 86 % 100 % 92 % 93 % 

Alla kvinnor i undersökningen oavsett förvaltning har en positiv inställning till sitt arbete. Av 

alla män har 93 % en positiv inställning. Männen på barn – och utbildningsförvaltningen är de 

som i något lägre grad har en positiv inställning till sitt arbete. 

 
Tabell 9 
Upplever du att du har ett stressigt arbete? 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna ja 70 % 70 % 86 % 73 % 

man ja 100 % 80 % 58 % 76 % 

I genomsnitt kan man se att 73 % av kvinnorna och 76 % av männen upplever sitt arbete som 

stressigt oavsett vilken förvaltning de arbetar inom. De största skillnaderna i upplevelsen av 

stress i arbetet mellan manliga och kvinnliga chefer finns på barn – och 

utbildningsförvaltningen och annan förvaltning. De två grupper som avviker mest från den 

totala undersökningsgruppen är männen inom barn – och utbildningsförvaltningen och 

kvinnorna på annan förvaltning. Alla män på barn – och utbildningsförvaltningen upplever 

arbetet som stressigt. För de kvinnliga cheferna på annan förvaltning är den siffran 86 %.  

De främsta orsakerna till att cheferna känner sig stressade verkar vara brist på tid, för hög 

arbetsbelastning samt att de har för många olika arbetsuppgifter som ska göras samtidigt. De 

känner sig otillräckliga. En annan stressfaktor är att cheferna har för stora personalgrupper, 

vilket gör att de inte hinner med. Något som också upplevs stressande är oförutsedda 

händelser i verksamheten vilket gör det svårt att planera dagen. Ett fåtal av respondenterna 

anser att politikerna lägger sig i den dagliga verksamheten. Det framkom även att det kan vara 

svårt att veta vem som ansvarar för vad och att det leder till oklarheter i ledarskapet. 
 I vår matrisorganisation finns flera som vill leda verksamheten men som saknar eller 
har ringa erfarenhet av ledarskap. Flera som vill vara ledare är helt enkelt inte 
"byxade" att vara det! I en så komplicerad organisation som en matris är det även lätt 
att somligt faller mellan stolarna. Det är också lätt att det blir dubbelarbete och 
oklarheter om vem som har ansvar för vad.( man, 54, annan) 

 

Endast ett fåtal av cheferna hade några egna synpunkter på den psykosociala arbetsmiljön. Ett 

önskemål som kom fram var dock att utveckla möjligheterna för coachning för cheferna både 

internt och externt. En respondent menar att den psykosociala arbetsmiljön är tillfredställande. 

Någon anser att den skulle förbättras om arbetsgruppen hade en större åldersvariation. En
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annan åsikt är att politikerna borde ge ett större förtroende för personalen. Det fanns även en 

uppfattning om att det finns olösta konflikter inom organisationen som påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön negativt.  

 

7.3.1 Sammanfattning av den psykosociala arbetsmiljön 

Majoriteten av respondenterna känner sig bekväma i sin roll som chef. Hur en individ 

upplever sin arbetsmiljö kan bero på flera olika orsaker. Fler kvinnliga än manliga chefer 

upplever att deras anställda har en positiv inställning till dem. De flesta cheferna har en 

positiv inställning till sitt arbete. Drygt 70 % av cheferna upplever sitt arbete som stressigt. På 

barn- och utbildningsförvaltningen upplever samtliga av de manliga cheferna detta. Orsakerna 

till stressen verkar vara hög arbetsbelastning, för många arbetsuppgifter som ska göras 

samtidigt samt brist på tid. 
 

7.4 Stöd i ledarskapet 
Tabell 10 
Min närmaste chef ger mig stöd vid tidsbrist 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 40 % 60 % 43 % 46 % 

man instämmer 0 % 30 % 33 % 24 % 

När det gäller frågan om cheferna upplever att de får stöd av sin närmaste chef vid tidsbrist 

anser totalt 46 % av kvinnorna och 24 % av männen att de får detta. Den grupp som avviker 

mest och där ingen anser att de får det stöd de behöver är de manliga cheferna på barn – och 

utbildningsförvaltningen. Där finns också den största skillnaden mellan hur könen upplever 

stödet från sin närmaste chef. Bland alla chefer är det de kvinnliga cheferna på socialtjänsten 

som upplever i högsta grad att de har stöd av sin närmaste chef vid tidsbrist. 

 
Tabell 11  
 Min närmaste chef ger mig stöd vid verksamhetsfrågor 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 80 % 90 % 86 % 84 % 

man instämmer 43 % 90 % 75 % 72 % 

Totalt kan man se att 84 % av kvinnorna och 72 % av männen upplever stöd av sin närmaste 

chef vid verksamhetsfrågor. Mellan de kvinnliga och manliga cheferna på barn – och
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utbildningsförvaltningen är skillnaden mellan könen störst. De manliga cheferna där är de 

som i lägst grad upplever att de får stöd av sin närmaste chef vid verksamhetsfrågor. 

Skillnaden mellan kvinnornas upplevelser skiljer sig inte mycket mellan förvaltningarna.  

 
Tabell 12 
Min närmaste chef ger mig stöd vid personalfrågor 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 80 % 80 % 86 % 81 % 

man instämmer 57 % 70 % 67 % 66 % 

Vid personalfrågor upplever 81 % av kvinnorna och 66 % av männen att de får stöd av sin 

närmaste chef oberoende av vilken förvaltning de arbetar inom.  Ingen större skillnad mellan 

förvaltningarna går att utläsa. Överlag upplever fler kvinnor än män att de får stöd av sin 

närmaste chef vid personalfrågor.  
 
Tabell 13 
Min närmaste chef ger mig stöd vid ekonomifrågor 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 80 % 100 % 100 % 89 % 

man instämmer 43 % 80 % 75 % 69 % 

När det gäller frågan om närmaste chefen ger stöd vid ekonomifrågor upplever totalt 89 % av 

kvinnorna och 69 % av männen att de får stöd i den frågan. De kvinnliga cheferna på 

socialtjänsten och annan förvaltning avviker från de övriga respondenterna. Av dem upplever 

alla att de får stöd av sin närmaste chef vid ekonomifrågor. De chefer som upplever minst stöd 

vid ekonomifrågor är de manliga cheferna på barn- och utbildningsförvaltningen. Sett till 

könsskillnad så är den störst på barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Tabell 14  
Min närmaste chef ger mig stöd om/när jag känner att jag inte räcker till som chef 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 65 % 70 % 71 % 68 % 

man instämmer 57 % 50 % 75 % 62 % 

Tabellen ovan visar hur cheferna upplever stöd från sin närmaste chef när de känner sig 

otillräckliga. 68 % av kvinnorna och 62 % av männen upplever chefens stöd oberoende av 

vilken förvaltning de arbetar inom. Största könsskillnaden i denna fråga finns på 

socialtjänsten. Det finns inga större skillnader mellan förvaltningarna. Alla respondenter anser 

att de även får stöd av andra medarbetare som ekonom, personalhandläggare, IT-tekniker 

samt andra chefer. De flesta upplever att de har stöd av ett flertal av dessa. Övriga som
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cheferna får stöd av är deras familjer och vänner, egna coacher/mentorer, arbetskamrater, 

administrativ personal, deras personal samt eget nätverk. 
 
Tabell 15 
Saknar du stöd inom något område? 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna ja 15 % 20 % 29 % 19 % 

man ja 43 % 10 % 25 % 24 % 

Totalt visar tabellen att 19 % av kvinnorna och 24 % av männen oavsett vilken förvaltning 

man arbetar inom upplever att de saknar stöd inom något område. De som i högsta grad 

upplever att de saknar stöd inom något område är de manliga cheferna inom barn – och 

utbildningsförvaltningen. Männen inom socialtjänsten är den grupp där 10 % upplever att de 

saknar stöd inom något område, vilket är den lägsta procentsiffran. De som vill ha mer stöd 

vill ha det inom områden som ekonomi- personal och juridikfrågor. Någon respondent nämner 

även ett önskemål om ett nätverk som stöd. Majoriteten av cheferna vill att stödet ska 

utformas som personliga möten eller seminarium där de kan diskutera olika frågor med sina 

kollegor. En respondent skulle önska att ledarskapet delades upp. Ett annat förslag är att 

tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med personalfrågor inom respektive förvaltning. Det var 

få chefer som hade något att tillägga på temat lön och ledarskap. En av dem som yttrade sig 

ansåg att dennes chef hade för dålig insikt i verksamheten samt att chefen inte visade 

förståelse för bristfälliga lokaler. En annan ville få möjlighet att utveckla sina egenskaper och 

sin kompetens. 

 

7.4.1 Sammanfattning av stöd i ledarskapet 

Det finns en generell skillnad mellan hur män och kvinnor upplever att de får stöd av sin 

närmaste chef. Det finns även skillnader mellan förvaltningarna. De kvinnliga cheferna 

upplever i högre grad än de manliga cheferna att de får stöd av sin närmaste chef. Den grupp 

som i lägsta grad upplever detta är männen på barn – och utbildningsförvaltningen. Skillnaden 

mellan hur de manliga och kvinnliga cheferna upplevelser skiljer sig mest när det gäller 

ekonomifrågor och tidsbrist. Ingen av de manliga cheferna på barn- och 

utbildningsförvaltningen anser att de får stöd av sin närmaste chef vid brist på tid. Kvinnorna 

är mer positiva till det stöd de får vid olika problem. De flesta cheferna inom den aktuella
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kommunen har det stöd de anser behövs. De chefer som vill ha mer stöd vill ha det inom 

områden som ekonomi- personal och juridikfrågor. 

 

7.5 Kompetensutveckling 
Tabell 16 
Jag har den kompetens/kunskap som arbetet kräver 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 85 % 100 % 100 % 92 % 

man instämmer 57 % 90 % 100 % 86 % 

Majoriteten av cheferna, 92 % av kvinnorna och 86 % av männen anser att de har den 

kompetens/kunskap som arbetet kräver. De som i något högre grad verkar uppleva att 

kompetens/kunskap saknas är både de manliga och de kvinnliga cheferna inom barn – och 

utbildningsförvaltningen.   
 
Tabell 17 

Får du tillräckligt med kompetensutveckling för att klara din chefsroll? 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna ja 70 % 50 % 71 % 65 % 

man ja 43 % 50 % 83 % 62 % 

På barn – och utbildningsförvaltningen anser 70 % av kvinnorna och 43 % av männen att de 

får tillräckligt med kompetens för sin chefsroll. Den största skillnaden mellan könen finns på 

barn- och utbildningsförvaltningen. De chefer som till största del anser att de får den 

kompetensutveckling de behöver för att klara sin chefsroll är de manliga cheferna på annan 

förvaltning. Av de chefer som menar att de får för lite kompetensutveckling vill flertalet ha 

mer utbildning både inom och utom kommunen. De önskar riktade chefsutbildningar. Någon 

menar att de får betala för kompetensutvecklingen själva. En respondent skulle vilja ha mer 

utbildning i ekonomifrågor. En annan påpekar att deras chef inte tillåter dem att gå på de 

utbildningar som organisationen erbjuder. 

