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Sammanfattning 

Då administrativa praktiker har fått en allt större roll inom organisationer har texters språkliga 

betydelse blivit allt viktigare för jämställdhetsarbetet. Det skapade ett intresse hos oss i att 

undersöka vilka meningar som språket tilldelas inom jämställdhetsarbetet och hur det påverkar 

konstruktionen av problemrepresentationer. Syftet med vår studie har därför varit att genom en 

textanalys av policydokument och rapporter från organisationer inom IT- och teknikbranschen 

kopplade till jämställdhet och jämlikhet undersöka vad dokumenten framställer som problem i 

jämställdhetsarbetet, vilka antaganden som dessa grundar sig i, vilka strategier som framhålls 

samt vilka lösningar som appliceras. Vår teoretiska och metodologiska ansats grundar sig i 

Michel Foucaults diskursanalys samt Carol Bacchis “What’s the problem represented to be?-

approach”. Från vår studie framgår det att två diskurser, en mätbarhetsdiskurs och en 

andrafieringsdiskurs, kopplade till jämställdhet och jämlikhet har kunnat identifierats. Studiens 

resultat ligger i linje med tidigare forskning inom fältet då de fynd som gjorts påvisar att 

jämställdhet inom organisationen förväntas leda till ökad lönsamhet, samt att ojämställdhet 

konstruerades som ett situationellt och kvantitativt problem som därav kunde lösas med 

kvantitativa metoder. Sammanfattningsvis har vår studie kunnat påvisa att jämställdhetsarbete 

i form av dokument kan ge upphov till paradoxer, då arbetet i vissa fall kan befästa de 

diskriminerande skillnader som det ämnar eliminera. 
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1.0 Bakgrund och problemformulering 
Policydokument som behandlar jämställdhetsmål och strategier för att uppnå dem ses idag 

som en självklar beståndsdel i företags värdegrundsarbete. Deras syften varierar från att 

försöka åstadkomma och säkerställa en hållbar förändring inom företaget till att vara en 

marknadsföringsstrategi för att uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Dagens 

jämställdhetsarbete inom organisationer formuleras ofta som mål som bör visa resultat, som i 

sin tur ska utvärderas. För att underlätta detta utvärderingsarbete skapas därför ofta 

policydokument angående jämställdheten inom organisationerna (Blomberg & Niskanen, 

2013, s. 10). Övergången till en mer administrativ praktik på arbetsmarknaden har gjort att det 

skriftliga språket och textdokument fått en allt större betydelse för förändringsarbetet. En 

viktig fråga som då uppstår är vilken mening språket i jämställdhetsdokumenten tilldelas i 

relation till det praktiska arbetet, vilka begrepp som används samt vilka effekter som 

medföljer. Ett frekvent användande av specifika begrepp kan urvattna deras innebörder vilket 

medför risken att jämställdhetsarbetet blir avpolitiserat (Ahmed, 2007, s. 254).  

 

Tidigare policyforskning har ofta riktat sig mot den offentliga sektorn, med statliga 

myndigheter som studieobjekt, och har skapat en medvetenhet kring hur 

jämställdhetsdokument har använts inom dessa, vilket kommer att vidare redogöras för i 

kapitel 2.0 som avhandlar tidigare forskning. Då den privata sektorn, som drivs i vinstsyfte, 

skiljer sig från den offentliga kan det finnas svårigheter i att överföra resultaten från 

myndighetsforskningen till företag inom privat sektor. Därför är det av intresse att studera hur 

företag inom privat sektor arbetar med jämställdhetsdokument, i detta fall med fokus på IT- 

och teknikbranschen. IT-och teknikbranschen innefattar en rad olika verksamheter, där 

företagen kan syssla med allt ifrån telekommunikation till datautveckling. Företag inom IT- 

och teknikbranschen, oavsett vad företaget har för inriktning, arbetar med insamling, 

analysering och spridning av information. Detta kan exempelvis vara att ta fram nya 

tekniklösningar för att effektivisera arbetsplatsen och driva på digitaliseringen. Tidigare 

forskning av branschen har visat på att jämställdhetsarbetet inom sektorn stundtals har 

motiverats med ett specifikt slags tal som reproducerar stereotypa föreställningar om genus 

och kön. Det har bland annat skett genom ett antagande om att kvinnor och män tillför olika 

perspektiv och beteenden inom företaget som enbart grundar sig i deras könstillhörighet. En 

