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Abstract 

Jämställdhetsarbetet har haft stor framgång i Sverige vilket har lett till att landet idag anses 

vara ett av de mest jämställda länderna i världen. Sedan 60-talet har en rad lagar införts för att 

styra utvecklingen mot ett mer jämställt samhälle. Både pengar och resurser har satsats av 

enskilda organisationer för att öka jämställdheten inom arbetslivet. Tack vare denna 

framgång och det arbete som gjorts under de senaste decennierna är det därmed av intresse att 

studera hur resultatet av jämställdhetsarbetet som utförts upplevs i en organisatorisk kontext. 

Syftet med studien var således att undersöka om organisationernas jämställdhetsarbete 

upplevs rättvist av medarbetarna inom fyra IT-företag. Urvalet gjordes inom IT-branschen 

där fyra organisationer valdes ut med hjälp av ett bekvämlighetsurval. Detta resulterade i 15 

intervjudeltagare varav sju var män och åtta var kvinnor, fördelade mellan åldrarna 30-60 år. 

Insamlingen av det kvalitativa materialet skedde genom semistrukturerade intervjuer som 

sedan analyserades med hjälp av tematisk analysmetod. Den kvalitativa metoden 

möjliggjorde reflektion av respondenternas upplevelser av jämställdhetsarbete och den 

upplevda rättvisan. Resultatet av analysen genererade tre teman: upplevelse i företaget, hur 

jämställdhetsarbete bedrivs, samt mansdominerad bransch mot förändring. Slutsatsen som 

kunde dras utifrån studien var att medarbetarna i de fyra organisationerna upplevde 

jämställdhetsarbetet som rättvist på arbetsplatserna.  

 

Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsarbete, upplevd rättvisa, gender, equality work, 

organizational justice, justice 
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Inledning 

Jämställdhet beskriver hur förhållandena ser ut för män och kvinnor i samhället 

(Wahl, Holgersson, Höök, & Linghag, 2018). Statistiska centralbyrån (SCB, 2018) har 

definierat jämställdhet som kvinnor och mäns lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

inom alla väsentliga områden i livet. Problemet med denna definition är att den inte tar 

hänsyn till attityder och värderingar som genomsyrar samhället och som kan påverka 

huruvida kvinnor och män kan fungera jämställt. Jämställdhetsmyndigheten (2019) har utökat 

definitionen av jämställdhet där attityder, normer och värderingar ingår: “Jämställdhet 

handlar inte bara om jämn könsfördelning utan också om att uppmärksamma attityder, 

normer, värderingar och ideal som påverkar livsvillkoren för kvinnor och män inom 

samhällets olika områden”.  

De nordiska länderna toppar listan över de mest jämställda länderna i världen 

(Leinonen, 2012; Lundkvist, 2011; World Economic Forum, 2016). Att de är ledande är inte 

en slump utan resultatet av ett långsiktigt arbete där de nordiska länderna har samarbetat 

under 40 års tid (Nordiskt Samarbete, 2019). Detta har lett till att jämställdhetsarbete idag är 

en nödvändighet i många branscher för att kunna attrahera talanger och vara 

konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden (Beechler & Woodward, 2009).  

Att kunna attrahera kvinnor till IT-branschen är en utmaning eftersom män redan 

utgör majoriteten (Insight Intelligence, 2016). Ambitionen att attrahera talang underlättas av 

att samhället har skapat möjligheter för kvinnor att förvärvsarbeta och skapa sig en karriär 

(Nordiskt Samarbete, 2019). Familjepolitiken bidrar till att skapa normer såsom jämn 

fördelning av hemarbeten och uppmuntrar till ”worklife balance”, vilket kan översättas som 

“balans mellan arbete och fritid”, samt pappors möjlighet att ta en aktiv roll i omsorgen om 

barnen (Chung & van der Lippe, 2018; Kaufman, Bernhardt & Goldscheider, 2017). Genom 
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att kvinnor fått större möjlighet till att ha ett familje- och arbetsliv har det i sin tur fått fler 

kvinnor att välja mansdominerade yrken likt de inom IT-branschen (England, 2010; 

Lundkvist, 2011). 

Följaktligen är Sveriges framgång med jämställdhetsarbetet ett tydligt argument till 

varför detta område bör studeras och då i relation till medarbetarnas upplevda rättvisa i det 

organisatoriska jämställdhetsarbetet. Om det arbete som Sverige har utfört i decennier har 

resulterat i att upplevelsen av en mer jämställd och rättvis arbetsplats i en specifik kontext 

kan konstateras. IT-branschen är en sådan kontext där branschen representeras och domineras 

av män (Insight Intelligence, 2016). Att få en ökad förståelse för män och kvinnors upplevda 

rättvisa i organisationers jämställdhetsarbete är således av intresse eftersom en stor del av 

tidigare forskning valt att fokusera främst på utveckling samt implementering av 

jämställdhetsarbetet i organisationer (Acker, 2006; Cavanagh & Fisher, 2013; Greed, 2005; 

Lindholm & Callerstig, 2011; Lundkvist, 2011). Eftersom jämställdhetsarbete syftar till att 

främja rättvisa mellan kvinnor och män (SCB, 2018) är följaktligen begreppet rättvisa av vikt 

att studera.  

Forskningsöversikt 

I föreliggande avsnitt kommer jämställdhetsarbete och organisatorisk rättvisa 

presenteras med utgångspunkt från tidigare litteratur. Jämställdhetsarbetet presenteras utifrån 

rubrikerna: genus och kön, diskriminering och organisatoriskt jämställdhetsarbete för att ge 

en djupare förståelse av jämställdhetsarbete och hur det fungerar i en organisatorisk kontext. 

Vidare presenteras organisatorisk rättvisa utifrån en trefaktormodell med en uppdelning i 

distributiv, procedural samt interaktionell rättvisa. Denna uppdelning ger en bra utgångspunkt 

för undersökning om de anställda upplever jämställdhetsarbetet som rättvist då modellen tar 

hänsyn till perspektiv av rättvisa som är lämpligt för organisatoriska miljöer (Arab & Atan, 

2018; Rahim, Magner & Shapiro, 2000; Tessema et al., 2014). 
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Genus och kön 

Teoretiker ser frågan om könsskillnader från olika perspektiv, allt från det biologiska 

synsättet som innebär att kön är skapat för vår fortsatta utveckling, till det feministiska som 

anser att könsrollerna är skapade utifrån de sociala strukturerna i samhället (England, 1999; 

Yeganeh & May, 2011). Således är det viktigt att ta alla perspektiv i beaktande vid studier av 

jämställdhet för att förstå den flerdimensionella karaktären (Yeganeh & May, 2011). 

Genusforskare menar att genus är socialt konstruerat av samhället för att kategorisera män 

och kvinnor i roller och grupper till skillnad från begreppet kön som motsvarar den 

biologiska könstillhörigheten (Hasanovic, 2015; Liinason, 2008; Posey, 2016). Utifrån 

socialkonstruktionism finns det normer som exkluderar kvinnor från beslutsfattande 

positioner och arbeten som anses bättre lämpade för män (Leinonen, 2012). I motsats till 

detta anser andra forskare att sociala konstruktioner fortfarande har betydelse men inte alls i 

samma utsträckning som tidigare (Hakim, 2006; Posey, 2016). Det innebär att samhället 

ständigt förändras och därmed ändras de gamla normerna för könsroller i snabb takt. 

Samhället har ändrats från 60-talet då kvinnor exkluderades från yrken på grund av 

begränsade möjligheter att studera vidare på universitet och genom att inte kunna inta alla 

positioner inom alla yrken (Lundkvist, 2011). Enligt Hasanovic (2015) har fysiska attribut 

visat sig vara associerat till att kvinnor och män har olika möjligheter att inta olika branscher. 