 
Tabell 18 

Tar du själv ansvar för din kompetensutveckling? 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna ja 90 % 90 % 100 % 92 % 

man ja 86 % 80 % 92 % 86 % 

Totalt tar 92 % av kvinnorna och 86 % av männen ansvar för sin kompetensutveckling. 

Mellan förvaltningarna och könen finns inga större skillnader. De manliga cheferna inom
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socialtjänsten är de som i något mindre utsträckning än övriga tar ansvar för sin 

kompetensutveckling. De kvinnliga cheferna på annan förvaltning avviker genom att alla dem 

anser att deras kompetensutveckling är tillräcklig. De flesta av respondenterna tar ansvar för 

sin kompetensutveckling. Tidsbrist och att det inte finns med i budgeten är de främsta orsaker 

som nämns till att övriga inte gör det. 
 
Tabell 19 
Jag har möjlighet till karriärutveckling inom organisationen 

Kön  Barn- & utbildningsförvaltningen Socialtjänsten Annan förvaltning Totalt 

kvinna instämmer 10 % 20 % 71 % 24 % 

man instämmer 43 % 0 % 17 % 17 % 

Av alla respondenter upplever 24 % av de kvinnliga och 17 % av de manliga cheferna att de 

har möjlighet till karriärutveckling. Den klart största könsskillnaden finns mellan cheferna på 

annan förvaltning. De kvinnliga cheferna på annan förvaltning är de som till största del 

upplever att de har möjlighet till karriärutveckling. Ingen av de manliga cheferna på 

socialtjänsten anser att de har möjlighet till karriärutveckling. Det var bara ett fåtal 

respondenter som uttryckte egna åsikter om lön och kompetensutveckling. En av cheferna var 

tveksam till att fortsätta arbeta som chef på grund att skillnaden i lön mellan denne och de 

anställda var så liten. En annan åsikt var att uppföljningen gällande prestation är svag, att 

specialkunskap borde värderas högre samt att lönen inte ska baseras på antal anställda. En av 

respondenterna utryckte även att lönerna är inte är jämställda. 
Män i samma position har högre lön och tar itu med färre problem. De tillskriver sig 

fler rätigheter. Detta gäller inte alla manliga chefer, men alltför många för att irritera 

en när man är trött och slutkörd. 

 

7.5.1 Sammanfattning av kompetensutveckling 

Majoriteten av cheferna inom den aktuella kommunen anser att de har den 

kompetens/kunskap som deras arbete kräver. Den grupp av chefer där flest upplever att de 

inte har den kompetens/kunskap som arbetet kräver är de manliga cheferna på barn- och 

utbildningsförvaltningen. Drygt 60 % av cheferna anser att de får den kompetensutveckling 

som arbetet kräver. De chefer som anser att de inte får tillräckligt med kompetensutveckling 

vill ha möjlighet till mer utbildning. De flesta av respondenterna anser att de tar ansvar för sin 

egen kompetensutveckling. Att göra karriär inom den aktuella organisationen anses svårt. 

Undantaget från detta är de kvinnliga cheferna på annan förvaltning. 
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DEL V 
 

8. Attityder till jämställdhet 
I denna andra empiriska del av uppsatsen kommer den kvalitativa intervjuundersökningen att 

redovisas. Intervjuerna kommer att redovisas tematisk och varje tema avslutas med en kort 

sammanfattning. Detta upplägg har som syfte att summera det som kommit fram i kapitlet. 

 

8.1 Informanterna 
Ingen detaljerad beskrivning kommer att göras av informanterna. Detta för att anonymiteten 

ska kunna säkerställas. Till de intervjuer som gjorts har fem informanter har använts, tre 

kvinnor och två män. Åldern ligger mellan 45 – 60 år. Samtliga är eller har varit gifta och har 

barn. Hälften av informanternas barn är myndiga och ett par på väg att bli. Alla våra 

informanter arbetar inom olika förvaltningar i en kommun i Norrbotten. Samtliga har haft sina 

chefspositioner inom organisationen mellan ett och tio år. Informanterna har inte varit 

föräldralediga under den tid de arbetat inom den aktuella organisationen. Trots detta kommer 

en beskrivning av hur det såg ut i respektive familj när detta var aktuellt. Syftet med detta är 

att ge en bakgrund som kan kopplas till deras attityder till jämställdhet idag samt se om det 

finns skillnader mellan det som män och kvinnor uttrycker. Alla informanter har i större eller 

mindre utsträckning delat på föräldraledigheten med sin partner. I de fall då det var mannen 

som tog det större ansvaret när barnen var sjuka berodde det på att han hade lättare än sin 

partner att ta ledigt från arbetet. Om både kvinnan och mannen ville göra karriär var det 

kvinnan som valde att prioritera barnen och skjuta på sin karriär. I övrigt verkade både 

männen och kvinnorna i perioder har varit de som ansvarat för barn och hushåll. Generellt kan 

sägas av informanternas berättelser att de delat på föräldraledigheten och barnen samt att de 

delat på hushållssysslorna. 
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8.2 Jämställdhet 

 

Ja det är mer mänsklighet skulle jag vilja säga. En vision är att vi ska kunna uppnå en 

respekt inför olikheter och då menar jag inte bara kön. Det kan vara ålder, etnicitet, 

religion, sexuell läggning, kultur. Alltså en öppenhet inför det unika i det olika. Där vi 

ändå betraktar varandra som jämlikar och det är svårt.(IP4) 

 

Detta är en av informanternas vision om hur samhället bör fungera för att alla människor ska 

ha lika värde. Med ett sådant perspektiv når man långt även i arbetet mot jämställdhet mellan 

män och kvinnor. Vid intervjuerna ställdes en fråga till informanterna om vad jämställdhet var 

för dem. När det gäller deras syn på detta fanns det många likheter men också en del olikheter. 

Jämställdhet kan vara svårt att definiera. Något som uppmärksammats under intervjuerna är 

att begreppen jämställdhet och jämlikhet ofta likställs med varandra av informanterna. Detta 

är något som vi är medvetna om och har beaktat. Ett samhälle som inte är jämställt kan fortgå 

på grund av omedvetna handlingar som i sin tur kan bero på socialisationen.  
Jag tror att den skillnad som finns mellan könen är omedveten--- Det finns ändå sådant 

som sitter i ryggmärgen som man missar, det ligger i kulturen och det är inget som 

omgivningen reagerar på. (IP1)  

 

Jämställdhet tycks vara att man delar på sysslorna i hemmet och att man tar gemensamt 

ansvar för barnen genom att bland annat dela på föräldraledigheten. Detta innebär kort sagt att 

männen ska bli delaktiga i sådant som kvinnor i tidigare generationer skött. 
När jag tänker mer praktiskt på jämställdhet--- tror jag inte att vi når jämställdhet 

förrän vi har 50/50 att vi tar hand om våra barn. (IP4) 

 

Det handlar väl om att man kan göra saker som kvinnor har gjort förut kanske. Just det 

här att sköta barn, laga mat och hjälpa varann. Det tycker jag är jämställdhet. (IP2) 

 

Andra faktorer som jämställdhet handlar om enligt informanterna är att män och kvinnor ska 

behandlas på ett likvärdigt sätt och att man behandlar varandra med respekt. Något som är 

återkommande i informanternas resonemang är att män och kvinnor ska ha lika rättigheter och 

möjligheter. Till exempel vid tillsättning av tjänster ska det vara kompetensen som styr, inte 

könet.  
… oavsett kön ska man ha samma förutsättningar… man ska bedömas utifrån 

kompetens och inte utifrån kön--- (IP1) 
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… man ska titta på person inte på kön, vid tjänster och så vidare. (IP3) 

 

Meningarna gick isär angående om vi i Sverige har uppnått ett jämställt samhälle. En av 

informanterna ansåg att det finns viktigare områden att prioritera och att det är rätt så bra. 

 
Ja det är klart att det är viktigt, men jag tycker att vi är ganska jämställda i Sverige så 

att jag tycker att det finns viktigare områden. (IP2) 

 

Övriga informanter menade att jämställdhet inte uppnåtts utan att det är något som man måste 

fortsätta arbeta med. 
… om ni skulle fråga mig om vi är jämställda i Sverige skulle jag svara absolut nej. 

(IP5)   

 

Åsikter om att allt inte kan vara exakt rättvist och att det faktiskt inte är det i livet i övrigt 

fanns också.  
---  jämlikhet så tänker man ju absolut, man tänker sig en vågskål som ska väga precis 

jämt och jag tänker mig mera livet sånt att det finns ingenting som är absolut rättvist, 

kommer aldrig att finnas en absolut rättvisa i någonting.(IP5) 

 

Något som spontant kom upp hos informanterna i frågan om jämställdhet var att vad män och 

kvinnor säger ska värderas lika. En påtalade att män ofta tilldelas mer taltid. En annan menade 

att vissa män kan känna att det är lägre status att arbeta med kvinnor som man, att det ligger 

en prestige i det. En tredje menade att härskartekniker ibland används mot kvinnor som är 

talare. Detta kan visa sig genom att man ignorerar den som talar. En av informanterna menade 

att det som män säger väger tyngre än det som kvinnor säger. 
… någonting som jag säger ska ju inte vara mer värt för att jag är man eller för att jag 

är kvinna vilket förekommer här…(IP2) 

En slutkommentar som en av informanterna hade om jämställdhet var att det i första hand 

handlar om inställningen och viljan och inte främst om kunskap.  

 

8.2.1 Sammanfattning av jämställdhet 

Kunskapen om jämställdhet hos informanterna varierade en del. Alla ansåg dock att det är ett 

viktigt område. Någon uttryckte också att det är rätt så bra nu och att det finns viktigare saker 

att prioritera i samhället. Generellt kan det sägas att informanterna anser att dagens Sverige
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inte är jämställt. Jämställdhet enligt informanterna är att dela på sysslorna i hemmet och på 

ansvaret för barnen samt att dela på föräldraledigheten. 

 

8.3 Kommunens jämställdhetsarbete 
I den aktuella kommunens jämställdhetsplan står det skrivet:  

Alla chefer ska under 2005 erbjudas en utbildning i … kommuns jämställdhetsplan. 

 

Detta för att cheferna ska kunna informera om den övergripande jämställdhetsplanen på 

arbetsplatsen samt om vem som är jämställdhetsombud. En fråga ställdes om de fått någon 

utbildning om jämställdhet. Informanterna ansåg de att det ingick ett genusperspektiv på de 

utbildningar som de gått, men de hade inte gått någon utbildning som riktat speciellt mot 

jämställdhet. Två av informanterna sa specifikt att de gått en jämställdhetsutbildning och en 

av informanterna visste om denna utbildning med valde att avstå då den var frivillig. 