ökad jämställdhet har betraktats som en positiv utveckling då införandet av ett kvinnligt 

perspektiv har beskrivits som något som kan tillföra egenskaper till företaget som inte varit 

möjliga att tillskaffa sig genom de manliga anställda (SOU 2006:59). Vidare så är IT- och 
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teknikbranschen relevant att undersöka då det är en mansdominerad bransch i den bemärkelse 

att majoriteten av de som är verksamma inom branschen är män. Både på anställningsnivå 

och på ledningsnivå är andelen kvinnor betydligt mindre än andelen män 

(Näringsdepartementet, 2000). Att könsfördelningen inom IT-branschen är och har varit 

snedvriden är en av de kvantitativa faktorer som visar på att förändringsarbetet kring 

jämställdhet hittills inte har bidragit till någon större effekt. År 2014 var andelen verksamma 

män inom IT- och teknikbranschen 79 % medan andelen kvinnor var 21 %, två år senare var 

fördelningen 78 % män och 22 % kvinnor (SCB). Eftersom att implementeringsarbetet av den 

kvantitativa jämställdheten inom branschen på många plan tycks vara ineffektivt blir det 

relevant att studera vad som framställs som problematiskt i de dokument som utgör studiens 

material, vilka som inkluderas i begreppen som används samt vilken betydelse de får och för 

vem.  

 

Genom att studera policydokument som rör jämställdhet, samt rapporter från en 

branschorganisation angående jämställdhetsarbete inom IT- och teknikbranschen hoppas vi på 

att kunna undersöka vilka diskurser som existerar, hur de tar sig i uttryck samt vilka 

underliggande antaganden som existerar inom dessa. Forskning har visat att de strategier och 

arbetssätt som sägs skapa jämställdhet på arbetsplatsen inte kan särskiljas från de idéer och 

normer som ligger till grund för strukturell diskriminering i samhället. Därmed riskerar dessa 

strategier att reproducera just de beteendemönster som de sägs motverka (SOU 2006:59).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att genom en textanalys av branschspecifika dokument, i form av 

policydokument samt rapporter gällande jämställdhet och jämlikhet, undersöka vad innehållet 

i dessa dokument lyfter fram som problem i arbetet med jämställdhet, hur olika grupper 

inkluderas och vilka strategier som framhålls som lösningar på dessa problem. Textanalysen 

kommer genomföras på policydokument från femton företag inom IT- och teknikbranschen i 

Sverige samt två rapporter från en branschorganisation som behandlar jämställdhet och 

jämlikhet inom branscherna, med fokus på aktuella problem och lösningar på dessa. De 

frågeställningar som kommer användas är: 

• Hur konstrueras problemrepresentationer gällande jämställdhet i de branschspecifika 

dokumenten och vilka är dess underliggande antaganden? 

• Vilka diskurser i relation till jämlikhet och jämställdhet kan urskiljas i de 

branschspecifika dokumenten?  
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1.2 Uppsatsens disposition  

I kapitel 2.0 kommer den tidigare forskning som bedrivits inom fältet att presenteras för att ge 

en överblick av forskningsfältet. Kapitlet syftar till att redogöra för relevant forskning 

angående jämställdhetsdokument samt hur dessa kommer att hjälpa oss i vår analys av 

fenomenet. I kapitel 3.0 kommer vi att redogöra för den teoretiska ansats som kommer att 

användas som grund i analysen av materialet. De två teorier som presenteras är Michel 

Foucaults diskursanalys samt Carol Bacchis ”What’s the problem represented to be?-

approach”. I stycket presenteras även de analysverktyg och teoretiska begrepp som kommer 

att användas i analysarbetet. Vidare kommer kapitel 4.0 att behandla den valda metodologiska 

ansatsen samt hur vi gått tillväga i materialinsamlingen och i bearbetningen av materialet. I 

det efterföljande kapitlet 5.0 kommer vi att analysera det utvalda materialet och återge 

studiens resultat där alla fynd som gjordes i analysen presenteras. I kapitlet kommer vi även 

att redogöra för vilka svar vi funnit på studiens frågeställningar. Kapitel 6.0 behandlar 

uppsatsens avslutande diskussion där en summering av studien kommer att göras. Kapitlet 

avhandlar även studiens resultat i relation till tidigare forskning, teori, metod samt praktiska 

implikationer. 