Denna samhällsutvecklingen i västvärlden innebär att kvinnor och män idag har lika 

möjlighet att välja IT-branschen, men kvinnor är fortfarande relativt underrepresenterade 

inom branschen och organisationer har därför svårt att rekrytera kvinnor (Insight Intelligence, 

2016). Enligt Hakim (2006) handlar det inte om att de olika könen har avvikande 

kvalifikationer utan beror istället på att män och kvinnors värderingar angående arbete-

familjeliv och viljan att inta arbetsmarknader med hög konkurrens åtskiljer. 
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Diskriminering 

Diskriminering kan visa sig i olika former som påverkar kvinnor och män på diverse 

sätt. Majoriteten av alla anställda som upplever orättvisor på arbetsplatser är kvinnor ( Greed, 

2005). Det är vanligt förekommande att kvinnor exempelvis upplever att de har färre 

utvecklingsmöjligheter på grund av familjesituation eller upplever större svårigheter i en 

rekryteringsprocess på grund av favorisering av kön (Anderson & Shinew, 2003; Greed, 

2005). Denna könssegregering grundas sig i normer som diskriminerar det kvinnliga könet i 

specifika situationer och är mer märkbara i mansdominerade yrken (Eveline & Booth, 2002; 

Leinonen, 2012). Diskriminering kan dock också vara riktat mot män och uppstå när män vill 

inta yrken dominerade av kvinnor (Brylka, Liebkind & Larja, 2016). Enligt Anderson och 

Shinews (2003) studie rapporterade män omvänd diskriminering som innebär att män blir 

diskriminerade på grund av jämställdhetspolicyer som ger fördel till kvinnor i organisationer. 

Till följd av detta är arbetet mot diskriminering ämnat för både individ- och organisationsnivå 

eftersom det subjektiva välbefinnandet kan påverka arbetstillfredsställelsen (Kim, 2014). 

Diskrimineringsfallen kan antingen hanteras av de anställda genom att acceptera de stående 

könsnormerna som organisationer har eller utmana dessa på individnivå. När kvinnliga 

anställda har arbetat på arbetsplatsen under en längre tid är sannolikheten större att de 

ifrågasätter könsnormerna på organisationsnivå istället för individnivå (Pettersson, Persson & 

Berggren, 2008).  

Det finns flera sätt för organisationer att motverka diskriminering. Organisationens 

chefer kan exempelvis utvärdera och följa upp diskrimineringsfallen vilket kan resultera i att 

de drabbade upplever stöd från organisationens sida och därmed minskas de negativa 

effekterna (Kim, 2014). På senare tid har erbjudande om flexibla arbetstimmar gjort det 

möjligt för kvinnor att få en bra balans mellan arbete och familjeliv. Detta innebär att kvinnor 

fortfarande kan ha kvar sina arbeten efter att de blivit föräldrar (Chung & van der Lippe, 
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2018; Mandel & Semyonov, 2005). Enligt Mandel och Semyonov (2005) minskar det 

jämställda lönesystemet gapet mellan könen. Familjepolitiken kan dock också hindra 

jämställdhet på arbetsplatsen. Forskning visar att den höga nivån av jämställdhet i de svenska 

hemmen har lett till att kvinnor accepterar orättvisor på arbetet i en större utsträckning 

eftersom jämställdheten i hemmen upplevs kunna kompensera arbetsförhållandena (Kaufman 

et al., 2017; Mandel & Semyonov, 2005). 

Organisatoriskt jämställdhetsarbete 

Organisationer har en påverkande roll gällande jämställdhetsarbetet och dess 

påverkan på samhället (Abrahamsson, 2014; Anderson & Shinew, 2003; Lundkvist, 2011). 

Jämställdhetsarbete har därav blivit allt vanligare i organisationer inom det svenska 

arbetslivet (Isaksson, Börjesson & Ehrnberger, 2014; Öborn Regin, 2015). Enligt 

jämställdhetslagen (1991:433, 2019) har alla arbetsgivare i Sverige en skyldighet att 

upprätthålla ett jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. Detta arbete syftar till att främja lika 

rättigheter för manliga och kvinnliga medarbetare och tillhandahålla lika förmåner, 

möjligheter och behandling på sin arbetsplats. Däremot menar Durbin och Fleetwood (2010) 

att detta arbete inte alltid resulterar i den framgång som önskas. Det förekommer att företag 

har dokumenterade värderingar såsom uttryckta organisatoriska jämställdhetspolicyer. Lika 

förekommande är det att dessa åtskiljer sig från det aktiva utförandet, närmare bestämt att 

verksamheter anser följa den förväntade nivån av jämställdhetsarbete, men att det finns ett 

gap mellan viljan och det praktiska utförandet (Isaksson et al., 2014; Lundkvist, 2014). Greed 

(2005) menar att ett gap likaledes kan hittas mellan genusteorier och jämställdhetsarbete. 

Detta problemet kan ha uppstått på grund av ignorans eller underskattning av det aktiva 

jämställdhetsarbetet. Genom att exponera organisationers värderingar och integrera dessa vid 

utveckling av policyer och samtidigt synliggöra dessa i hela organisationen ökar 

möjligheterna till ett lyckat jämställdhetsarbete. Dessutom kan en framgångsfaktor för 
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integrering vara prioritering av jämställdhetspolicyer eftersom de kan kollidera med 

företagets övergripande mål eller fördelning av resurser (Lindholm & Callerstig, 2011; Öborn 

Regin, 2015). En integrering kan även öka förståelsen av problemen som kan finnas gällande 

könsdiskriminering på arbetsplatser, vilket i sin tur bidrar till en attraktivare arbetsplats 

internt och externt (Cavanagh & Fisher, 2013; Greed, 2005; Lundkvist, 2011). 

 Det finns ett flertal sätt att gå tillväga för att lösa problematiken med 

jämställdhetsarbete. Enligt Acker (2006) är det oftast de manliga mellancheferna som sätter 

fram stoppskylten. De högsta manliga cheferna är säkra i sin position och är därför mer 

främjande av jämställdhetsarbete medan de manliga mellancheferna upplever större 

konkurrens och hotas därmed av jämställdhetsarbetet, vilket följaktigt skapar hinder för 

integrering av ett sådant arbete. Att arbeta med att förändra inrotade strukturer i en 

organisation kan vara både tidskrävande och mödosamt men definitivt genomförbart (Öborn 

Regin, 2015). Enligt Abrahamsson (2014) kan företags jämställdhet och könssegregation 

påverkas i olika riktningar genom att arbeta med organisationsförändringar. I en 

organisationskultur där lärande och utveckling stöds är det mindre sannolikt att de manliga 

anställda antar ett “machobeteende” som kan smitta av sig, vilket leder till ett mer jämställt 

beteende gentemot det motsatta könet (Ely & Meyerson, 2010). Detta kan påverkas av en 

ökad kunskap och en medvetenhet av ämnet på arbetsplatsen som sker via 

organisationsstrukturen och interaktion med de anställda. Organisationernas könsstrukturer 

tenderar nämligen att förhindra utveckling, men ges det däremot möjlighet till reflektion och 

utbildning höjs sannolikheten för lösningsorienterade diskussioner och en grund för 

gemensamt lärande skapas (Alvesson & Billing, 1992; Johansson & Abrahamsson, 2018; 

Lindholm & Callerstig, 2011; Öborn Regin, 2015). Med fördel kan ett fysiskt föremål eller en 

symbol som representerar genus och jämställdhet integreras i jämställdhetsplanen. Detta 

vidgar förståelsen och påminner de anställda om betydelsen av ämnet (Isaksson et al., 2014). 
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Studier har påvisat en större sannolikhet att jämställdhetspolicyer snarare stjälper än 

hjälper (Charles & Grunsky, 2004; Hakim, 2004a; Jacobs & Gerson, 2004). Policyer som 

hjälper kvinnor att kombinera arbete och familjeliv jämnar inte ut löneskillnader mellan 

könen. Detta är på grund av den vertikala yrkessegregationen som bidrar till att män 

dominerar på de högavlönade positionerna (Hakim, 2006). Fortsättningsvis menar Hakim 

(2006) att kvinnor i dagens samhälle har möjligheten att välja vilket liv de vill leva utifrån 

deras preferenser och att dessa val skiljer sig mellan kvinnor. Antalet män inom branschen 

kan därför förklaras med att den kvinnliga arbetsgruppens val är heterogent medan den 

manliga gruppens val är homogent. Detta innebär att män i större utsträckning är 

karriärorienterade medan kvinnor kan delas upp i tre grupper: hemmacentrerad, flexibel och 

arbetscentrerad (Hakim, 2006). De flesta kvinnor hamnar i den flexibla gruppen eftersom de 

vill kombinera familje- och arbetsliv och främjas således av jämställdhetslagen och eftersom 

männen är en homogen arbetscentrerad grupp blir den mer framstående på arbetsmarknaden 

och inom de högavlönade tjänsterna (Hakim, 2006). Mot den bakgrunden blir det orealistiskt 

att förvänta sig en jämn könsfördelning på arbetsmarknaden och är en förklaring till 

löneskillnaden mellan könen. 