 

Samtliga anser att en jämställdhetsplan skall finnas eftersom den leder till att ämnet diskuteras 

på arbetsplatsen. En informant säger dock: 
En jämställdhetsplan är inte nödvändig om den bara ska vara en hyllvärmare. (IP4) 

Det fanns även en informant som aldrig hade varit med om att jämställdhetsplanen 

efterfrågats eller att något ärende tagits upp angående jämställdhet. 
Ingen har någonsin frågat efter planen eller haft någon fråga som handlar om 

jämställdhet… bara på skämt. (IP1) 

 

Informanterna upplevde att arbetsgivaren inte prioriterade jämställdhet. Arbetsgivaren såg de 

som politikerna i kommunen eftersom det är dem som sätter kommunens mål för vad som 

skall prioriteras. Det som uppfattades som prioriterat område verkade vara näringslivet och 

tillväxten i kommunen. 
--- våra politiker sätter ju prioriteringsområden för varje år och jämställdhetsfrågor 

har inte varit på dem den dagordningen de sista åren. --- Näringsliv står väldigt högt 

upp på arenan om man pratar om prioriterade områden. (IP5) 

 

När det gäller hur cheferna arbetar för att uppnå målen i jämställdhetsplanen är 

tillvägagångssätten liknande. Det man strävar efter är att det inte ska skilja i lön på grund av 

kön. De försöker att uppnå en jämn könsfördelning bland sina anställda. Detta sker genom att 

vid nytillsättningar försöka anställa någon av det underrepresenterade könet. 
Alla ska behandlas lika och det är det jag försöker göra. (IP3) 
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Det fanns även informanter som inte visste vad jämställdhetsplanen och målen i den innebar.  

Oj, jag är inte riktigt uppdaterad ens på vad dem målen är och det borde jag faktiskt 

vara i mitt yrke--- (IP5) 

 

8.3.1 Sammanfattning av kommunens jämställdhetsarbete 

När det gäller utbildning som arbetsgivaren ger som handlar om jämställdhet ansåg alla att ett 

genusperspektiv alltid ingår i alla utbildningar. Att det ska finnas en jämställdhetsplan ses 

som viktigt för alla. Det fanns dock de som inte tyckte att den var till någon nytta om den 

enbart fungerade som en hyllvärmare, då kunde den snarare vara till skada. 

 

8.4 Karriär, rekrytering och lön 
Att ha både män och kvinnor på arbetsplatsen ses som positivt av alla. Stämningen och 

arbetsmiljön tycks bli bättre på en mixad arbetsplats. Argumenten för det var blandade. Någon 

framhöll att forskning visar att visar att dessa arbetsplatser är de bästa. En annan anledning 

var att det finns i jämställdhetsplanens mål att detta ska uppnås.  
Jämställdhet är ju också blandning, enkönade arbetsplatser känner jag att de inte är 

bra.  

--- det har ju varit en mansdominerad arbetsplats det är otroligt bra föra stämningen 

att ha tjejer på arbetsplatsen. (IP3) 

 

För att uppnå en jämn könsfördelning på arbetsplatsen måste detta tas i beaktande vid 

tillsättning av nya tjänster. Ett problem för att uppnå detta kan vara dels att man vid 

rekryteringar väljer den som är mest lik en själv. Att kvinnor inte har lika möjligheter till 

karriär kan bero på att organisationen har en manlig struktur. Där väljs det lätt in fler män än 

kvinnor vilket försvårar karriären för kvinnor.  
Jag upplever inte att kvinnor och män har lika möjligheter att göra karriär. --- 

strukturen är rätt manlig och det ju av tradition så att det är många män sitter på 

makten i kommunen--- män väljer män, såsom kvinnor väljer kvinnor--- (IP4) 

 

Ett problem som kan finnas när det gäller kvinnors karriär är att kvinnors avundsjuka på 

varandra gör att de har svårt att hjälpa varandra. Informanterna ansåg att detta är något som 

måste förbättras. Idag finns det få kvinnor inom typiska manliga yrken såsom det finns få män 

inom typiskt kvinnliga yrken. Det mest mansdominerade yrket är motorfordonsmekaniker och
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de mest kvinnodominerade yrkena är kontorssekreterare och läkarsekreterare. 52  Om en 

förändring ska ske kan tjejer och killar inte fortsätta välja endast traditionellt kvinnliga och 

manliga utbildningar på gymnasiet och universitet. Detta är ett steg mot mindre 

könssegregerade utbildningar så leder detta i sin tur till att arbetsmarknaden får en jämnare 

könsfördelning. Om inte detta sker kommer arbetsmarknaden att fortsätta vara könssegregerad.  
Och sen arbetsuppgifterna också är kanske sådana att vara VVS - are eller el-kille det 

är inte sådana yrken som kvinnor utbildar sig till i regel, det kanske finns en del men 

inte särskilt många. (IP2) 

 

En annan svårighet kan vara att man inte kan byta ut personal för att uppnå en blandad 

arbetsplats. Sådant måste förändras på annat sätt som till exempel genom naturliga avgångar 

och vid tillsättningar av tjänster. En av informanterna talade om en naturlig 

generationsväxling som håller på att ske och en del sjukskrivningar. På så sätt kommer yngre 

nytt folk in och att man även tänker på att ta in det underrepresenterade könet.   
… det har varit en naturlig generationsväxling att vi har fått in lite nytt folk. Det har 

varit på grund av sjukskrivningar, vilket inte är så kul men det positiva har varit att vi 

fått in nytt folk och att vi nästan bara har anställt tjejer de senaste åren---. (IP3) 

 

Det fanns också liknande åsikter angående om hur löner bör sättas. Gemensamt var att löner 

och förmåner inte får skilja på grund av kön. Vilket inte var acceptabelt enligt informanterna.  
Sen förmåner och löner ska också vara lika (IP3) 

 

Lika lön för lika jobb till exempel det tycker jag också absolut och i dagsläget så vet vi 

ju att så är det inte män och kvinnor med likvärdiga arbeten så ligger kvinnorna 

väldigt ofta lägre. (IP5) 

 

Att verkligheten inte ser ut så verkade informanterna vara medvetna om. En annan aspekt på 

problemet är att det finns tendenser att kvinnodominerade arbetsplatser har lägre löner. Detta 

visar sig även genom när det kommer in fler kvinnor på en tidigare mansdominerad 

arbetsplats blir löneutvecklingen inte densamma.  
… vi har ju inte jämställda löner så, utan idag är det väl fortfarande så att 

kvinnodominerade yrken ligger lite lägre i lön sådär finns ju en hel del att jobba med 

så är det ju bara. ( IP5) 

Kommer det för många kvinnor höjs inte lönerna på samma sätt. (IP1) 

En åsikt om att det inte alltid behöver vara ett könsperspektiv fanns också.
                                                 
52 Wahl, Anna m.fl., 2001 
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8.4.1 Sammanfattning av karriär, rekrytering och lön 

Något som är genomgående är att informanterna anser att kvinnor och män ska ha samma 

rättigheter och möjligheter när det gäller arbete och lön samt att män och kvinnor ska värderas 

lika. Det framkom även att arbetsgivaren inte verkar ha jämställdhet som ett prioriterat 

område. Chefernas sätt att arbeta enligt den plan som finns är att det inte ska skilja i lön 

mellan könen, att försöka nå en jämn könsfördelning bland sina anställda samt att vid 

nytillsättningar rekrytera från det underrepresenterade könet. En arbetsplats där båda könen är 

representerade ses som positivt för stämningen av samtliga. 

 

8.5 Organisationen 

Genomgående för de flesta informanter är att varje chef främst ser till sitt eget, man vill få sin 

egen budget att gå ihop. Delen blir väsentligare än helheten i organisationen. Det vill säga den 

enskilda förvaltningen blir viktigare än kommunen som helhet. Mellan förvaltningarna finns 

därför problem i kommunikationen som grundar på bristande förståelse för varandras 

verksamheter. 
Mellan förvaltningarna är man ju det lilla företaget i det stora företaget det är man ju, 

det är en sorts sesam anda där varje enhet styr ganska eget. (IP4) 

 

En informant påpekade även att kommunikationen kan bli problematisk på grund av att 

kommunen fungerar som en matrisorganisation. Detta kan ledas till svårigheter att veta vem 

som ansvarar för vad och vart gränserna för ansvarsområdena går. 
… folk vet egentligen inte vart gränser går så att det är svårt att få en så komplicerad 

organisation att fungera. (IP2)  

Inom byråkratisk organisation som kommunen är det svårt att genomföra förändringar. En av 

anledningarna till detta kan vara att det finns mycket lagar och förordningar som dessa 

organisationer ska följa. Dessutom är det mycket personal som berörs eftersom det är en stor 

organisation. Till detta följer även att människan i sig känner sig trygg i det som är välbekant 

och därför kan tycka att det är jobbigt med stora förändringar. 
Sen när det gäller kommunövergripande åtgärder finns det en viss tröghet, där är 

förändring jobbigt. (IP4) 
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8.5.1 Sammanfattning av organisationen 

Det verkar som att den lilla delen som varje chef ansvarar för är det som är det viktigt, att få 

ut det bästa av helheten kommer i andra hand. Det kan leda till att man mellan förvaltningarna 

inte ser betydelsen av varandra verksamheter och att alla är lika viktiga för att kommunen ska 

fungera på ett tillfredsställande sätt. Ett annat problem som påpekas är strukturen på 

organisationen som gör att det är svårt att veta vem som ansvarar för vad och vart gränserna 

går för olika uppgifter. När det gäller förändringar inom kommunens organisation verkar det 

finnas en tröghet inför sådant. Denna tröghet kan bero på individens behov av att känna den 

trygghet som finns i det välbekanta. 
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DEL VI 
 

9. Hon och Han, chef med lika handlingsutrymme? 
I följande kapitel kommer en analys utifrån de två föregående kapitlen att göras. Det är också 

här som de båda empiriavsnitten ska tolkas utifrån det teoretiska ramverket.  

 
Huvudsyftet med denna uppsats har varit att kartlägga hur cheferna i en kommun i Norrbotten 

upplever förutsättningarna för ledarskap ur ett könsperspektiv. Ett delsyfte har även varit att 

undersöka fem av dessa chefers attityder till jämställdhet. JämO:s definition av jämställdhet är 

generell. Den säger att ingen individ ska begränsas i sina möjligheter på grund av dess kön 

samt att kvinnor och män ska värderas lika. Detta kan liknas vid att handlingsutrymmet ska 

vara lika oavsett kön. Handlingsutrymme är ett centralt begrepp i denna studie. Maud Eduards 

definierar detta som de möjligheter en individ har att påverka sin position. Exempelvis kan det 

gälla makt att själv bestämma över sin situation.53 Forskning som arbetslivsinstitutet gjort 

visar att chefers handlingsutrymme frigörs av olika faktorer. Dessa är bland annat 

kommunikation med andra chefer och kollegor där det finns möjlighet att diskutera sin 

arbetssituation. Det är även viktigt att ha tydliga mål och en balans mellan mål och medel.54 

Handlingsutrymmet i den här uppsatsen definieras som vilka förutsättningar cheferna har att 

utöva ledarskap oavsett kön. 

 
9.1 Handlingsutrymmet för ledarskap i uppdragskommunen 
Ledningsfilosofin inom kommunen ska prägla chefernas arbete. Där finns en mängd krav och 

förväntningar. En del av den innebär att den politiska styrningen ska vara stark och tydlig, 

politikerna sätter målen och cheferna ska genomföra dessa. Det som framkommit i resultatet 

pekar mot att vissa chefer upplever att politikerna lägger sig i den dagliga verksamheten för 

mycket. De borde istället koncentrera sig på att sätta målen för den kommunala verksamheten. 