 

2.0 Tidigare forskning 
Detta kapitel kommer att innehålla en översikt av och redogöra för forskningen som bedrivits 

angående policydokument och jämställdhetsarbete. För att förstå den forskning som bedrivits 

angående policydokument med koppling till jämställdhet är det viktigt att först redogöra för 

de studier som gjorts angående jämställdhet i arbetslivet i stort, vilka incitament som finns för 

förändring samt hur arbetet med jämställdhetsdokument utformats och varför. Därefter lägger 

forskningen fokus på hur vissa begreppsanvändningar och kategoriseringar kan framstå som 

problematiska samt vilka konsekvenser användningen av dessa kan få. Detta för att få en 

djupare förståelse för hur användningen av vissa begrepp i jämställdhetsdokument kan 

inkludera och samtidigt implicit exkludera vissa grupper. Vidare kommer forskningen att 

behandla de studier som förts om policydokuments diskursiva betydelser, hur dessa dokument 

både konstruerar och reproducerar olika diskurser, samt hur de konstitueras inom ramen för 

rådande diskurser. Forskningen kommer även att redogöra för jämställdhetsarbetets och 

jämställdhetsplaners målformuleringar inom privat sektor. Detta för att specificera hur 
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diskurser och incitament för jämställdhet förändras beroende på vilken kontext och sektor de 

existerar inom. 

 

2.1 Studier om jämställdhetsarbete i arbetslivet 

Den tidigare forskning som bedrivits om jämställdhetsarbete i arbetslivet har visat på vikten 

av att definiera vilken typ av jämställdhet som åsyftas. Hur olika företag och instanser väljer 

att definiera jämställdhet har en påverkan på policydokument och jämställdhetsarbetets 

utformning. Tidigare forskning kring jämställdhetsarbete i arbetslivet har även visat på 

relevansen av att ta hänsyn till rådande kontexter och hegemonier vid studier. Begreppet 

“hegemoni” betyder i sin grund “ledarskap” (NE), men syftar här till att beskriva en viss 

maktordning som framställer en viss världsbild som normativ och ouppnåelig för många 

(Nationella sekretariatet för genusforskning). Denna hegemoniska maktordning tränger även 

undan andra alternativa världsbilder. 

 

När man talar om jämställdhet finns det två olika aspekter; kvantitativ respektive kvalitativ 

jämställdhet. I ett kvantitativt jämställdhetsarbete ligger fokus på en jämn könsfördelning 

mellan män och kvinnor medan det i ett kvalitativt jämställdhetsarbete ligger fokus på en 

jämn könsfördelning av resurser, som exempelvis fördelningen av 

kompetensutvecklingsmedel mellan könen i organisationer (Mark, 2007, s. 15). Ett 

genusperspektiv på jämställdhetsarbete inom en organisation gör det möjligt att 

problematisera kön och föreställningar om kön inom organisationen. Det vill säga att det 

skapar en möjlighet att rikta extern kritik mot organisationen och att normaliteten således kan 

ifrågasättas (Mark, 2007, s. 54).  

 

Oavsett om det är kvantitativ eller kvalitativ jämställdhet som eftersträvas finns det en vikt av 

att se till hur jämställdhetsarbetets förutsättningar ser ut för att kunna undersöka dess 

diskurser. De strategier som ska utgöra arbetet och skapa jämställdhet kan inte ses som 

fristående från de idéer och normer som ligger till grund för strukturell diskriminering 

eftersom de då riskerar att reproducera samma slags beteendemönster som de sägs motverka 

(Martinsson 2006, s. 148).  

 

När ett ämne som jämställdhet ämnas att undersökas är det av betydelse att en medvetenhet 

kring existerande hegemonier finns. Inom Sveriges hegemoniska feminism, som betecknar 

den normativa bilden av vad feminism är i Sverige, finns ett intresse för jämställdhetsarbete 
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som en del av en utvärderingsprocess vilket riskerar att motverka det politiska syftet och 

innehållet (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 81). Det tar sig bland annat i uttryck genom att 

ett skapande av kategorier sker när kön ska användas som analytiskt verktyg och att de två 

binära könen alltid hamnar i fokus. En sådan kategorisering riskerar att förstärka både 

historiska och kulturella representationer om skillnader mellan könen vilket innebär att ett 

intersektionellt perspektiv utesluts (De los Reyes & Mulinari, 2005, s. 87).  