 Ser man till lönestatistiken i Sverige så finns det en löneskillnad mellan könen där 

kvinnor tjänar mindre och i sin tur får en lägre pension än män. Kvinnor beräknas ha 87 

procent av mäns lön varav den största anledningen till detta är att kvinnor och män befinner 

sig inom olika yrken samt att mansdominerade yrken tenderar att vara mer högavlönade än 

kvinnodominerade yrken. Statistiken visade även att kvinnor i större utsträckning tar ut mer 

föräldraledighet än män, vilket också påverkar årsinkomsten (SCB, 2016). 
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Organisatorisk rättvisa 

Alla människor delar ett evolutionärt arv som innebär att sträva mot upplevd rättvisa 

och jämlik fördelning (Wilkinson & Pickett, 2010). Detta är en anledning till 

uppmärksamheten av ämnet från olika forskningsskolor och bidrar även med kunskap för den 

upplevda rättvisan på arbetsplatsen (Tessema et al., 2014). Jämställdhetsarbetet syftar till att 

främja rättvisa mellan män och kvinnor (SCB, 2018). Således är rättvisa ett centralt begrepp 

inom jämställdhetsarbetet. Enligt Konovsky (2000) bör rättvisa vara en del av 

organisationens värdegrund eftersom det representerar företags grundprinciper. 

Organisatorisk rättvisa refererar till medarbetares perceptioner av hur de blir 

behandlade av organisationen. Dessa perceptioner från medarbetare kan skapa 

beteendemässiga utfall (Farndale, Hope-Hailey & Kelliher, 2011) såsom effekter på attityder, 

trivsel och beteenden (Durbin & Fleetwood, 2010; Konovsky, 2000). Däremot kan rättvis 

behandling öka medarbetarens självförtroende, arbetstillfredsställelse samt stärka identiteten 

inom organisationen (Wolfe, Rojek, Manjarrez & Rojek, 2018). Studier har visat att orättvisa 

kan ge oönskade effekter som till exempel vrede (Kim, 2014; Zhang, 2015). Idén om 

organisatorisk rättvisa grundar sig ursprungligen på rättviseteorin som innebär att den 

anställdas insatser ska kunna jämföras med belöningar (Adams, 1963). Forskning på 

organisatorisk rättvisa baseras på tre modeller som överlappar varandra. En tvåfaktormodell 

med distributiv och procedural rättvisa, en trefaktorsmodell indelad i distributiv, procedural 

och interaktionell rättvisa samt en fyrfaktormodell indelad i distributiv, procedural, 

interaktionell och informativ rättvisa (Tessema et al., 2014). Nutida forskning baseras ofta på 

trefaktormodellen (Arab & Atan, 2018; Bhal, 2006; Rahim et al., 2000). Denna uppdelning 

av organisatorisk rättvisa möjliggör att se huruvida de anställda upplever rättvisa från olika 

perspektiv (Arab & Atan, 2018; Rahim et al., 2000; Tessema et al., 2014). I denna studie har 
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trefaktormodellen använts med en uppdelning i distributiv, procedural och interaktionell 

rättvisa. 

Distributiv rättvisa. Distributiv rättvisa hänvisar till medarbetarnas upplevda rättvisa 

angående utdelningar från organisationer (Arab & Atan, 2018). Denna form av rättvisa berör 

uppfattningen vid ledningsbeslut, fördelning av lön och förmåner (Tessema et al., 2014). Den 

hänvisar exempelvis till reaktionen när ett beslut om lönehöjning har tagits av en arbetsgivare 

(Cropanzano, Prehar & Chen, 2002; Konovsky, 2000). Däremot baseras denna form av 

rättvisa inte på uppfattningen av arbetsgivaren, utan på individens bedömning av utdelningen 

av den specifika händelsen (Cropanzano et al., 2002; Wolfe et al., 2018). Om medarbetarnas 

perceptioner av deras insatser inte motsvarar utfallet kan det uppstå en känsla av orättvisa hos 

individer (Arab & Atan, 2018; Zhang, 2015). 

Procedural rättvisa. Den procedurala rättvisan refererar till medarbetarnas inflytande 

på beslut i företaget (Barsky & Kaplan, 2007). Delaktigheten i processen om hur ett beslut 

har tagits kan ha effekter på den upplevda rättvisan (Konovsky, 2000; Wolfe et al., 2018; 

Zhang, 2015). När medarbetarna blir informerade om proceduren av beslutfattandet är de mer 

tillfredsställda med beslutet och därmed minskar risken för protest (Van den Bos, Vermunt, 

Wilke & Insko, 1997). Konovsky (2000) menade att effekten av positiv procedural rättvisa 

har visat sig bidra till högre arbetstillfredsställelse, organisatoriskt engagemang, tillit och 

“organizational citizenship behavior”. Det har även visat sig att upplevelsen av procedural 

rättvisa har en påverkan på individens attityd mot företag och dess auktoriteter. Däremot kan 

organisatoriska jämställdhetspolicyer såsom föräldraledighet påverka den procedurala 

rättvisan negativt. Medarbetare som inte är föräldrar har större tendens att uppleva orättvisa 

eftersom de inte kan utnyttja förmånen (Grover & Schmitt, 1991). 

Kultur kan påverka innebörden av procedural rättvisa. Enligt Konovsky (2000) finns 

det kulturella skillnader i hur procedural rättvisa upplevs. I individualistiska kulturer vill 
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medarbetare ha större kontroll och delaktighet i processerna i jämförelse med ett 

kollektivistiskt samhälle. Maktdistans, en av Hofstedes sex kulturella dimensioner, handlar 

om till vilken utsträckning medarbetare i lägre hierarkisk rang förväntar sig och accepterar att 

makten inom en organisation distribueras. I individualistiska samhällen förväntas makt att 

decentraliseras medan i kollektivistiska genomsyras makt ovanifrån (Hofstede Insights, 

2019). Kultur påverkar perceptionen av procedural rättvisa där kulturer med högre 

maktdistans påvisar en större preferens för autokratiska processer medan kulturer med lägre 

maktdistans prefererar delaktighet i besluten (Konovsky, 2000). Detta kan också variera 

mellan könen eftersom studier visar att det finns en kulturpåverkan på vad män och kvinnor 

prefererar i förhållande till procedural delaktighet (Leung & Lind, 1986). 

Interaktionell rättvisa. Studier har visat på att de anställdas upplevda rättvisa även 

påverkas av hur de blir behandlade på arbetsplatsen av chefer och medarbetare (Anderson & 

Shinew, 2003; Jordan, Turner, Fink & Pastore, 2007; Rahim et al., 2000). Den interaktionella 

rättvisan refererar till kvaliteten av den interpersonella interaktionen mellan individer i 

organisationen. Det kan till exempel visa sig när chefer behandlar medarbetarna med 

interpersonell värdighet men även genom att bidra med motivering till beslut (Cropanzano et 

al., 2002). Enligt Wolfe et al., (2018) bör chefers kommunikation till medarbetarna vara 

tydlig vid förklaring av beslut eftersom det påverkar deras upplevda rättvisa. 