Cheferna vill att politikerna ska visa förtroende för att de klarar av att genomföra målen i 

praktiken. Just denna tilltro till personalens förmåga är grunden till den 

decentraliseringsvision som finns i kommunens ledningsfilosofi. 

                                                 
53 Eduards, Maud 2005  
54 Arbetslivsinstitutet, Internet 
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Arbetslivsinstitutets studie visar att om en chef har en större grupp anställda leder det till 

problem. Dessa problem begränsar möjligheten till en närmare kontakt med sina anställda och 

kunna ge dem feedback samt möjlighet att överblicka verksamheten och kvalitén i den.55 Som 

det framkommit i studien har cheferna på barn – och utbildningsförvaltningen flest anställda. 

Majoriteten av dessa har fler än 30 anställda. Ungefär hälften av cheferna anser att de inte kan 

påverka sin arbetssituation. Antingen anser cheferna att de ägnar för mycket tid till 

administration och utveckling/planering av verksamheten samt personalfrågor. De som vill 

ägna sin tid åt annat vill istället lägga mer tid på att planera och utveckla verksamheten. Det 

verkar som att cheferna har alltför många arbetsuppgifter som leder till att en stor del av dem 

arbetar övertid och även tar arbetet med sig hem.  

 

Alla respondenter i undersökningen vet om att det finns en jämställdhetsplan, men få av dem 

arbetar utifrån den. Det som framkommer är att de strävar efter en jämn könsfördelning 

mellan sina anställda samt att lönen inte ska skilja mellan könen. Detta står i den 

jämställdhetsplan som finns på arbetsplatsen samt i jämställdhetslagen och är något som ska 

följas. Den jämnaste könsfördelningen finns hos de manliga cheferna på barn – och 

utbildningsförvaltningen. Där menar 43 % att könsfördelningen hos deras anställda ligger i 

intervallet 40 – 60 %. Att just dessa chefer är de som har jämnast könsfördelning kan vara 

svårt att förklara. Ingen av de kvinnliga cheferna inom samma förvaltning har en jämn 

könsfördelning. Det kan bero på att de missuppfattat frågan eller att det slumpat sig så att just 

dessa chefer har jämn fördelning mellan könen. Eftersom det är få som svarat på enkäten 

märks det genast om någon av dessa respondenter har en avvikande uppfattning. 

 

Som tidigare sagts kan det vara komplicerat att vara chef för ett stort antal anställda. Detta 

leder till att det blir svårt att bibehålla den sociala kontakten med de anställda. Även kravet att 

ha en överblick över verksamheten och säkra kvalitén i denna tillkommer. Att vara chef i ett 

sådant läge kan leda till en stress över arbetssituation man befinner sig i. Detta ger en 

begränsad möjlighet att påverka sitt handlingsutrymme. De flesta cheferna har en positiv 

inställning till sitt arbete och känner sig bekväm i sin ledarroll. Däremot upplever drygt 70 % 

sitt arbete som stressigt där de främsta orsakerna beror på hög arbetsbelastning och för många 

arbetsuppgifter som ska göras samtidigt samt att arbetsgrupperna är för stora. Cheferna 

uttryckte önskemål om möjlighet till coachning eller mentorer att kunna prata med. Det stöd

                                                 
55 Arbetslivsinstitutet, Internet 
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som respondenterna eventuellt får av sin chef kallas enligt Karasek och Theorell informativt 

stöd, detta ska ge hjälp och stöd i vardagliga problem.56 Resultatet visar att fler kvinnliga än 

manliga chefer inom den aktuella kommunen upplever att de får stöd av sin närmaste chef. 

Könsskillnaden är störst när det handlar om tidsbrist och ekonomifrågor. De chefer som i 

minst utsträckning upplever att de får stöd av sin närmaste chef är de manliga cheferna på 

barn – och utbildningsförvaltningen. Utmärkande i resultatet är att ingen av dessa män 

upplever stöd av sin närmaste chef vid tidsbrist. De områden där stöd anses saknas är 

ekonomi-, personal och juridikfrågor. En önskan om hur stödet ska utformas är att cheferna 

vill ha personliga möten och seminarium med sina kollegor. Där de kan utveckla det 

informativa stödet genom att ha möjlighet att ventilera och diskutera sin arbetssituation med 

sina arbetskollegor. Chefernas uttryck om ett ökat behov av socialt stöd kan tolkas som att de 

söker redskap för att utöka sitt handlingsutrymme. Att kunna utveckla sin kompetens gör även 

det möjligt att öka sitt handlingsutrymme. Majoriteten av cheferna inom den aktuella 

kommunen anser att de har den kompetens och kunskap som krävs för att klara 

arbetsuppgifterna. Dock är det en liten del av respondenterna som anser att kommunen 

tillhandahåller möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.  

 

9.2 Attityder till jämställdhet 
Attityderna till jämställdhet har undersökts genom intervjuer med de fem cheferna i den 

aktuella kommunen. Där har deras inställning till detta ämne tolkats genom den diskurs som 

kommit fram i samtalen. I diskursen kan individens attityder tolkas både genom det som sägs 

och det som inte sägs. Jämställdhet handlar om att män och kvinnor ska ha lika möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. Detta är något som samtliga informanter samtycker till. Att ingen 

ska missgynnas på grund av sitt kön är något som alla säger. En förändring när det gäller 

fördelning av föräldraledigheten var enligt en av informanterna den snabbaste vägen mot ett 

jämställt samhälle. Den förändringen innebär att man ska reglera med lag att föräldrarna ska 

dela ledigheten lika. Informanterna påtalar att jämställdhet är ett viktigt område att arbeta för. 

Samtidigt kan det tolkas som att både män och kvinnor anser att det finns viktigare områden 

att prioritera. De upplever inte heller att arbetsgivaren prioriterar jämställdhetsområdet. Detta 

kan vara en attityd som speglar av sig på cheferna i organisationen. Jämställdhetsplanen anses 

viktig, trots detta visste flertalet av informanterna inte vad den innehåller. De anser dock att 

den inte ska fungera som en hyllvärmare. I det fallet tror de att den kan vara mer till skada än

                                                 
56 Karasek, Robert, Theorell, Töres, 1990 
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nytta på det sättet att det blir något som cheferna kan luta sig mot. Alla informanter har 

akademisk utbildning. I förhållanden där både mannen och kvinnan har en strävan att göra 

karriär kan det antas de i större utsträckning delar på ansvar för barn och hushåll. 

Anledningen till det kan vara att båda parter lägger ner mycket tid på sitt arbete och då blir det 

naturligt att dela på ansvaret. Detta kan göra att de blir mer jämställda eftersom en part inte 

orkar sköta allt själv. I intervjuerna har det kommit fram att männen i förhållandena tagit lika 

stort eller större ansvar för hem och barn. En av de kvinnliga informanterna upplevde till och 

med att hon blev ifrågasatt som mamma och kvinna på grund av att hennes man tog ett stort 

ansvar för deras barn när de var små. Detta visar på vilka skillnader i förväntningar det finns 

på män och kvinnor. Det kan vara så att kvinnan förväntas vara den som är hemma och tar 

hand om barnen och prioritera detta framför att göra karriär. Mannens naturliga plats blir då 

på arbetet där han ska göra karriär och försörja sin familj. En annan av de kvinnliga 

informanterna kände sig tvingad att göra ett val mellan att göra karriär och att vara hemma 

med barnen. Mannen ansåg att han var mitt uppe i sin karriär med höga chefstjänster i sikte 

och prioriterade sin karriär framför hennes.  I detta fall kan det ses som att handlingsutrymmet 

skiljer sig åt mellan kvinnan och mannen i förhållandet. Mannens handlingsutrymme för att 

göra karriär är större. Det ses som mer naturligt att han ska prioritera sitt arbete. Enligt 

Eduards är föreställningar om kvinnor och män så naturliga att man inte reflekterar över dem 

och hur mycket de påverkar individers uppfattningar om detta.57  

 

Informanterna anser att arbetsmiljön och stämningen blir bättre av en mixad arbetsplats. 

Kreativiteten anses öka i arbetsgrupper som består av båda könen. Dock framhålls det att kön 

inte får gå före kompetens. En av de manliga cheferna inom en mansdominerad förvaltning 

arbetar för att nå en mer jämställd arbetsplats där lönerna inte ska skilja mellan könen. 

Strategin har varit att anställa kvinnor till vakanser för att utjämna könsfördelningen samt att 

ge kvinnorna högre löneökningar för att utjämna löneskillnaderna. Problem med att uppnå en 

jämn könsfördelning är att det inte går att byta ut individer hur som helst, det sker lättast med 

naturliga avgångar.  

 

Uppdragskommunens införande av NPM innebär att deras organisation ska försöka styras 

som ett företag. Dock är en offentlig organisation som kommunen är uppbyggd på ett sådant 

sätt att det blir svårt att styra den som ett företag. Verksamheten i en offentlig organisation

                                                 
57 Eduards, Maud 2005  
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kan ha svårt att anpassa sin verksamhet efter marknadens behov på det sätt som företag gör. 58 

Att det förhåller sig på detta sätt inom den aktuella kommunen bekräftas av en av 

informanterna som uttrycker den motvilja och tröghet som finns vid förändringar. Svårigheten 

ligger i den byråkrati som finns inom offentlig förvaltning med dess lagar och förordningar 

som måste följas. Ett annat problem är att företag drivs av vinstintresse till skillnad från 

kommuner vars uppgift är att tillgodose medborgarnas behov. 

 

Som tidigare nämnts finns en ledningsfilosofi inom kommunen som ska prägla samtliga 

chefers arbete. I den finns en mängd krav och förväntningar. Enligt den är en viktig hörnsten 

att helheten i organisationen ska gå före den egna verksamheten. Den politiska styrningen ska 

vara stark och tydlig där politikerna sätter målen och cheferna ska genomföra dessa. Detta 

överensstämmer inte med det informanterna uttryckte i intervjuerna. Det som framkom var att 

cheferna prioriterar sin del av verksamhet istället för att se till helheten. En orsak till det kan 

vara pressen att följa sin budget och att uppnå de mål som politikerna bestämt, något som 

förespråkas enligt NPM. Det kan tyckas att det inom NPM och även i uppdragskommunens 

ledningsfilosofi finns en motsägelse. Centralisering och decentralisering förespråkas på 

samma gång. Politikerna ska vara de som bestämmer samtidigt som cheferna ska ha stor frihet 

att bestämma över sitt arbete. Det självbestämmande som cheferna behöver är det som Hoods 

benämner som empowerment. 59

 

Den struktur som uppdragsorganisationen har upplevs av en del informanter som besvärlig. 

Verksamheten inom den offentliga förvaltningen bygger på politiska beslut och gemensam 

värdegrund för samhället.  Det kan även vara svårt att veta vart gränsen går för olika 

arbetsuppgifter och vem som ansvarar för respektive område. En av informanterna motsäger 

detta genom att påstå att det finns ett nära samarbete med beslutsfattare och att det är nära till 

beslut. Skillnaderna i dessa upplevelser kan ha att göra med vilken nivå i organisationen 

informanterna befinner sig på. Det kan antas att ju högre position en chef har desto mer 

information får de tillgång till. Även hur länge chefen befunnit sig inom organisationen eller 

på sin befattning kan påverka detta. 