 

2.2 Kategorisering och paradoxer inom jämställdhetsarbete 

Att olika grupper kategoriseras inom jämställdhetsarbete och jämställdhetsdokument är något 

som tidigare forskning visat på kan vara problematiskt. När människor kategoriseras, genom 

användandet av specifika begrepp, finns det en risk att syftet motverkas på det sätt att det 

skapar en “andrafiering”. Det är ett begrepp som beskriver den tvåriktade process där 

föreställningen om “de andra” skapas för vissa personer samtidigt som föreställningen om ett 

“vi” skapas där “de andra” utesluts (Nationella sekretariatet för genusforskning), vilket 

befäster och bekräftar rådande normer. Begreppet mångfald, som kategorin kön ofta är en del 

av, har varit fokus för en rad olika studier som kommer redogöras för i styckena nedan för att 

ge exempel på hur jämställdhetsdokument kan påverkas av begreppsanvändningar och 

kategoriseringar.  

 

Jämställdhetsplaner kan, hur mycket de än förespråkar jämställdhet, bidra till problem och ett 

av dessa är “likabehandlingens paradox” (Edgren, 2013, s. 108). Arbetet för jämställdhet 

bygger i många fall på ontologiska antaganden om skillnader mellan grupper av människor. 

Att organisationer ska arbeta för mångfald, där dimensioner som bland annat kön, sexualitet 

och etnicitet nämns, leder rent språkligt till ett antagande om att vissa människor tillhör en 

viss kategori. Det paradoxala i detta blir således att det bekräftar och återskapar skillnader, då 

diskriminering bygger på antaganden om just skillnader. Denna process påvisar att skillnader 

inte är något som bara finns, utan något som görs, i detta fall genom det språk som används i 

jämställdhetsplanerna (Edgren, 2013, s. 116–118). Edgren menar att vi som subjekt kan falla 

in under flera av de kategorier som nämns i diskrimineringsunderlag, och därför krävs en 

intersektionell analys (Edgren, 2013, s. 110). Intersektionalitet innebär att olika 

maktdimensioner samspelar i uppbyggnaden av människor som subjekt. En kvinna som bär 

slöja på arbetsplatsen kan exempelvis uppleva diskriminering som innefattar olika 

maktdimensioner, såsom kön, religion och etnicitet. Att avskilja och homogenisera grupper av 

människor i jämlikhetsplanerna gör således att vi går miste om en rad maktaxlar som agerar 
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simultant och bekräftar, snarare än löser upp, olikheter (Edgren, 2013, s. 127). Ytterligare en 

paradox som kan uppstå är att kategoriseringen av grupper, oavsett om det är en 

kategorisering av kön eller ras, uppkommer utifrån en diskriminering. Att kategorisera utefter 

hudfärg, även om detta görs i syftet att skapa en etnisk mångfald på arbetsplatsen, skulle 

således kunna reproducera rasism, eftersom ras som kategorisering kan ses som en effekt av 

rasism (Hornscheidt & Landqvist, 2014, s. 106).  

 

En forskare som tar upp problematiken med mångfaldsbegreppet är Sara Ahmed (2007) som 

gjort en empirisk studie av olika universitets jämlikhetsprogram. I studien beskriver hon 

risken med att repetera ett ord som “mångfald” då ordets politiska betydelse kan urvattnas. 

Inte minst eftersom det kan bli en PR-strategi för organisationer, som säger sig “ha” 

mångfald, utan att genomföra något praktiskt arbete (Ahmed, 2007, s. 254). Organisationer 

som säger sig “ha” mångfald benämner det som om det redan finns, vilket inte är fallet, då 

mångfald inte har någon enhetlig definition. Om vi exempelvis menar att mätningen av 

mångfald kan ske genom att räkna icke-vita i organisationen, har vi genomfört en ojämlik 

handling som går emot syftet med mångfald (Ahmed, 2007, s. 239–240). Ahmed menar att vi 

måste se igenom ord som “mångfald” eftersom det kan visa oss kopplingen mellan det rent 

textuella och det institutionella i vad sådana ord kan göra samt vad de misslyckas med att göra 

(Ahmed, 2007, s. 254). 