Kommunikationen bör också demonstrera empati för de anställdas omständigheter och 

förutsättningar (Konovsky, 2000). Ett exempel på detta kan vara arbetsgivarens lyhördhet 

gentemot medarbetares åsikter och bekymmer (Skarlicki, Folger & Murphy, 1997). Tillika 

kan den interaktionella rättvisan även vara en faktor till arbetstillfredsställelse på företaget. 

Detta kan förklaras genom ”leader-member exchange” vilket refererar till en stödjande och 

informationsrik relation mellan chefer och medarbetare (Cropanzano et al., 2002). Konovsky 

(2000) nämner att frånvaron av interaktionell rättvisa kan leda till negativa konsekvenser 
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såsom nedsättande bedömningar, integritetskränkning, offentlig kritik och tvång. Det kan 

poängteras att detta kan variera inom diverse kulturer eftersom medarbetarnas förväntningar 

på arbetsgivaren kan åtskilja mellan kulturer. 

 

 Syfte 

Mot denna bakgrund var syftet med studien att undersöka om organisationernas 

jämställdhetsarbete upplevs rättvist av medarbetarna inom fyra IT-företag. 

 Metod 

Metodval 

Till denna studie användes kvalitativ metod då den gav utrymme för att ingående 

fånga medarbetarnas upplevelser och åsikter angående företagens jämställdhetsarbete och 

medarbetarnas upplevda rättvisa. På grund av den kvalitativa metodansatsen var det således 

inte möjligt att generalisera resultatet (Bryman, 2008). Däremot möjliggjordes istället ett 

djupare reflekterande och förståelse av ämnet i den specifika sociala kontexten. Den gav även 

förmågan att beskriva och förklara hur och varför händelserna utspelade sig på ett visst sätt 

genom analys av respondenternas utsagor (Chatfield, 2018), vilket passade studiens syfte då 

tyngdpunkten låg i att undersöka innebörden och upplevelsen av rättvisan i 

jämställdhetsarbetet. 

Urval 

Urvalsgruppen bestod av 15 medarbetare från fyra företag inom IT-branschen. Dessa 

respondenter utsågs genom ett bekvämlighetsurval. De valdes ut i två steg. Första steget var 

att välja ut organisationer inom IT-branschen. En förfrågan skickades ut till HR-cheferna på 

respektive företag där ett bidrag på fem till åtta intervjuer efterfrågades. Företagen valde 

sedan ut respondenter som ville och kunde delta i undersökningen inom den givna tidsramen 

och skickade kontaktuppgifter för schemaläggning av intervjuer. Detta resulterade i 



13 

sammanlagt 15 intervjudeltagare från de fyra olika organisationerna, där uppdelningen var 7  

män och 8 kvinnor i åldrarna 30-60 år. 

Tillvägagångssätt 

Data samlades in genom kvalitativa intervjuer. Detta ansågs som en lämplig 

insamlingsmetod till syftet, då det skapade möjlighet att spegla den sociala miljön samt gav 

en förståelse av människors aktiviteter och perceptioner som kan vara svårare att nå via en 

kvantitativ metod (Kaplowitz & Hoehn, 2001). En semistrukturerad intervjuguide upprättades 

på förhand och följdes vid alla intervjutillfällen och respondenterna svarade på frågorna i 

samma ordningsföljd. De semistrukturerade intervjuerna lämnade utrymme för individuella 

reflektioner och följdfrågor. Dessa reflektioner och följdfrågor ansågs kunna vara avgörande 

för att finna en djupare förståelse av upplevd rättvisa hos medarbetarna. Deltagarna 

informerades ej om de specifika intervjufrågorna innan intervjun. Detta för att undvika att 

svaren konstruerades i förtid, så kallade “idealsvar”, som nödvändigtvis inte speglade 

verkligheten (Persson, 2006). Se intervjuguide under bilaga 1. 

Intervjuerna genomfördes hos organisationerna. De fick välja dag och tid som passade 

utifrån ett intervjuschema. Intervjuerna genomfördes därefter gemensamt av författarna i en 

lugn miljö för att undvika störningsmoment. Av totalt 15 intervjuer genomfördes åtta via 

videosamtal och resterande på respektives arbetsplatser. Anledningen till att intervjuerna 

hölls via videosamtal var på grund av distans och tidsbrist. Detta föreföll inte påverka 

intervjumaterialet avsevärt. Videosamtalen möjliggjorde att kroppsspråk, reaktioner, minspel 

och gester fortfarande kunde noteras och tolkas. Intervjuerna som genomfördes via 

videosamtal var dessutom en tids- och kostnadsbesparing och ansågs vara en effektiv metod i 

förhållande till det material som insamlades (Bryman, 2008). Slutsatsen drogs att inga 

märkbara skillnader mellan videosamtalen och de fysiska intervjuerna kunde observeras. Inga 
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tekniska svårigheter eller störningar uppkom och därför drogs även slutsatsen att det inte 

fanns några större felaktigheter i registreringen av respondenternas svar. 

 En pilotintervju utfördes för att undvika missförstånd hos respondenterna och för att 

kontrollera om frågorna mätte det som de var ämnat att mäta. Därefter utfördes nödvändiga 

omformuleringar i intervjuguiden. Intervjuerna beräknades att ta mellan 20 till 60 minuter. 

Anledningen till denna inberäknade variation var för att ge respondenterna tid och möjlighet 

att utveckla svaren, beroende på den individuella upplevelsen. Intervjuerna inleddes med en 

kort presentation av undersökningens syfte. Bakgrundsinformation om intervjudeltagaren 

insamlades då denna information ansågs vara relevant för undersökningen. Information som 

födelseår, kön, nationalitet, roll inom företaget och anställningslängd insamlades även, då 

detta eventuellt kunde påverka resultatet. 

Vid förfrågan ifall intervjuerna kunde spelas in gav samtliga intervjudeltagare sitt 

samtycke. Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas vid ett senare tillfälle. Hela 

intervjuerna transkriberades för att undvika att missa värdefull information. Materialet kunde 

då avlyssnas och reflekteras över, vilket enligt Bryman (2008) intresserar kvalitativa forskare 

eftersom de vill se vad och hur intervjudeltagarna uttrycker sig. Efter att alla intervjuer 

genomfördes och spelades in, skrevs materialet ut för kodning och analysering. 

Analys 

Den analysmetod som användes var tematisk analys. Den tematiska innehållsanalysen 

är en teknik för att identifiera, analysera och rapportera mönster i det insamlade materialet. 

Denna innehållsanalys karaktäriseras av att inte vara organiserad i sin utformning men 

beskrivande i detalj. Flexibiliteten i denna analysmetod passade studiens syfte eftersom den 

möjliggör reflektion av respondenternas utsagor, vilket kan hjälpa till att nå en djupare 

förståelse av ämnet. Den kan dock bidra med negativa aspekter. Det kan bli svårt att 

utvärdera resultatet om det inte finns tydliga riktlinjer i hur informationen har analyserats. För 
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att undvika att hamna i en sådan situation lades stor vikt vid klargöring av analysprocessen 

(Braun & Clarke, 2006). 

Den tematiska analysmetoden valdes för att ämnet ansågs vara brett, komplext och det 

upplevdes lämpligt att bryta ner intervjumaterialet i teman för att få en förståelse för helheten 

(Kvale & Brinkmann, 2014). På grund av den induktiva ansatsen till undersökningen 

fastställdes inte teman innan analysen, utan skedde när allt material var insamlat. Riktlinjer 

som hjälpte finna teman var metaforer och repetitioner (Braun & Clarke, 2006). Vid analys 

av intervjumaterialet uppkom tre teman med tillkommande underteman. Se tabell 1 nedan. 