                                                 
58 Almqvist, Roland, 2006 
59 Ibid 
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DEL VII 
 

10. Avslutande diskussion 
I denna del av uppsatsen ska ett försök göras att svara på de forskningsfrågor som studien 

baseras på. Kapitlet och studien avslutas med en presentation av de slutsatser som dragits 

samt förslag på vidare forskning. 

 

Enkätundersökningen visar att cheferna i den aktuella kommunen, kvinnor såsom män inte 

upplever några större skillnader i förutsättningarna för ledarskap. Dock verkar kvinnornas 

upplevelser av förutsättningarna för sitt ledarskap generellt sätt vara mer positiva än männens. 

Vid jämförelser mellan förvaltningarna är det barn – och utbildningsförvaltningen som verkar 

ha minst möjlighet att påverka sin arbetssituation, det vill säga sitt handlingsutrymme. Den 

grupp som i hela undersökningen avviker från övriga är de manliga cheferna på samma 

förvaltning. Dessa chefer är de som upplever det minsta stödet från sin närmaste chef, de 

upplever att de har minst möjlighet att påverka sin arbetssituation. De hör även till de grupper 

som arbetar mest övertid och som vill lägga sin arbetstid på andra arbetsuppgifter än vad de 

gör idag. Dessa chefer är de som har näst mest anställda, de enda som har fler anställda är 

kvinnorna på samma förvaltning. Anledningen till att denna grupp av chefer verkar vara de 

som har den mest negativa upplevelsen av sin arbetssituation kan vara flera. En tanke kan 

vara att det finns andra, dolda förväntningar på hur en manlig chef ska agera gentemot om det 

är en kvinnlig chef. Det kan vara så att dessa visar sig i större grad när det är en manlig chef 

på en kvinnodominerad arbetsplats. Mannen själv har en strävan att uppnå dessa förväntningar 

men det kan vara svårt på grund av ett begränsat handlingsutrymme. Överlag verkar de 

kvinnliga cheferna mer nöjda med sin arbetssituation. Det kan antas att de inte har samma 

förväntningar på sin chefposition som de manliga cheferna vilket kan leda till att kvinnorna 

nöjer sig med mindre. 

  

Förutsättningarna för att kunna påverka sitt ledarskap verkar vara begränsade. Där största 

andelen är positiva till de förutsättningar de har är de kvinnliga cheferna på annan förvaltning. 

De anser i högst grad att de kan påverka sin situation angående karriär, lön och 

kompetensutveckling. Chefernas möjligheter att utöva ett gott ledarskap verkar vara 

begränsade. De faktorer kommunens ledningsfilosofi menar behövs för detta, är de som
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cheferna anser att de saknar. Den grupp som generellt skiljer sig mest från samtliga är de 

manliga cheferna på barn – och utbildningsförvaltningen. Av de kvinnliga cheferna är det de 

på annan förvaltning som avviker. Att just dessa grupper avviker från de andra cheferna kan 

ha att göra med att det är kvinnliga chefer på mansdominerade förvaltningar och manliga 

chefer på en kvinnodominerad förvaltning. Att kvinnornas upplevelser är positiva kan ha att 

göra med det som framkommit i intervjuerna om att jämställdhetsarbete är ett prioriterat 

område på dessa förvaltningar. En annan bidragande orsak kan vara ett antagande om att 

lönen är högre på de mansdominerade förvaltningarna än på de kvinnodominerade.  

 

Chefernas attityder till jämställdhet är generellt sett positiva, de anser att det är ett viktigt 

område. Informanterna verkar leva eller ha levt i jämställda förhållanden vilket kan spegla de 

attityder de framställer om jämställdhet. Det finns en diskrepans mellan vad informanterna 

uttrycker och vad som framgår av diskursen när det gäller om kvinnor och män har samma 

förutsättningar för ledarskap. Informanterna menar att det inte finns någon skillnad mellan 

könen, samtidigt framkommer det att det kan vara svårt att förena föräldraskap och chefskap. 

Att kombinera en chefstjänst och att arbeta deltid är svårt praktiskt. Det är i första hand 

kvinnor som på grund vissa biologiska faktorer är den som oftast är hemma den första tiden 

med barnet. Detta gör att kvinnors handlingsutrymme begränsas gällande val av yrke och 

karriär. Informanterna upplever inte att organisationen är jämställd eller att arbetsgivaren har 

jämställdhet som ett prioriterat område. Istället upplevs näringslivet som det mest prioriterade 

området. 

 

10.1 Slutsatser 
I resultatet framkommer att den aktuella kommunens antagande om att kvinnliga chefer på 

Socialförvaltningen var de som skulle ha flest anställda inte stämmer. Kartläggningen visar att 

de kvinnliga cheferna generellt är mer nöjd än de manliga cheferna med sin arbetssituation. 

Informanternas attityder till jämställdhet är relativt positiva teoretiskt sätt. Men alla prioriterar 

inte arbete med jämställdhetsfrågorna i praktiken. Det står i den aktuella kommunens 

jämställdhetsplan att jämställdhetsarbetet ska prägla hela verksamheten och vara ett prioriterat 

område. I denna studie har det framkommit att detta mål inte uppnås i dagens läge.
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10.2 Fortsatt forskning 

Ett förslag på fortsatt forskning är att en kartläggning bör göras till grund för den aktuella 

kommunens jämställdhetsplan. Detta eftersom det är viktigt att ha ett bra underlag och ta reda 

på vilka behov som finns för att kunna göra en jämställdhetsplan på ett tillfredställande sätt. 

Då skulle en enkätundersökning kunna göras även på ett urval av alla anställda. Ett annat 

förslag är att göra en djupare intervjuundersökning med fler informanter. Där skulle det även 

gå att intervjua både chefer och anställda. 
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ENKÄT - LEDARSKAP UR GENUSPERSPEKTIV  
Det är viktigt att alla arbetsledare som fått enkäten fyller i den för att resultaten i 
undersökningen ska vara såtillförlitliga som möjligt. 
Enkäten ska vara ifylld senast fredag den 22 september 2006. Påminnelser kommer att 
skickas ut för att få så stor svarsfrekvens som möjligt. 
Enkäten tar ungefär 20 minuter att fylla i. 
Den består av teman:  

1. Bakgrundsfaktorer  
2. Arbetsförhållanden, den praktiska arbetsmiljön  
3. Arbetsförhållanden, den psykosociala arbetsmiljön  
4. Stöd i ledarskapet  
5. Lön och kompetensutveckling  

 
Varje tema avslutas med en öppen fråga där Du får lämna Dina kommentarer. När du 
fyllt i blanketten trycker du på knappen 'Skicka enkät'. Då ska en tacksida visas. Om du 
inte får upp tacksidan har du glömt att fylla i en eller flera frågor. De är markerade med 
röd stjärna(*).Fyll i de frågor du inte svarat på och tryck igen på 'Skicka enkät' 
 

Bakgrund 
1. Ditt kön         

Kvinna  □ Man □ 
 
2. Din ålder_____ 
 
3. Vilken är din högsta avslutade utbildning 

□ Akademisk utbildning/universitet/ högskola                         

□   Realskola/gymnasium                                              

□  Yrkesskola/fackskola                                               

□   Folkskola/grundskola                                                   

□   Vet inte 
Annat__________________________________________
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4. Vilken förvaltning arbetar du i? 

□ Barn- och utbildningsförvaltningen 
□ Socialtjänsten 

□ Annan förvaltning 
 
5a. Vet du om att X kommun har en Jämställdhetsplan? 

Ja □  Nej □ Vet inte    □ 
b. Har du arbetat med den? 

Ja □  Nej □  Ingen åsikt     □ 
 
c. Om ja, på vilket sätt har du arbetat med den? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Arbetsförhållanden 
Den praktiska arbetsmiljön 
6. Hur många anställda har du personalansvar för?(ca:)  
____________ 
7. Hur ser den procentuella könsfördelning ut mellan de anställda som du har 
personalansvar för? Ska uppgå till totalt 100 %.  
 
Kvinnor_____  %  Män_____% 
 
8. Har du som chef/ledare möjlighet att påverka min arbetssituation? 
(Exempelvis anpassa arbetstiden, heltid/deltid) 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □
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9. Vilket område i chefskapet ägnar du mest tid åt? 
________________________________________________________________________ 
 
10a. Skulle du vilja lägga tiden på något annat istället? 

Ja □  Nej □  Ingen åsikt    □ 
 
b. Om ja, så fall vad? 
________________________________________________________________________ 
 
11a. Genomför du utvecklingssamtal med alla dina anställda varje år? 

Ja □  Nej □  Ingen åsikt    □ 
 
b. Om nej, varför? 
________________________________________________________________________ 
 
12a. Brukar du arbeta övertid?  

Ja □  Nej □ Ingen åsikt   □ 
 
b. Om ja, varför?  
 
________________________________________________________________________ 
 
13. Har du någon gång under ordinarie arbetstid arbetat hemifrån? 

Ja □  Nej □ Ingen åsikt    □ 
 
14. Har du något du vill tillägga angående temat ”Den praktiska 
arbetsmiljön”? Skriv kortfattat 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________
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Den psykosociala arbetsmiljön 
 
15. Jag är bekväm i min ledarroll? 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
16. Mina anställda är positiva till mig som chef? 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
17. Jag har en positiv inställning till mitt arbete? 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
18a.Upplever du att du har ett stressigt arbete? 

Ja □  Nej □ Ingen åsikt    □ 
 
b. Om ja, vilken är den huvudsakliga stressfaktorn? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
19. Har du något att tillägga angående temat den psykosociala arbetsmiljön? 
Skriv kortfattat 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________



Bilaga B Enkäten 

 

    

Stöd i ledarskapet 
20. Min närmaste chef ger mig stöd vid: 
 
a. Tidsbrist 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
b. Verksamhetsfrågor   
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
c. Personalfrågor 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
d. Ekonomifrågor 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
21. Min närmaste chef ger dig stöd om/när jag känner att jag inte räcker till som 
chef/ledare? 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □
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22. Vem/vilka får du stöd av i övrigt i din chefsroll? (Flera alternativ kan 
kryssas) 

□ Ekonom 

□ Personalhandläggare 

□ IT-tekniker 

□ Andra chefer 

□ Andra _____________ 
 
23a. Saknar du stöd inom något område? 

Ja □  Nej □ Ingen åsikt    □ 
 
b. Om ja inom vilket/vilka områden? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
24. På vilket sätt vill du ha det stödet? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
25. Har du något att tillägga angående temat ”Stöd i ledarskapet”? Skriv 
kortfattat 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
Lön och kompetensutveckling 
 
26. Jag har den kompetens/kunskap som arbetet kräver? 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □
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27. Min lön överensstämmer med: 
 
a.Min kompetens/erfarenhet 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
b.Mitt ansvar för anställda 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □ 
 
28a. Får du tillräckligt med kompetensutveckling för att klara din chefsroll? 

Ja □  Nej □ Ingen åsikt    □ 
 
b. Om nej, vilka utvecklingsmöjligheter saknar du? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
29a. Tar du själv ansvar för din kompetensutveckling? 