 

Begreppet mångfald definieras idag av att de som avviker från normen, på exempelvis ett 

företag, endast ses som variationer som skiljer sig från idealtyperna utan någon reflektion 

över hur dessa har skapats och vilken betydelse de kan ha i arbetssammanhang (De los Reyes, 

2006, s. 12). Osynliggörandet av bakomliggande maktstrukturer bidrar till ett utpekande av 

“de andra” som avvikande samtidigt som det möjliggör fortsatt strukturell diskriminering 

genom att skapa en omedvetenhet kring vad som kan påverka hierarkier på ett företag. 

Ytterligare en aspekt att vara medveten om vid studier av begreppsanvändandet inom 

jämställdhetsdokument är hur retoriken kring mångfaldsbegreppet ofta präglas av ett 

ekonomiskt lönsamhetsperspektiv där den politiska aspekten kring problematiken med 

ojämlikhet inte får någon genomslagskraft. Jämställdhetsarbete som inte tar hänsyn till 

strukturell diskriminering och mekanismerna bakom det tenderar att lägga större vikt vid 

enskilda individers handlingar utifrån moraliska principer vilket skapar en etisk dimension 

istället för en politisk (Martinsson, 2006, s. 153). Organisationen krävs då inte på någon 
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strukturell förändring där hierarkier och makt står i fokus utan ansvaret faller på dess 

individer att förändra sina tankemönster. 

 

Den praktiska effekt som kategoriseringar i relation till jämställdhetsarbete kan medföra 

diskuteras av Widell och Mlekov i Hur möter vi mångfalden på arbetsplatsen? (2013) där de 

menar att en organisering i alla olika fall innebär en kategorisering av grupper. Denna 

kategorisering sägs ske på rationella grunder men i stor utsträckning baseras denna rationalitet 

på historiskt och socialt förgivettagna antaganden. Vidare redogör de för den paradox som 

kan uppstå inom organisationer som säger sig vilja rekrytera “mångfald”. 

Rekryteringsförfarandet kan, oavsett hur mångfaldsorienterad organisationen är, vara 

omedvetet anpassat till en viss typ av arbetskraft. En effekt av detta kan således vara att de 

som rekryterats på basis av sin “olikhet” från normen förväntas anpassa sig till 

organisationskulturen på arbetsplatsen (Widell & Mlekov, 2013, s. 74). 

 

I Compelling diversities, educational intersections: policy, practice, parity (2013), där Yvette 

Taylor studerat policydokument inom skolor, skriver hon om att vi låter vissa personer 

förkroppsliga mångfald, exempelvis kan det vara en icke-vit person. Dessa personer ses som 

något additivt som för något bra med sig, samtidigt som vi lägger press på assimilering då det 

ses som viktigt att de förenar sig med den rådande normativa kulturen. Om mångfald är ett 

tillägg, som samtidigt involverar en förändring av tillägget, hur motsätter sig detta då redan 

institutionaliserade normer (Taylor, 2013, s. 244). Hon frågar sig vad vi egentligen vill med 

mångfald - vill vi att andra ska komma in och göra skillnad i det normativa, eller är det just 

normerna vi måste kritisera och utgå ifrån? Är det verkligen bara en ren policyförändring, 

eller är det en levd verklighet som vi vill kritisera och kritiskt belysa? (Taylor, 2013, s. 244). 

  

2.3 Jämställdhetsplaner som konstituerande och konstituerade 

Många forskare är eniga om att jämställdhetsplaner både har en konstituerande makt och att 

de samtidigt skapas inom rådande diskurser. De incitament som finns för jämställdhetsarbete 

kan variera beroende på dess kontext och den bransch de verkar inom. Nedanstående 

forskning behandlar jämställdhetsplaners kontextuella sammanhang. 

 

Tidigare forskning menar att policydokument kan ses som en del av de processer, praktiker, 

tekniker och artefakter som görs genom styrningsprocesser. Dessa strategier för styrning görs 

genom diskursiva formationer som ramar in debatter inom accepterade uppfattningar. Irene 
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Gedalof (2013) menar att identitetskategorier, skillnader och makt inom kön, etnicitet, 

sexualitet, klass och kroppsfunktion inte är redan existerande verkligheter, utan att dessa är 

diskursiva konstruktioner som kontinuerligt producerar verkligheterna som de säger sig 

beskriva. Därför måste de förstås som intersektionella kategorier som går in i varandra och att 

de ömsesidigt konstituerar och konstitueras (Gedalof, 2013, s. 119). 