Tabell 1 

Översikt av teman 

Teman  Underteman 

Upplevelse i företaget Upplevd rättvisa och organisationskultur 

Hur jämställdhetsarbete bedrivs i företaget Påverkan av jämställdhetsarbete,  

betydelse av jämställdhetsarbete, aktiva 

jämställdhetsarbete, attraktiv arbetsplats och 

kompetens 

Mansdominerad bransch mot förändring  Manlig majoritet, Brist på kvinnor inom IT-

branschen och ökning av kvinnor 

 

Den tematiska analysmetoden utfördes med utgångspunkt från Braun & Clarke (2006) 

steg för steg-guide: 

Fas 1. Intervjuerna genomfördes av författarna och spelades in för vidare 

transkribering. Transkriberingen skedde kontinuerligt under intervjuernas gång för att samla 

in intervjumaterialet så tidigt som möjligt. Efter att allt intervjumaterial var insamlat och 

transkriberat påbörjades analysen. Detta skedde i två steg: först granskades intervjumaterialet 
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enskilt av författarna för att skapa uppfattning och förståelse av materialet. Intervjumaterialet 

lästes igenom ett flertal gånger för att undvika att försumma värdefull information. Därefter 

analyserades det transkriberade intervjumaterialet tillsammans av författarna för att 

säkerställa att uppfattningen av intervjumaterialet var enhetligt. 

Fas 2. När författarna läst igenom materialet påbörjades kodningen. Koder identifierar 

de egenskaper data hade till exempel likheter, skillnader och mönster som kunde finnas i 

intervjumaterialet. Författarna färgkodade koderna som eventuellt kunde användas som 

teman i resultatet utefter repetitioner och metaforer. 

Fas 3. I detta steg sammanställdes alla koder. Dessa koder sorterades och genererade 

slutligen teman och underteman. 

Fas 4. Det upptäcktes att vissa teman kunde slås ihop alternativt vara underteman 

istället för ett självständigt tema och dessa nödvändiga justeringar utfördes. Författarna ansåg 

att temana reflekterade vad intervjudeltagarna svarat. 

Fas 5. I denna fas fastställdes alla teman och underteman. Detta resulterade i tre 

teman: upplevelse i företaget, hur jämställdhetsarbetet bedrivs i företaget och mansdominerad 

bransch mot förändring. Till dessa valdes underteman. 

Fas 6. Efter att alla teman och underteman var fastställda började författarna 

producera resultatet. Citat som ansågs vara representativa för temana inkluderades i 

resultatet. 

Forskningskvalitet 

Hänsyn har kontinuerligt tagits till forskningskvalitet. Intervjuguiden reviderades efter 

utförandet av pilotintervju vilket stärkte tillförlitligheten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Tillvägagångssättet för analys av intervjumaterialet beskrevs utförligt i sex steg vilket ökade 

studiens reproduktivitetet (Persson, 2006). Hänsyn till intern reliabilitet togs genom att 

författarna analyserade intervjumaterialet samt genomförde intervjuerna gemensamt vilket 
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även stärkte tillförlitligheten i studien (Bryman, 2008). Kontextrealism har tagits i beaktande 

i studien då författarna har varit medvetna om sin subjektivitet i samtalet med respondenterna 

och därför arbetat med den istället för emot. Detta på grund av vetskapen att fullständig 

objektivitet är omöjlig (Persson, 2006). Studiens tillförlitlighet säkrades även genom 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2008) ökar detta tillförlitligheten i studien 

eftersom det blir enklare att upprepa forskningen vid ett annat tillfälle samtidigt som metoden 

gav möjlighet att anpassa följdfrågor till respondenten. 

Etiska hänsynstaganden 

Forskningsetiska principer som presenterats av Vetenskapsrådet (2002) togs i 

beaktande under studiens genomförande. I individskyddskravet ingår följande huvudkrav: 

samtyckes-, nyttjande-, informations- och konfidentialitetskravet. Vid intervjuernas start fick 

intervjudeltagarna information om studien, dess syfte, utförande och att alla uppgifter samt 

material som samlades in enbart skulle användas för undersökningens syfte. 

Intervjudeltagarna informerades även om att uppgifterna och materialet skulle komma att  

behandlas konfidentiellt. Detta uppfylldes genom att inte dela bakgrundsinformation som 

kunde medföra risk för att de identifierades. Innan intervjuerna påbörjades fick 

intervjudeltagarna även lämna samtycke för att delta i intervjuerna samt information om att 

intervjun var frivillig och att han/hon hade möjlighet att avbryta intervjun. Innan intervjun 

fick intervjudeltagarna även en förfrågan om samtycke till ljudinspelning samt upplystes om 

att ljudinspelningen enbart skulle användas till transkribering.  

 

 

 

 

 



18 

Resultat 

Vid sammanställningen av resultatet identifierades tre teman: upplevelse i företaget, 

hur jämställdhetsarbete bedrivs i företaget och mansdominerad bransch mot förändring. 

Under följande teman presenteras representativa citat från vad respondenterna har svarat. 

Upplevelse i företaget 

Respondenterna rapporterade positiva känslor angående jämställdhetsarbetet och den 

upplevda rättvisan inom de studerade organisationerna. Ingen undersökningsdeltagare 

rapporterade orättvis behandling på arbetsplatsen. Respondent 11 svarade: “Det är väldigt bra 

miljö här och jag tror att alla upplever att man är lika värd här”. 

Samtliga respondenterna hade svårt att ge konkreta exempel på det aktiva 

jämställdhetsarbetet.z z De rapporterade att jämställdhetspolicyer kunde tydliggöras 

ytterligare i den dagliga verksamheten genom att uppmärksamma dem i arbetsprocesserna. 

Respondenterna menade att företagen skulle kunna ge mer kunskap och förståelse för 

jämställdhet och i sin tur förhöja känslan av rättvisa. 

 En variation beroende på respondenternas etnicitet kunde identifieras angående deras 

upplevelser av jämställdhetsarbetet. Medarbetare med utländsk bakgrund kopplade det aktiva 

jämställdhetsarbetet till ett samhällsperspektiv, varav respondent 10 påpekade: “Här i Sverige 

är det enklare, där jag kommer ifrån krävs det hundra, hundra år för att folk ska kunna förstå, 

att det inte skulle vara någonting lönt att diskutera”. Respondenter med utländsk bakgrund 

nämnde i större utsträckning, jämfört med respondenter med svensk bakgrund, att 

jämställdhetsarbetet hade en betydelse för dem. Detta kan bero på att jämställdhetsarbetet i en 

större utsträckning är mer utvecklat i Sverige i jämförelse med andra länder. 

 Organisationskulturen var återkommande och nämns ofta i samband med 

jämställdhetsarbete. Respondenterna rapporterade att organisationskulturen påverkar den 

upplevda rättvisan. Jämställdhetsarbetet var inte ett aktivt arbete i de studerade 
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organisationerna men det fanns fortfarande en medvetenhet av ämnet. Majoriteten av 

respondenterna upplevde att organisationskulturerna i de studerade organisationerna var 

starka, vilket fick alla att känna sig välkomna oavsett kön. Respondent 14 uttryckte sig på 

följande sätt: 

  

Jag tror verkligen att det sitter lite i väggarna här att någonstans är företagskulturen 

starkt satt redan från början där alla är välkomna precis som man är och att man får 

lite den känslan när man kommer in som nyanställd. 

  

Deltagarna berättade att organisationskulturen hade en väsentlig betydelse för dem 

och organisationen, eftersom den visade sig påverka hur de beter sig mot varandra. 

Organisationskulturen upplevdes av medarbetarna som positiv och förklarades som en 

grundkomponent för välmående, trivsel och beteenden i organisationen. 

Hur jämställdhetsarbetet bedrivs i företaget 

Respondenterna på de fyra företagen berättade att de inte blev påverkade av det 

organisatoriska jämställdhetsarbetet, varav respondent 6 berättade: “Jag tycker inte att det 

påverkar så mycket. Det beror på hur man tänker att det ska påverka också”. 