Ja □  Nej □ Ingen åsikt    □ 
 
b) Om nej, varför inte? 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
30. Jag har möjlighet till karriärutveckling inom organisationen? 
Instämmer    Instämmer Ingen åsikt   
Helt     inte alls 
  1   2   3   4   5 

□ □ □ □ □
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31. Har du något att tillägga angående temat ”Lön och kompetensutveckling”? 
Skriv kortfattat 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan!  
 

 

 

 

 



Bilaga C Intervjuguide 

 

    

Hej, 

Anledningen till att vi genomför dessa intervjuer är att för det första att fördjupa vårat 

examensarbete. När vi påbörjade det här uppdraget trodde vi att det skulle handla mer om 

jämställdhet än vad det i slutändan gjorde. Vi har intresserat oss för jämställdhet under i stort 

sett hela vår studietid och ser det som ett viktigt område.  

 

Den här intervjun är helt frivillig. Självklart kommer du att vara anonym. Endast vi kommer 

att ha tillgång till materialet vi får fram av intervjuerna. När examensarbetet är klart och 

godkänt kommer materialet att förstöras. Fram till och med att vi har börjat bearbeta 

intervjuerna har du möjlighet att ångra ditt deltagande. Under hela arbetet kommer vi att 

förhålla oss till de etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet bestämt. Dessa är: 

Konfidentialitetskravet, Informationskravet, Nyttjandekravet och Samtyckeskravet. 

 

Tack på förhand! 

 

Katarina Lundin Susanne Bergdahl 

073-848 23 24 070-659 03 37  

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för arbetsvetenskap, Industriell produktionsmiljö 

Sociologiprogrammet
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 

1. Berätta lite om dig själv… 

2. Är du gift eller sambo? 

3. Har du barn? 

4. Om barn, hur många barn har du? 

5. Om barn, hur gamla är dina barn? 

6. Om barn, bor de hemma? 

7. Vilken är din befattning? 

8. Hur länge har du varit chef inom organisationen? 

 

(Endast till dem som är sambo/gifta) 
Ansvarsfördelning i hemmet och stöd av partner 

 
9. Hur ser ansvarsfördelningen ut hemma hos er? 

10. Upplever du att din partner ger dig tillräckligt stöd för att du ska kunna utöva ditt 

ledarskap på arbetet? (Bollplank, dela hushållssysslor etc.) 

11. Har du några fritidsintressen? 

12. Hur ofta har du möjlighet att utöva dem? 

13. Har din partner några fritidsintressen? 

14. Hur ofta har hon/han möjlighet att utöva dem? 

15. Upplever du era intressen ses som lika viktiga? 

 

Arbete och föräldraskap 

16. Upplever du att din arbetsgivare har en positiv inställning till 

mammaledig/pappaledighet? 

17. Upplever du att dina medarbetare har en positiv inställning till 

mammaledighet/pappaledighet? 

18. Upplever du att föräldraledighet är en positiv erfarenhet/merit för ditt arbete? 

19. Har du möjlighet att arbeta hemifrån om du skulle önska?
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Jämställdhet  

20. Vad är jämställdhet för dig? 

21. Anser du att jämställdhet är ett viktigt område? (Något särskilt område) 

22. Har du gått någon utbildning som handlar om jämställdhet? 

23. Upplever du att kvinnor och män har samma möjlighet att göra karriär? (byta till högre 

befattning) 

24. Hur arbetar du för att uppnå målen i jämställdhetsplanen? 

25. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper om jämställdhet för att kunna uppnå 

målen i jämställdhetsplanen? 

26. Tycker du att det är nödvändigt att ha en jämställdhetsplan? 

27. Upplever du att Piteå kommun prioriterar jämställdhetsarbete? 

 

Kommunikation 

28. Anser du att kommunikationen fungerar på ett tillfredsställande sätt inom 

organisationen? 

29. Anser du att det finns brister i kommunikationen inom organisationen?
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Jämställdhetsplan 
2005-2008 
 
Vision  
Genom att vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns begåvning, resurser och 
erfarenheter tas tillvara är den aktuella kommunen en attraktiv arbetsgivare, med gott 
arbetsklimat och hög kvalitet i vår verksamhet.  

Syfte  
Jämställdhetsfrågorna ska sätta sin prägel på all verksamhet och vara en naturlig del i allt 
utvecklings- och strategiarbete. För att nå resultat krävs ett strukturerat och engagerat arbete 
med mål och uppföljning. Arbetet måste bedrivas på alla nivåer i organisationen. 
Jämställdhetsplanens syfte är att vara ett aktivt verktyg i detta arbete.  

Lagkrav  
Jämställdhetslagen säger att kommunen varje år måste upprätta en jämställdhetsplan. Planen 
ska innehålla aktiva åtgärder för att främja jämställdheten och förhindra diskriminering på 
grund av kön.  

Övergripande mål för jämställdhetsplanen  

2008 ska jämställdhetsperspektivet finnas med i alla policydokument och beaktas i allt arbete.  

Jämställdhet – en definition  

Jämställdhet i arbetslivet råder när kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter att;  
 få och behålla arbete,  
 förekomma i samma omfattning inom alla yrkeskategorier och på alla 
befattningsnivåer, 
 
 ha lika lön och anställningsvillkor för lika eller likvärdigt arbete,  
 utvecklas i arbetet,  
 gå vidare till nya arbetsuppgifter,  
 utveckla sin kompetens  
 förena förvärvsarbete med familjansvar,  
 vara delaktig och ha inflytande.  
 
Arbetsförhållanden  

4§ Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall genomföra sådan åtgärder som med hänsyn till 
arbetsgivarens resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena 
skall lämpa sig för både kvinnor och män.  

Mål – Heltid en rättighet, deltid en möjlighet  
Målet är att 2008 ska alla anställningar byggas på heltidstjänster med möjlighet att välja att 
arbeta deltid. Idag har, av alla månadsanställda i kommunen, 64 % av kvinnorna och 89 % av 
männen heltidsanställningar.
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Mål – Arbetsmiljö och hälsa  

Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i den aktuella kommunen ska vara 
anpassad för både kvinnor och män.  

Målen för sjukfrånvaro och frisknärvaro finns redan beslutade i verksamhetsdirektiven 
och innebär att halvera sjukfrånvaron och öka frisknärvaron bland kvinnor.  

I alla projekt och åtgärder som genomförs för att nå målen i verksamhetsdirektiven ska det 
finnas ett jämställdhetsperspektiv.  

Frisknärvaro innebär att en medarbetare inte har varit frånvarande på grund av sjukdom under 
12 månader. Männen har för närvarande 58% frisknärvaro medan kvinnorna har 38%. 
Sjuktalet för 2003 ligger på totalt 38.5 dagar per snittanställd att jämföra med 2002 som låg på 
totalt 41.9 dagar per snittanställd. Kvinnorna står för största delen av sjukfrånvaron med 43 
dagar per snittanställd jämfört med männens 20 dagar per snittanställd.  

Mål – timvikarier  
Målet är att 2008 ska antalet arbetade timmar i kommunen som utförs av timvikarier ha 
minskat med 8 % till förmån för fastare anställningsformer.  

Mål - Ledarskap  
Förutsättningarna för ledarskap ska vara lika oavsett kön och verksamhet.  

Övergripande åtgärder  
 Se över pågående projekt ur ett jämställdhetsperspektiv  
 Alla nya projekt inom personalområdet ska ha med jämställdhetsperspektivet  
 Ledarskapets förutsättningar ska kartläggas utifrån ett jämställdhetsperspektiv, 
avseende faktorer som lön, ansvar, antal underställda, sjukfrånvaro osv.  
 
Förvaltningens åtgärder  
Här ska förvaltningen lägga in de åtgärder de tänker genomföra för att bidra till att målen i 
den övergripande planen nås.  
Arbete och föräldraskap  

5§ Jämställdhetslagen Arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga 
arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.  

Mål - föräldraledighet  
Alla anställda inom den aktuella kommunen ska ha förutsättningar och möjlighet att förena 
arbete och föräldraskap. Arbetsplatskulturen möjliggör för både kvinnor och män att vara 
föräldralediga. Föräldraledighet ska värderas som en positiv erfarenhet i samband med den 
årliga löneöversynen.  

Övergripande åtgärder  
 Utveckla metoder som ger den anställde större inflytande över arbetstidens 
omfattning och förläggning.  
 Anställda som är föräldralediga ska ha information från arbetsplatsen t.ex. 
genom faddersystem.
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Förvaltningens åtgärder  
Här ska förvaltningen lägga in de åtgärder de tänker genomföra för att bidra till att målen i 
den övergripande planen nås.  
Sexuella trakasserier  

6§ Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att 
någon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier pga. en anmälan om 
könsdiskriminering. Med sexuella trakasserier avses sådant ovälkommet uppträdande 
grundat på kön eller ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker arbetstagarens 
integritet i arbetet.  

I den aktuella kommunen fördömer vi sexuella trakasserier och tolererar inte att det 
förekommer på våra arbetsplatser.  

Övergripande åtgärd  
• Verka för att förvaltningarna arbetar efter ”Generella regler för att motverka och 

åtgärda sexuella trakasserier”.  
Rekrytering och jämnare könsfördelning  

7§ Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra 
lämpliga åtgärder  

främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika 
kategorier av arbetstagare. 8§ Jämställdhetslagen Arbetsgivaren skall verka för att lediga 
anställningar söks av både kvinnor och män. 9§ Jämställdhetslagen När det på en arbetsplats 
inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor och män i  
en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren vid 
nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet 
och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar.  

Mål – Enkönade yrkesgrupper  
Målet är en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom såväl yrkeskategorier som 
arbetsgrupper. I 30% av kommunens yrkesgrupper förekommer endast ett kön, till 2008 ska 
siffran minskas till 20%.  

Mål - Chefer  
Successivt ska könsfördelningen i förvaltningschefsgruppen vara 50/50.  

Mål – Rekrytering  
Rekryteringsgrupper ska 2008 bestå av både kvinnor och män. När så ej sker ska anledningen 
anges.  

Övergripande åtgärder  
 Vid varje tjänstetillsättning ska en jämnare könsfördelning eftersträvas.  
 Vid rekrytering av chefer samt personal till enkönade yrkesgrupper ska 
rekryteringsgruppen göra en skriftlig jämställdhetsanalys, som rapporteras till 
personalutskottet.  
 Platsannonser ska utformas så att de tar hänsyn till jämställdhetsaspekter.



Bilaga D Uppdragskommunens Jämställdhetsplan 

 

    

  
Förvaltningens åtgärder  
Här ska förvaltningen lägga in de åtgärder de tänker genomföra för att bidra till att målen i 
den övergripande planen nås.  
Löner  

§10, §11 Jämställdhetslagen handlar om att arbetsgivaren genom kartläggning och analys 
ska upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och anställningsvillkor mellan 
kvinnor och män samt att arbetsgivare varje år skall upprätta en handlingsplan för 
jämställda löner.  

Mål - löner  
Kvinnor och män ska värderas lika vid lönesättning. Löneskillnader beroende på kön ska ej 
förekomma.  