  

En del av detta konstituerande som betonas i föregående avsnitt är att olika diskurser tenderar 

att antingen uppvisa en medvetenhet om kön och genus eller att enbart identifiera jämställdhet 

som ett policymål. Vid en diskursanalys av jämställdhetspolicys är det därför av betydelse att 

vara medveten om vilken av inriktningarna som policyn tillhör för att kunna undersöka dess 

möjliga konsekvenser (Jenson, 2015). De diskurser som går att finna i policydokument 

gällande jämställdhet är även formade av rådande kontexter och bredare diskurser i samhället 

(Rönnblom & Hudson, 2006).  

 

2.4 Jämställdhetsarbete inom privat sektor 

Nedanstående forskning behandlar jämställdhetsarbetets kontextuella sammanhang med fokus 

på hur privatisering av den offentliga sektorn har påverkat dess jämställdhetsarbete. I och med 

en övergång till styrningsmedel som är mer förekommande inom privat sektor enas många 

forskare om att incitamenten för jämställdhetsarbete förändras. Med större fokus på mätbara 

mål och ekonomisk lönsamhet som utfall av jämställdhetsarbete följer en utveckling av 

jämställdhetsplaner med mål specifika för privat sektor. 

 

Berglund, Ahl, Pettersson och Tillmar (2018) visar att det skett en förändring i 

policydokument rörande jämlikhet och jämställdhet under de senaste 20 åren. Den 

radikalfeministiska diskursen som ifrågasatte den androcentriska arbetsplatsen har blivit ersatt 

av en nyliberal postfeministisk diskurs. Denna nyliberala postfeministiska diskurs hade som 

utgångspunkt att den privata marknaden var den sektor där krav på kulturellt erkännande och 

jämställdhet skulle lyckas fanns. Studien fann dock att så inte var fallet, utan att de påstådda 

oändliga möjligheterna på marknaden inte var tillgängliga för alla kvinnor utan endast en 

förtingligad identitet för kvinnor och andra normbrytande grupper, som definierades som “de 

andra”. Således förstärkte endast den postfeministiska policyn, med fokus på erkännande och 

identitetspolitik, kvinnors underordning på arbetsplatsen. 
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Vid studier av jämställdhetsarbete är det även relevant att se till vilka motiv som finns bakom 

arbetet då det kan påverka hur organisationer och dess individer tar till sig informationen 

(Callerstig et al., 2012, s. 34). Forskning som jämfört jämställdhetsarbete inom offentlig 

respektive privat sektor har visat på att jämställdhetsarbetets innehåll tolkas och ges mening 

utifrån vilken kontext den är placerad i och vilka bakomliggande motiv som existerar. För den 

privata sektorn visade det sig att jämställdhetsarbetet motiverades med att det skulle leda till 

ökad lönsamhet för företaget vilket i sin tur ledde till att de inblandade i det undersökta 

projektet rangordnade ökad jämställdhet som ett sekundärt mål (Callerstig et al., 2012, s. 34). 

De ekonomiska incitamenten för förändring skapade inte bara en annan syn på 

jämställdhetsarbetet utan det påverkade även själva utformandet av arbetet. Forskning har 

således påvisat att de argument för jämställdhetsarbete som har störst genomslagskraft inom 

den privata sektorn är positiva effekter såsom ökad ekonomisk lönsamhet och framgång på 

marknaden. I en studie av Olivius och Rönnblom (2017) har elva jämställdhetskonsulter 

intervjuats, där samtliga intervjupersoner pekat på vikten av att marknadsföra jämställdheten 

som något som stimulerar kreativitet, inkludering samt en bättre arbetsmiljö, med ekonomisk 

vinst och konkurrensfördel som utfall (Olivius & Rönnblom, 2017, s. 87–88). Det är ett av de 

syften som kan konstrueras i jämställdhetsarbetet, vilket bygger på en rad antaganden om 

jämställdhet på arbetsplatsen som något som alla parter vinner på (Olivius & Rönnblom, 

2017, s. 90). 

 

I Sverige är talet om jämställdhet inom näringslivet starkt influerat av marknadsekonomiska 

principer och nyliberala ideal (Jansson, 2012, s. 128–130). En konsekvens av det är att fokus 

läggs på de kvantitativa aspekterna av jämställdhet, till exempel antalet kvinnor och män på 

en arbetsplats, och betraktas som den ultimata lösningen på ett ojämställt näringsliv. Det kan 

leda till att jämställdhetsarbetet utformas på ett sådant sätt att det bevarar rådande strukturer 

genom att inte utmana och erkänna könsmaktsordningens existens (Jansson, 2012, s. 134). 