Det fanns en samstämmighet om betydelsen av det organisatoriska 

jämställdhetsarbetet hos samtliga medarbetare. Respondenterna förklarade att de upplevde att 

det var viktigt att arbeta med att främja jämställdhet i allmänhet men också utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv. Det fanns skilda upplevelser av det aktiva jämställdhetsarbetet 

mellan könen. De manliga respondenterna rapporterade i större utsträckning att ett aktivt 

jämställdhetsarbete fanns på plats i organisationen, medan kvinnorna kritiserade arbetet och 

upplevde att mer kunde göras, varav respondent 2 sade: 
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Nej, jag tycker inte det är tillräckligt. Jag tror det skulle behövas vara tydligare som 

sagt. Jag tror inte att vi har något tydligt jämställdhetsarbete där vi säger att vi ska 

arbeta aktivt med den frågan. Vi kanske ska skicka våra tjejer på olika seminarium 

eller ta hit någon som pratar om just jämställdhet på arbetsplatser. Vi jobbar inte så 

aktivt med den frågan. 

  

Alla intervjudeltagare rapporterade att de upplevde rättvisa på arbetsplatsen. 

Samtidigt rapporterades det en saknad av kunskapen och inblicken i ämnet och att det istället 

talades om på ledningsnivå och var därmed osynligt för medarbetarna. Vid frågor angående 

de studerade organisationernas aktiva jämställdhetsarbete framkom löner, rekrytering och 

föräldraledighet. Respondenterna rapporterade vetskap om att företagen genomförde 

lönerevisioner varje år och upplevde att detta bidrog till den upplevda rättvisan. Löner och 

lönerevisioner ansågs vara den främsta prioriteringsfrågan och arbetades mest med inom 

ramen för det aktiva jämställdhetsarbetet. Det framgick av respondenterna att när företagen 

upptäckt en löneskillnad för lika arbete mellan könen hade detta korrigerats. I dessa fall var 

lönen lägre hos de kvinnliga medarbetarna, varav respondent 2 rapporterade följande: 

  

Jag ser lönelistorna och tycker kanske att jag inte riktigt har rätt lön. Men man vet 

inte, det är så många andra faktorer än bara att man är kvinna eller man, det är så 

många saker som styr såklart. Jag vill ändå tro någonstans att det kanske är att man 

har gjort ett arbete där man försöker se över de anställdas löner och jag har sett på 

listorna att vi något år fick buffra upp några tjejer som låg lite sämre till och det är ju 

jättebra. Den processen tror jag finns. 
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Vid lönesättningen var det tydligt att en medarbetares lön var baserat på utbildning, 

kompetens, erfarenhet och anställningslängd. Det var märkbart att fokusen var på kompetens 

eftersom respondenterna återkopplade att det var kompetensen som de studerade företagen 

fokuserade på främst och inte på individens kön. Respondenterna menade att det är 

kompetensen som utför arbetsuppgifter, därför var kön i denna fråga oväsentlig. 

Respondenterna uttryckte vidare att om kompetens låg i fokus hade det blivit motsägelsefullt 

att kvotera in kvinnor enbart på grund av deras kön. Intervjudeltagare 15 påpekade att: 

  

Det fanns en skillnad i lön när jag började här. Men en förändring har skett under de 

sista två lönerevisionerna [...] lön är satt på grund av din kompetens, din 

arbetsuppgift, hur länge du jobbat här, alla faktorer - inte ditt kön. It’s off the table. Så 

det spelar ingen roll. 

 

Kompetens var i fokus och kön var aldrig en avgörande faktor i de fyra företagens 

arbetsprocesser, även om de fyra organisationerna gärna ville balansera andelen manliga och 

kvinnliga medarbetare. Respondenterna menade att eftersom det finns fler män än kvinnor 

inom IT-branschen var det lättare att rekrytera män i jämförelse med kvinnor. Det var 

däremot ett önskemål att se fler kvinnor ansöka och rekryteras. Rekryteringen skulle inte 

baseras på huruvida kandidaten var en man eller kvinna. Intervjudeltagare 14 berättade: “Har 

en person rätt profil och rätt erfarenhet så kommer de in oavsett om de är en man eller 

kvinna”. 

  

Rekrytering rapporterades kontinuerligt av respondenterna och ansågs ingå under 

kategorin jämställdhetsarbete. Organisationerna hade jämställdhet i åtanke vid 

rekryteringsprocessen, att alla ska ha samma möjlighet att få en anställning på företaget. 
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Dock skedde det inget aktivt arbete för att locka fler kvinnor till att söka till de fyra företagen 

även om det fanns en vilja till det. Respondent 14 uttryckte sig på följande sätt: 

  

Vi jobbar ju aktivt med att höja procenten andel kvinnor i företaget. Det är ju inte så 

att vi har en policy där det står rakt upp och ner hur vi ska göra för att främja det här 

arbetet eller hur ska vi jobba framåt med den här frågan, utan det är snarare att vi ser 

det som ett ständigt arbete som vi måste jobba med kontinuerligt, det finns liksom 

inget slut på det. 

  

Respondenterna rapporterade att de studerade organisationerna även utförde ett aktivt 

arbete med föräldraledighet. Det var dock enbart en av respondenterna som beskrev hur 

organisationen arbetade för att främja och uppmuntra föräldraledighet. Respondent 3 

exemplifierade på vilket sätt organisationen främjade föräldraledighet: 

  

När man är föräldraledig då betalar vi ut tio extra procent under föräldraledigheten. 

Och vi uppmuntrar väl till att man ska vara hemma också, både män och kvinnor 

egentligen, nu har det inte varit så många som varit föräldralediga här den tiden jag 

har vart här, men med tanke på den låga personalomsättningen som vi har så tror vi 

att det är ett tecken på att vi uppmuntrar. 

  

Respondenterna ansåg jämställdhetsarbetet vara grundläggande för en attraktiv 

arbetsplats. Genom att arbeta aktivt med jämställdhetsarbete lockar de fyra organisationerna 

automatisk fler kvinnor till att söka. De menade att kvinnor vill arbeta på en arbetsplats som 

främjar jämställdhet och genom att arbeta för det blir organisationen attraktiv för kvinnliga 

sökande. Respondenterna menade även att det var företagets sätt att försöka minska den 
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ojämna könsfördelningen inom IT-branschen genom att visa för omvärlden att de står för 

dessa principer. De rapporterades också att jämn fördelning av könen kan främja innovation 

och mångfald, varav respondent 14 berättade: 

  

 Av tidigare erfarenheter och att lyssna på andra människor man känner så vet jag att 

det ibland kan bli väldigt mansdominerat, ni vet den här machokulturen, speciellt om 

det är i en lite mer mansdominerad bransch, men jag har faktiskt aldrig upplevt det 

här och min teori är för att vi har en sådan stor mångfald när det kommer till 

människor från olika kulturer och man ser saker på olika sätt och där någonstans lär 

sig att acceptera att människor är olika och att det är okej. Men jag tror definitivt att 

det hade kunnat ha en påverkan om vi bara hade haft svenska män i stor utsträckning, 

och svenska kvinnor, för då kanske det blir en annan dynamik än när du plockar in 

män och kvinnor från olika kulturer också. 

  

Mansdominerad bransch mot förändring 

Resultatet visade på en samstämmighet i att IT-branschen har en majoritet av män. 

Majoriteten av respondenter upplevdes få samma möjligheter och förmåner inom de 

studerade företagen oavsett kön, men det rapporterades fortfarande att både manliga och 

kvinnliga medarbetare önskade att se fler kvinnor inom organisationen för att göra antalet 

jämnare. Deltagarnas utsagor påpekade att branschen är på väg mot en förändring tack vare 

ökningen av kvinnliga medarbetare inom IT-branschen. Intervjudeltagarna var överens om att 

branschen är mansdominerad, varav respondent 6 uttryckte sig på följande sätt: 
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Det har varit ett väldigt mansdominerat yrke och när jag började här så var vi väl 4-5 

tjejer. Men nu ser man fler och fler kvinnor som är med i IT, de är projektledare och 

det är utvecklare. Nu är vi 13 tjejer tror jag. 

  

Diskussion 

Med utgångspunkt ifrån syftet att undersöka huruvida de fyra studerade 

organisationernas jämställdhetsarbete upplevs som rättvist inom IT-branschen gjordes 

intervjuer och utifrån resultatet framkom följande teman: upplevelse i företaget, hur 

jämställdhetsarbetet bedrivs i företaget och mansdominerad bransch mot förändring.  