Övergripande åtgärder  
Analysen av lönekartläggningen och arbetsvärderingen som ingår i den, ska fördjupas och 
breddas för att påvisa om det finns löneskillnader som beror på kön. Eventuella resultat av 
den fördjupade analysen av lönekartläggningen ska beaktas i lönepolicyn.  
Under 2005 ska en översyn av lönepolicyn göras för att anpassa den till jämställdhetsplanen.  
 
Förvaltningens åtgärder  
Här ska förvaltningen lägga in de åtgärder de tänker genomföra för att bidra till att målen i 
den övergripande planen nås.  
Organisation och ansvar  
Kommunfullmäktige fastställer den övergripande jämställdhetsplanen.  

Personalutskottets ansvar är att samordna det övergripande jämställdhetsarbetet och ta 
initiativ som man anser nödvändiga för att uppnå jämställdhetsplanens intentioner.  

Nämnder och styrelser utarbetar och fastställer vilka åtgärder som ska genomföras på 
förvaltningen för att nå målen i jämställdhetsplanen, utser minst en ledamot som i 
nämnden/styrelsen bevakar jämställdhetsfrågorna. Resurser som behövs inom nämndens 
område, för att genomföra jämställdhetsåtgärder enligt plan, skall behandlas som andra 
budgetfrågor.  

Förvaltningschefen är ytterst ansvarig för jämställdhetsarbetet på den egna förvaltningen.  

Jämställdhetsombud ska utses på varje förvaltning/enhet. Uppgift är att bevaka och driva 
jämställdhetsfrågorna samt att bistå förvaltning/enhetschefen i jämställdhetsarbetet.  

Information och utbildning  

Alla arbetsledare och chefer är ansvariga för att informera på arbetsplatsmöten om den 
övergripande jämställdhetsplanen och förvaltningens åtgärdsplan samt om vilka som är 
jämställdhetsombud.  
Alla jämställdhetsombud och ledamöter i nämnderna med ansvar för jämställdhet ska under 
2005 erbjudas en utbildning i aktivt jämställdhetsarbete med fokus på
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Kommunens jämställdhetsplan.  
Alla chefer ska under 2005 erbjudas en utbildning i kommunens 
jämställdhetsplan. 
Utvärdering och uppföljning  
Den övergripande jämställdhetsplanen ska, från och med 2005, varje år utvärderas och följas 
upp i årsredovisningen.  
Planen ska revideras vartannat år av kommunfullmäktige  
 Förvaltningarna ska, från och med 2005,  i årsredovisningen redovisa hur de 
bidragit till att uppnå de mätbara målen i den övergripande jämställdhetsplanen samt redovisa 
vilka åtgärder som genomförts.  
 
Övergripande åtgärder  

Alla policydokument inom personalområdet ska ha med jämställdhetsperspektivet.  
Under 2005 utarbeta mall för hur jämställdhetsplanen ska följas upp av 
förvaltningarna.
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Jämställdhetslag (1991:433) *) 
 
Uppdaterad per 1 juli 2005 
 
SFS 2005:476 - Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om jämställdhetslagen (1991:433) 
dels att 6, 15, 16, 17, 21, 22, 22 a, 24, 25, 27 och 45 §§ samt rubriken närmast före 22 § skall 
ha följande lydelse, 
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 1 a, 1 b, 16 a, 16 b och 45 a §§, samt 
närmast före 16 a, 16 b, 22 a och 45 a §§ nya rubriker, av följande lydelse. 
Av Jonas Malmberg: Riksdagen har antagit vissa ändringar i lagen, främst i syfte att 
genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/73/EG av den 23 september 2002 om 
ändring av rådets direktiv 76/207/EEG om genomförandet av principen om likabehandling av 
kvinnor och män i fråga om tillgång till anställning, yrkesutbildning och befordran samt 
arbetsvillkor (likabehandlingsdirektiv). Lagändringen innebär vidare att skyddet mot 
könsdiskriminering i princip får samma utformning som skyddet mot diskriminering som har 
samband med diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Ändringarna motsvarar i huvudsak den 
lagstiftning som den 1 juli 2003 genomfördes i fråga om annan diskriminering än 
könsdiskriminering (se prop. 2002/03:65). 
Lagändringarna trädde i kraft den 1 juli 2005. Förarbeten: prop. 2005/05:147 och 
2004/05:AU7. 
Lagens ändamål 
 1 §  1) Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, 
anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i 
arbetslivet). 
Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.  
 1 a §  2) Den som utan att vara anställd söker eller fullgör yrkespraktik på en arbetsplats skall 
anses som arbetssökande respektive arbetstagare vid tillämpning av förbuden mot 
diskriminering och repressalier i 15-16 b §§, 17 § 3 och 22 § samt bestämmelserna i 22 a-24 
§§, 25 § första stycket och 27-28 §§. 
Den hos vilken praktiken söks eller fullgörs skall anses som arbetsgivare. Lag 2005:476.  
 1 b §  3) Den som utan att vara anställd utför arbete på en arbetsplats som inhyrd eller inlånad 
arbetskraft skall anses som arbetstagare vid tillämpning av bestämmelserna i 22 §, 22 a §, 24 
§ fjärde stycket och 27-28 §§. Lag 2005:476. 
Den hos vilken arbetet utförs skall anses som arbetsgivare.  
 
Samverkan 
 2 § Arbetsgivare och arbetstagare 4) skall samverka om aktiva åtgärder för att jämställdhet i 
arbetslivet skall uppnås. De skall särskilt verka för att utjämna och förhindra skillnader i löner 
och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta 
som lika eller likvärdigt. De skall också främja lika möjligheter till löneutveckling för kvinnor 
och män. 5) 
Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen 
bedömning av de krav arbetet ställer samt dess natur kan anses ha lika värde som det andra 
arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer skall göras med beaktande av kriterier såsom 
kunskap och färdigheter, ansvar och ansträngning. Vid bedömningen av arbetets natur skall 
särskilt arbetsförhållandena beaktas. 6) Lag 2000:773.
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Aktiva åtgärder 7) 
Målinriktat jämställdhetsarbete 
 3 §  8) Arbetsgivaren skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för 
att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet. 
Närmare föreskrifter om arbetsgivarens skyldigheter meddelas i 4-11 §§.  
 
Arbetsförhållanden 
 4 §  9) Arbetsgivaren skall genomföra sådana åtgärder som med hänsyn till arbetsgivarens 
resurser och omständigheterna i övrigt kan krävas för att arbetsförhållandena skall lämpa sig 
för både kvinnor och män.  
 5 §  10) Arbetsgivaren skall underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena 
förvärvsarbete och föräldraskap.  
 6 § Arbetsgivaren skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att någon arbetstagare 
utsätts för trakasserier på grund av kön, sexuella trakasserier eller repressalier enligt denna lag. 
11) Lag 2005:476.  
 
Rekrytering m.m. 
 7 §  12) Arbetsgivaren skall genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga 
åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom 
olika kategorier av arbetstagare.  
 8 § Arbetsgivaren skall verka för att lediga anställningar söks av både kvinnor och män.  
 9 §  13) När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan kvinnor 
och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, skall arbetsgivaren 
vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet 
och söka se till att andelen arbetstagare av det könet efter hand ökar. 
Första stycket skall dock inte tillämpas, om särskilda skäl talar emot sådana åtgärder eller 
åtgärderna rimligen inte kan krävas med hänsyn till arbetsgivarens resurser och 
omständigheterna i övrigt. 14)  
 
Lönefrågor 
(Beträffande rubriken, se Lag 1994:292.) 
 9 a § betecknas numera 10 § genom Lag 2000:773.  
 10 §  15) I syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön och andra 
anställningsvillkor mellan kvinnor och män skall arbetsgivaren varje år kartlägga och 
analysera  
- bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos 
arbetsgivaren, och 
- löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller 
likvärdigt.  
Arbetsgivaren skall bedöma om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt 
samband med kön. Bedömningen skall särskilt avse skillnader mellan  
- kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika, och 
- grupp med arbetstagare som utför arbete som är eller brukar anses vara kvinnodominerat och 
grupp med arbetstagare som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete 
men inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat. 16) Lag 2000:773.  
 11 §  17) Arbetsgivaren skall varje år upprätta en handlingsplan för jämställda löner och där 
redovisa resultatet av kartläggningen och analysen enligt 10 §. I planen skall anges vilka 
lönejusteringar och andra åtgärder 18) som behöver vidtas för att uppnå lika lön för arbete 
som är att betrakta som lika eller likvärdigt. Planen skall innehålla en kostnadsberäkning och
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en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs skall genomföras så 
snart som möjligt och senast inom tre år. 
En redovisning och en utvärdering av hur de planerade åtgärderna genomförts skall tas in i 
efterföljande års handlingsplan. 
Skyldigheten att upprätta en handlingsplan för jämställda löner gäller inte arbetsgivare som 
vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Lag 2000:773.  
 12 § Arbetsgivaren skall förse en arbetstagarorganisation i förhållande till vilken 
arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal 19) med den information som behövs för att 
organisationen skall kunna samverka vid kartläggning, analys och upprättande av 
handlingsplan för jämställda löner. 20) 
Avser informationen uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör en enskild 
arbetstagare gäller reglerna om tystnadsplikt och skadestånd i 21, 22 och 56 §§ lagen 
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället 
bestämmelserna i 14 kap. 7, 9 och 10 §§ sekretesslagen (1980:100). Lag 2000:773.  
 
Jämställdhetsplan 
(Beträffande rubriken, se Lag 2000:773.) 
 13 §  21) Arbetsgivaren skall varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Planen 
skall innehålla en översikt över de åtgärder enligt 4-9 §§ som behövs på arbetsplatsen och en 
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra 
under det kommande året. 
Planen skall också innehålla en översiktlig redovisning av den handlingsplan för jämställda 
löner som arbetsgivaren skall göra enligt 11 §. 
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in 
i efterföljande års plan. 
Skyldigheten att upprätta en jämställdhetsplan gäller inte arbetsgivare som vid senaste 
kalenderårsskifte sysselsatte färre än tio arbetstagare. Lag 2000:773.  
 
Kollektivavtal 
(Beträffande rubriken, se Lag 2000:773.) 
 14 §  22) Kollektivavtal som träffas i hänseenden som anges i 4-13 §§ befriar inte 
arbetsgivaren från skyldighet att iaktta föreskrifterna i dessa paragrafer. Lag 2000:773.  
 
Förbud mot könsdiskriminering 23) 
Direkt diskriminering 24) 
(Beträffande rubriken, se Lag 2000:773.) 
 15 § En arbetsgivare får inte missgynna 25) en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 
behandla henne eller honom sämre än arbetsgivaren behandlar, har behandlat eller skulle ha 
behandlat någon annan 26) i en jämförbar situation 27), om missgynnandet har samband med 
kön 28). 29) Lag 2005:476.  
 
Indirekt diskriminering 30) 
(Beträffande rubriken, se Lag 2000:773.) 
 16 § En arbetsgivare får inte missgynna 31) en arbetssökande eller en arbetstagare genom att 
tillämpa en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men 
som i praktiken särskilt missgynnar personer av det ena könet. 32) Detta gäller dock inte om 
bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet kan motiveras av ett berättigat mål och medlen är 
lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. 33) Lag 2005:476.
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Trakasserier 
(Beträffande rubriken, se Lag 2005:476.) 
 16 a §  34) En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller en arbetstagare 
genom trakasserier på grund av kön eller genom sexuella trakasserier. 
Med trakasserier på grund av kön avses ett uppträdande i arbetslivet som kränker en 
arbetssökandes eller arbetstagares värdighet och som har samband med kön. 
Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en 
arbetssökandes eller arbetstagares värdighet. Lag 2005:476.  
 
Instruktioner att diskriminera 
(Beträffande rubriken, se Lag 2005:476.) 
 16 b §  35) En arbetsgivare får inte lämna order eller instruktioner till en arbetstagare om 
diskriminering av en person enligt 15-16 a §§. Lag 2005:476.  
 
När förbuden gäller 
(Beträffande rubriken, se Lag 2000:773.) 
 17 § Förbuden mot könsdiskriminering i 15-16 b §§ gäller när arbetsgivaren 
1. beslutar i en anställningsfråga, tar ut en arbetssökande till anställningsintervju eller vidtar 
annan åtgärd under anställningsförfarandet, 36) 
2. beslutar om befordran eller tar ut en arbetstagare till utbildning för befordran, 
3. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör yrkespraktik, 37) 
4. beslutar om eller vidtar annan åtgärd som rör annan utbildning eller yrkesvägledning, 
5. tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta som lika eller 
likvärdiga, 38) 
6. leder och fördelar arbetet, eller 
7. säger upp, avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd 39) mot en 
arbetstagare. 
Förbudet mot direkt diskriminering gäller inte 
1. vid beslut om anställning, befordran eller utbildning för befordran om visst kön är 
nödvändigt på grund av arbetets natur eller det sammanhang där det utförs 40), eller 
2. om behandlingen är ett led i strävanden att främja jämställdhet i arbetslivet och det inte är 
fråga om tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor för arbeten som är att betrakta 
som lika eller likvärdiga. 41) Lag 2005:476.  
 18-20 §§ upphävda genom Lag 2000:773.  
 
Uppgift om meriter 
 21 §  42) En arbetssökande, som inte har anställts eller en arbetstagare som inte har 
befordrats eller tagits ut till en utbildning för befordran, har rätt att på begäran få en skriftlig 
uppgift av arbetsgivaren om arten och omfattningen av utbildning, yrkeserfarenhet och andra 
jämförbara meriter i fråga om den som fick arbetet eller utbildningsplatsen. Lag 2005:476.  
 
Förbud mot repressalier 
(Beträffande rubriken, se Lag 2005:476.) 
 22 §  43) En arbetsgivare får inte utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att 
arbetstagaren har avvisat arbetsgivarens sexuella närmanden, anmält arbetsgivaren för 
diskriminering, påtalat diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna lag. 
Arbetsgivaren får inte heller utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att hon eller 
han anmält eller påtalat att arbetsgivaren inte följer någon av bestämmelserna om aktiva 
åtgärder i 3-13 §§.
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Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta om en arbetstagares arbetsförhållanden 
skall vid tillämpning av första och andra styckena likställas med arbetsgivare. Lag 2005:476.  
 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 
(Beträffande rubriken, se Lag 2005:476.) 
 22 a §  44) En arbetsgivare som får kännedom 45) om att en arbetstagare anser sig ha blivit 
utsatt för trakasserier på grund av kön eller sexuella trakasserier av en annan arbetstagare 
skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna och i förekommande fall vidta 
de åtgärder som skäligen kan krävas 46) för att förhindra fortsatta trakasserier. 47) Lag 
2005:476.  
 
Skadestånd och andra påföljder 
Ogiltighet 
 23 §  48) Ett avtal är ogiltigt i den utsträckning det föreskriver eller medger sådan 
könsdiskriminering som är förbjuden enligt 15-17 §§. Lag 2000:773.  
 24 § Om en arbetstagare diskrimineras genom en bestämmelse i ett avtal med arbetsgivaren 
på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall bestämmelsen jämkas eller förklaras 
ogiltig om arbetstagaren begär det. Har bestämmelsen sådan betydelse för avtalet att det inte 
skäligen kan krävas att detta i övrigt skall gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas 
även i annat hänseende eller i sin helhet förklaras ogiltigt. 
Diskrimineras en arbetstagare på något sätt som är förbjudet enligt denna lag genom att 
arbetsgivaren säger upp ett avtal eller vidtar någon annan sådan rättshandling, skall 
rättshandlingen förklaras ogiltig om arbetstagaren begär det. 
Första och andra styckena gäller inte när 23 § är tillämplig. 
Om en arbetssökande eller arbetstagare diskrimineras genom en ordningsregel eller liknande 
intern bestämmelse på arbetsplatsen på något sätt som är förbjudet enligt denna lag, skall 
bestämmelsen jämkas eller förklaras sakna verkan om den arbetssökande eller arbetstagaren 
begär det. 49) Lag 2005:476.  
 
Skadestånd 
 25 §  50) Om en arbetssökande eller en arbetstagare diskrimineras genom att arbetsgivaren 
bryter mot förbuden i 15, 16, 16 a eller 16 b § och 17 § skall arbetsgivaren betala skadestånd 
till den diskriminerade för den kränkning som diskrimineringen innebär. 
I fall som avses i 15, 16, 16 a eller 16 b § och 17 § 4-7 skall arbetsgivaren betala skadestånd 
också för den förlust som uppkommer för arbetstagaren. Lag 2005:476.  
 26 § upphävd genom Lag 2000:773.  
 27 § Om en arbetstagare utsätts för repressalier som avses i 22 §, skall arbetsgivaren betala 
skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer och för den kränkning som 
repressalierna innebär. 51) Lag 2005:476.  
 27 a § Om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 22 a §, skall arbetsgivaren betala 
skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som underlåtenheten innebär. 52) Lag 
1998:208.  
 28 § Om det är skäligt, kan skadestånd enligt 25, 27 eller 27 a § sättas ned eller helt falla bort. 
Lag 2000:773.  
 
Andra påföljder 
 29 § För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt ett sådant kollektivavtal 
som avses i 14 § skall tillämpas vad som sägs om påföljd i avtalet eller i lagen (1976:580) om 
medbestämmande i arbetslivet. Lag 2000:773.
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Tillsynen av lagens efterlevnad 
 30 § För att se till att denna lag efterlevs skall det finnas en jämställdhetsombudsman och en 
jämställdhetsnämnd. 
Jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsnämnden utses av regeringen.  
 
Jämställdhetsombudsmannen 
 31 §  53) Jämställdhetsombudsmannen skall i första hand söka förmå arbetsgivare att 
frivilligt följa föreskrifterna i denna lag. 
Ombudsmannen skall också i övrigt medverka i strävandena att främja jämställdhet i 
arbetslivet.  
 
Jämställdhetsnämnden 
 32 §  54) Jämställdhetsnämnden har till uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt 
35 § och överklaganden enligt 42 §.  
 
Uppgiftsskyldighet 
 33 §  55) En arbetsgivare är skyldig att på uppmaning av Jämställdhetsombudsmannen  
- lämna de uppgifter om förhållandena i arbetsgivarens verksamhet som kan vara av betydelse 
för ombudsmannens tillsyn enligt 30 §, och 
- ge ombudsmannen tillträde till arbetsplatsen för undersökningar som kan vara av betydelse 
för tillsynen. Lag 2000:773.  
 
Föreläggande av vite 
 34 § Om arbetsgivaren inte rättar sig efter en uppmaning enligt 33 §, får 
jämställdhetsombudsmannen vid vite förelägga arbetsgivaren att göra det.  
 35 §  56) En arbetsgivare som inte följer någon av föreskrifterna i 4-13 §§ kan vid vite 
föreläggas att fullgöra sina skyldigheter. Ett sådant föreläggande meddelas av 
Jämställdhetsnämnden på framställning av Jämställdhetsombudsmannen eller, om 
ombudsmannen förklarat sig inte vilja göra en framställning, av en central 
arbetstagarorganisation i förhållande till vilken arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. 
Föreläggandet kan riktas även mot staten som arbetsgivare. 
I framställningen skall det anges vilka åtgärder som bör åläggas arbetsgivaren, vilka skäl som 
åberopas till stöd för framställningen och vilken utredning som har gjorts. Lag 2000:733.  
 
Handläggningen 
 36 § Arbetsgivaren skall föreläggas att, vid påföljd att ärendet ändå kan komma att avgöras, 
inom en viss tid yttra sig över en framställning enligt 35 § och lämna de uppgifter om 
förhållandena i sin verksamhet som nämnden behöver för sin prövning. 
När en arbetstagarorganisation gjort framställningen skall Jämställdhetsombudsmannen 
beredas tillfälle att yttra sig. Lag 2000:733.  
 37 § Jämställdhetsnämnden skall se till att ärendena blir så utredda som deras beskaffenhet 
kräver. 
När det behövs skall nämnden låta komplettera utredningen. Överflödig utredning får avvisas.  
 
Muntlig förhandling 
 38 § Ärenden om vitesföreläggande enligt 35 § avgörs efter muntlig förhandling, utom när 
nämnden anser att någon sådan förhandling inte behövs.  
 39 § Till en förhandling enligt 38 § skall den som gjort framställningen hos 
Jämställdhetsnämnden samt arbetsgivaren kallas.
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Nämnden får vid vite förelägga arbetsgivaren eller arbetsgivarens ställföreträdare att inställa 
sig personligen. 57) 
Om det behövs för utredningen, får nämnden också kalla andra till förhandlingen. Lag 
2000:733.  
 
Ärendenas avgörande 
 40 § Ett ärende om vitesföreläggande enligt 35 § får avgöras, även om arbetsgivaren inte 
yttrar sig i ärendet eller inte medverkar till utredningen eller om arbetsgivaren uteblir från en 
muntlig förhandling. 
Om Jämställdhetsombudsmannen eller den arbetstagarorganisation som gjort framställningen 
om vitesföreläggande uteblir från en förhandling, förfaller framställningen om 
vitesföreläggande. Lag 2000:733.  
 41 § Jämställdhetsnämnden får vid avgörandet av ett ärende om vitesföreläggande enligt 35 § 
ålägga arbetsgivaren att vidta andra åtgärder än sådana som begärts i framställningen, om 
dessa åtgärder inte är uppenbart mera betungande för arbetsgivaren. 
I åläggandet skall nämnden ange hur och inom vilken tid arbetsgivarens åtgärder skall 
påbörjas eller genomföras. 
Nämndens beslut skall avfattas skriftligen och delges arbetsgivaren. Lag 2000:733.  
 
Överklagande m.m. 
 42 § Jämställdhetsombudsmannens beslut om vitesföreläggande enligt 34 § får överklagas 
hos jämställdhetsnämnden. 
I sådana överklagningsärenden tillämpas 35-41 §§.  
 43 § Jämställdhetsnämndens beslut enligt denna lag får inte överklagas.  
 44 §  58) Talan om utdömande av vite som har förelagts enligt denna lag förs vid tingsrätt av 
Jämställdhetsombudsmannen.  
I mål om utdömande av vite som förelagts enligt 35 § får tingsrätten bedöma även vitets 
lämplighet. Lag 2000:733.  
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