Resultatet visade att företagen i viss mån saknade ett aktivt jämställdhetsarbete. 

Denna slutsats drogs av att respondenterna berättade inom vilka områden företagen arbetade 

med jämställdhetsarbete, men inga konkreta exempel på jämställdhetspolicyer som reglerade 

detta. Det ligger i linje med Lundkvists (2011) studie som menar att företag ofta anser sig 

arbeta mer aktivt med jämställdhet än vad som egentligen sker i praktiken. Det aktiva 

jämställdhetsarbetet upplevdes av majoriteten som relativt konturlöst eftersom 

respondenterna inte såg hur eller vad det aktiva jämställdhetsarbetet innehöll för aktiviteter 

eller hur det påverkade deras arbetssituation som man eller kvinna. 

Det jämställdhetsarbete som respondenterna rapporterade omfattade främst områdena 

lön, rekrytering och föräldraledighet. I rekrytering- och löneprocessen synliggjordes 

jämställdhetsarbetet genom att de studerade organisationerna arbetade för få in rätt 

kompetens oberoende kön. Detta menade medarbetarna på så vis skulle bidra till att 

organisationen upplevdes som attraktiv både internt och externt (Lundkvist, 2011). Till 

området kompetens räknades utbildning, erfarenhet och anställningslängd vilket visade på att 

fysiska attribut och kön inte hade betydelse. Inom IT-branschen var fysiska förutsättningar 
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inte nödvändiga för att utföra arbetet, vilket innebär att kvinnor och män hamnar på samma 

nivå. 

Jämställdhetsarbetet hade en central betydelse för medarbetarna men de ansåg inte att 

det utförda organisatoriska jämställdhetsarbetet påverkade dem. Resultatet visade att det 

fanns könsskillnader i hur män och kvinnor uppfattade jämställdhetsarbetet inom de 

studerade organisationerna. Detta kan bero på att kvinnor i större utsträckning upplever 

diskriminering och har fått kämpa för att få samma rättigheter som män (Anderson & 

Shinew, 2003; Greed, 2005). På grund av detta är det möjligt att kvinnor upplever att 

jämställdhetslagen och jämställdhetsarbete tilltalar dem mer (Eveline & Booth, 2002; Hakim, 

2006). Respondenter med utländsk bakgrund uttryckte att jämställdhetsarbetet hade en 

djupare betydelse för dem. Detta kan bero på att jämställdhetsarbetet utformar sig på olika 

sätt i olika kulturer och samhällen (Yeganeh & May, 2011) och att Sverige ligger långt fram i 

denna utveckling (Leinonen, 2012; Lundkvist, 2011; World Economic Forum, 2016). Således 

poängterade respondenterna med utländsk bakgrund betydelsen av ett jämställt samhälle och 

ansåg att detta är en större prioriteringsfråga samt jämförde andra samhällen med Sverige. 

En av respondenterna med HR-befattning nämnde att de erbjöd att betala 10 procent 

extra till föräldralediga vilket visar att de har en strategi för att främja och uppmuntra män 

och kvinnor till att vara föräldralediga. Det bör poängteras att denna respondent hade mer 

insyn i jämställdhetsarbetet. Hur detta arbete kommuniceras kan vara en faktor till hur 

medarbetarna uppfattar det aktiva jämställdhetsarbetet och även anledning till varför enbart 

en medarbetare hade vetskap om detta. Om inte arbetet efterfrågas kommer det inte uttryckas 

specifikt inom den interna verksamheten. Medarbetarna hade inte fullständig vetskap hur 

arbetet utformade sig, vilket kan härledas till en brist av intresse eller att det inte behövdes 

eftersom det inte fanns problem (Greed, 2005). Frågan som kan ställas är huruvida 
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organisationer bör prioritera arbetet av implementering av jämställdhetspolicyer om inte 

efterfrågan eller problem gällande frågan finns. 

Samtidigt som respondenterna rapporterade att jämställdhetsarbetet kunde synliggöras 

rapporterades positiva känslor på arbetsplatsen. Organisationskulturen kan vara en faktor till 

denna upplevelse i och med att den har en inverkan på medarbetarnas beteende gentemot 

varandra. Företagen arbetade aktivt för en positiv organisationskultur och därigenom 

upplevde medarbetarna trivsel och likabehandling på arbetsplatsen. Som Konovsky (2000) 

menade bör rättvisa vara en del av organisationens värdegrund eftersom det visar på vilka 

grundprinciper som organisationen strävar efter. Om företaget har en god värdegrund invävd 

i organisationskulturen kan detta påverka upplevelsen av rättvisa positivt och det kan i sin tur 

påverka jämställdheten (Ely & Meyerson, 2010). Enligt respondenterna var upplevelsen att 

alla behandlades likvärdigt vilket ledde till god interaktionell rättvisa (Cropanzano et al., 

2002). Det var inte fler fall av upplevd orättvisa som förmedlats än löneskillnader mellan 

manliga och kvinnliga medarbetare. Detta korrigerades omedelbart vilket resulterade i att 

medarbetarna upplevde distributiv och procedural rättvisa (Cropanzano et al., 2002; 

Konovsky, 2000; Wolfe et al., 2018). Medarbetarnas upplevda rättvisa var hög även om 

majoriteten av respondenterna inte ansåg att ett aktivt jämställdhetsarbete var synligt på 

arbetsplatsen. Att den upplevda rättvisan var positiv kan ha påverkats av den specifika 

branschen och resultatet kan ha sett annorlunda ut i en mer fysisk bransch (Hasanovic, 2015). 

Att majoriteten av medarbetare rapporterade att jämställdhetsarbetet kunde 

synliggöras mer kan bero på olika perceptioner av vad som är aktivt jämställdhetsarbete och 

att utbildning kan behövas för att öka förståelsen och medvetenheten kring ämnet (Johansson 

& Abrahamsson, 2018). Det kan även innebära att medarbetarna inte har reflekterat kring 

ämnet tidigare och därmed inte bildat sig en uppfattning om hur det påverkar dem, vilket kan 

vara en anledning till underskattning till arbetet (Greed, 2005). Det kan fortsättningsvis bero 
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på tomrummet emellan uttalat jämställdhetsarbete och det aktiva arbetet, att det uttalade ter 

sig annorlunda än vad som egentligen sker praktiskt (Greed, 2005; Isaksson et al., 2014; 

Lundkvist, 2011). Att respondenterna upplevde att mer kunde göras angående 

jämställdhetsarbetet kan bero på att stora delar skedde i det dolda, på ledningsgruppsnivå och 

därför inte synliggjorts vertikalt i organisationen. Jämställdhetsarbetet integrerades inte 

utifrån policyer vilket gör det problematiskt att få genomsyrat i hela organisationen och ge de 

anställda en inblick i vad som egentligen sker. 

Jämställdhetsarbete har större sannolikhet att stjälpa än att hjälpa (Charles & Grunsky, 

2004; Hakim, 2004a; Jacobs & Gerson, 2004), vilket innebär att resultatet angående den 

upplevda rättvisan troligtvis hade sett annorlunda ut vid ett mer aktivt jämställdhetsarbete. I 

demokratiska länder med hög fokus på jämställdhet har individen större makt över sitt eget 

liv att kunna välja utbildning och arbete. Mot den bakgrunden skapas automatiskt 

könsskillnader i vilka utbildningar och arbeten män och kvinnor söker sig till. Majoriteten av 

männen förekommer inom de tekniska arbetena medan människorelaterade exempelvis 

vårdyrken är mer attraktiva hos kvinnorna (Hakim, 2006). Detta leder till att IT-företagens 

ansträngningar att skapa en “50/50”-organisation bestående av män och kvinnor försvåras av 

att den kvinnliga populationen med behövlig kompetens är avsevärt mindre. Men det hindrar 

inte IT-företagen att försöka attrahera fler kvinnor till IT-branschen, tvärtom finns det flera 

satsningar från branschen (Insight Intelligence, 2016). Om inte kvinnor har intresse att söka 

sig till en viss bransch och avancera inom företaget kvittar det hur mycket de arbetar för 

jämställdhet (Hakim, 2006). Det kan istället bli en värre situation om företagen arbetar för 

mycket med frågan och istället bygger in orättvisor i systemen som till exempel att 

lönesättningen hamnar på kön och inte på kompetens. Enligt respondenterna kan 

jämställdhetsarbetet orsaka att organisationen är selektiv för att kunna få in fler kvinnor. 

Detta kan skapa utmaningar och orsaka orättvisor ifall det prioriteras före kompetens. Enligt 
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Hakim (2016) kommer orättvisor på grund av kön förbli eftersom det inte finns tillräckligt 

med kvinnor med IT-kompetens. Om företagen istället börjar arbeta med kvotering för att ge 

fördelar till de få kvinnor som finns, kan orättvisor gentemot individens kompetens istället 

skapas. Detta kan leda till en känsla av orättvisa hos medarbetaren eftersom den individuella 

insatsen inte motsvarar utfallet (Cropanzano et al., 2002; Wolfe et al., 2018; Zhang, 2015). 

Det kan dessutom jämföras med Grover och Schmitts (1991) studie att organisatoriska 

jämställdhetspolicyer kan påverka den procedurala rättvisan negativ om den anställda inte 

anser sig dra nytta av den. 

Majoriteten av medarbetarna rapporterade att jämställdhetspolicyer kunde tydliggöras 

i den dagliga verksamheten genom att uppmärksamma dem. Genom att vara en jämställd 

arbetsplats kan det attrahera fler kvinnor in i organisationen och branschen (Lundkvist, 2011). 

Konkurrensutsatta verksamheter strider om att rekrytera och attrahera högt kompetenta 

medarbetare vilket innebär att satsningar inom jämställdhetsområdet blir en nödvändighet för 

att kunna framstå som en attraktiv arbetsplats. Frågan som uppstår blir huruvida ett aktivt 

jämställdhetsarbete hjälper organisationer framåt i frågan eller om det räcker att ha det i 

åtanke vid arbetsprocesserna som sker i det tysta utan medarbetarnas vetskap. 

I denna studie förblir innebörden av aktivt organisatorisk jämställdhet en 

definitionsfråga då det inte ingått i studiens syfte. Dock upplevde majoriteten av 

respondenterna rättvisa även om jämställdhetsarbetet inte var tillräckligt synligt genom 

policyer. Utifrån detta väcks frågor hur aktivt företag behöver arbeta med 

jämställdhetsfrågor. 

Studiens begränsningar 

Studien genomfördes hos fyra olika företag inom IT-branschen. Ifall undersökningen 

riktats åt andra företag hade detta kunnat generera ett annat resultat än vad denna studie fått 

fram. På grund av den kvalitativa ansatsen kan inte slutsatserna generaliseras inom dessa eller 
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andra organisationer eftersom alla medarbetare inte har deltagit och eftersom förhållandena 

inom andra organisationer kan te sig annorlunda. 

Resultatet kan ha påverkats av att studien genomfördes med hjälp av en 

semistrukturerad intervjuguide som möjliggjort att följdfrågor har kunnat ställas. Vilka 

följdfrågor som ställts har skiljt sig mellan intervjuerna och berodde på vad 

intervjudeltagaren rapporterat. Dessa följdfrågor kan ha bidragit till ett annat resultat än vad 

en strukturerad eller ostrukturerad intervjuguide hade gjort. 

Fokus har legat på medarbetarnas personliga åsikter och reflektioner för att med av 

dessa sedan studera resultatet från ett objektivt perspektiv. Det var omöjligt att vara 

fullständigt objektiv i denna studie men åtgärder vidtogs för att motverka subjektiviteten. 

Intervjuerna genomfördes av båda författarna, genom detta minskade den individuella 

subjektiviteten och diskussionen angående analysen av intervjumaterialet kunde föras under 

mer objektiva förhållanden. Att dessutom vara medveten om sin subjektivitet motarbetar den 

(Persson, 2006). 

Designen möjliggjorde ett eget reflekterande och djupare förståelse av ämnet. Den 

gav även förmågan att beskriva hur och varför saker ter sig i förhållande till syftet till 

undersökningen (Chatfield, 2018). 

Rekommendation för framtida forskning 

Ett förslag till hur syftet ytterligare kan utredas är att genomföra en kvalitativ 

förstudie som komplement till en kvantitativ studie och därigenom kunna inrikta sig på att 

undersöka korrelationen mellan variablerna angående jämställdhetsarbete. Syftet med 

förstudien är att reflektera kring respondenternas upplevelser angående ämnet. Alternativet 

skulle kunna vara att först genomföra intervjuer för att undersöka vad som rapporterades 

inom IT-branschen, därefter utföra en kvantitativ studie för att slutligen kunna generalisera 

resultatet. Detta möjliggör att flera IT-organisationer kan delta i studien. Denna 
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rekommendation ger även möjlighet till att generalisera studiens resultat till IT-branschen 

samt reflektera över respondenternas upplevelser. Framtida forskning kan även fortsätta 

studera innebörden av det aktiva jämställdhetsarbetet och den upplevda rättvisan för att få 

visshet om och hur ämnet bör prioriteras i organisationer. En ytterligare rekommendation är 

att ta biologiska aspekter och sociala strukturer i hänsynstagande eftersom de kan påverka 

vad män och kvinnor önskar att se i organisationers jämställdhetsarbete.  
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 Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledande presentation av studien 

- Kort presentation om författarna. Inledande presentation om vad studien handlar om 

och varför det finns ett intresse att intervjua just deras organisation. 

- Förklara forskningsetiska faktorer för intervjudeltagaren: 

- Informationskravet: Förklara vad syftet med undersökningen är och vad den 

handlar om. 

- Nyttjandekravet: Uppgifterna och materialet som insamlas kommer enbart 

användas för forskningsändamål. 

- Konfidentialitetskravet: Materialet kommer att behandlas konfidentiellt, 

organisationen, du och allting som sägs här är fullständigt anonymt. 

- Samtyckeskravet: Intervjun är frivillig och du får avbryta intervjun när som 

helst. Fråga om vi har intervjudeltagarnas samtycke att spela in intervjun och 

förklara syftet till varför vi spelar in. Intervjun kommer att spelas in enbart för 

att kunna lyssna på intervjun och för vidare analysering. Ljudinspelningen av 

intervjun kommer behandlas konfidentiellt och enbart för författarnas bruk. 

Bakgrundsfrågor om intervjukandidaten 

- Vilket år är du född? 

- Vilket kön identifierar du dig med? 

- Vilken nationalitet har du? 

- Vilken roll inom företaget har du? 

- Under hur lång tid har du varit verksam på företaget? 

Upplevelse av rättvisa angående organisationens jämställdhetsarbete 

- Anser du att organisationens jämställdhetsarbete visar sig på arbetsplatsen? 
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- Upplever du rättvisa som kvinna/man på arbetsplatsen? 

- Tror du att det motsatta könet upplever rättvisa på arbetsplatsen? 

- Hur arbetar organisationen med jämställdhetsarbetet? 

- Upplever du att det finns ett jämställdhetsarbete på din arbetsplats? 

- Känner du dig delaktig i organisationens jämställdhetsarbete. 

- Påverkar jämställdhetsarbetet dig? 

- Upplever du som kvinna/man att du får samma möjligheter, förmåner och lön? 

- Tycker du att löner, förmåner och utvecklingsmöjligheter är rättvisa hos män och 

kvinnor? 

- Berätta hur du känner dig behandlad av dina chefer och medarbetare, på grund av ditt 

kön. 

- Vilken betydelse har jämställdhetsarbete för dig? 

- Vad tror du jämställdhetsarbete bidrar till? 

- Vilka utfall tror du organisationer utan implementerat jämställdhetsarbete skulle få? 

Avslutande frågor 

- Finns det någonting du skulle vilja tillägga?  

- Finns det någon fråga som du skulle vilja belysa  