När ett sådant arbete sedan formuleras i policydokument riskerar det att bli verkningslöst då 

problembilden och analysen av komplexa samhälleliga strukturer förenklas (Jansson, 2012, s. 

130). Specifika diskurser med nyliberala drag bidrar till en subjektspositionering där män som 

kollektiv ses som norm inom den privata sektorn (Jansson, 2012, s. 141). Det är något som 

leder till att kvinnans subjektsposition blir till den som avviker från normen och alla de 

egenskaper som tillskrivs kvinnorna därefter ses som problematiska i relation till vad som är 

bäst för den fria marknaden. Lösningen på och ansvaret för jämställdhetsproblemet läggs 
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således hos kvinnorna, genom att de behöver anpassa sig efter den manliga normen samt 

anamma dess egenskaper och handlingssätt (Jansson, 2012, s. 142).  

 

2.5 Centrala insikter i forskningen 

En av de paradoxala jämställdhetsstrategier inom organisation som Martinsson (2006) talar 

om i kapitel 2.2 är just skapandet av jämställdhetsdokument, som vuxit fram i takt med New 

Public Management. Dagens jämställdhetsarbete inom organisationer formuleras ofta som 

mål som bör visa resultat, som i sin tur ska utvärderas. För att underlätta detta 

utvärderingsarbete skapas därför policydokument angående jämställdheten inom 

organisationerna (Blomberg & Niskanen, 2013, s. 10). Ett allt större fokus på effektivisering, 

evidens, mätbarhet och utvärdering har således lett till en utbredd användning av 

policydokument inom jämställdhetsarbetet (Callerstig & Lindholm, 2011, s. 83). Att analysera 

policydokument rörande jämställdhet kan synliggöra just “likabehandlingens paradox”, som 

redogjordes för i kapitel 2.2. Begreppet hänvisar som tidigare nämnt till att det i 

jämställdhetsplaner ofta görs ontologiska antaganden om skillnader mellan grupper av 

människor, till exempel könsbaserade skillnader, vilket i sin tur leder till en paradox där 

uppdelandet bekräftar och återskapar skillnader snarare än utjämnar dem. Denna process visar 

alltså på att skillnader inte är något som bara finns, utan att det är något som görs, i detta fall 

genom det språk som används i jämställdhetsdokument (Edgren, 2013, s. 116–118).  

Genom att använda oss av jämställdhetsdokument kan vi således synliggöra de problem, 

föreställningar och lösningar, samt de underliggande antaganden som skapas i dem på ett 

textuellt plan. Texter såsom policydokument och andra typer av medieproduktion har, precis 

som diskurser, en konstituerande betydelse i den bemärkelse att de problem, lösningar och 

antaganden som framställs inte bara existerar i ett vakuum, utan skapar och upprätthåller 

mening och våra föreställningar om den sociala verkligheten (Bergström & Boréus, 2012, s. 

405).  

En central insikt i forskningen är även att en problematik med jämställdhetsarbetet är att det 

avpolitiseras, genom att begrepp som jämställdhet och mångfald urvattnas och således inte får 

samma genomslagskraft då de används för ofta och för otydligt. Detta visar sig speciellt i 

jämställdhetsdokument från privat sektor, och inom offentliga myndigheter där New Public 

Management fått genomslag. Ytterligare en central del är att fenomen som jämställdhet, 

jämlikhet och mångfald förväntas vara mätbart, både genom att se hur många av en viss grupp 
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som är anställda men också på det sätt att fenomenen förväntas bidra till exempelvis 

ekonomisk lönsamhet och effektivitet. 

Utifrån den tidigare forskning som presenterats anser vi att vår studie bidrar till att belysa de 

fenomen som tas upp, men i detta fall i relation till den privata sektorn och mer specifikt IT- 

och teknikbranschen. Förväntningarna med denna studie är att våra fynd kommer kunna 

utgöra komplement till de fynd som gjorts i den tidigare forskningen, vilket betyder att den 

tidigare forskningen till stor del kommer att användas som referensram för vår analys. Detta i 

kombination med de teorier som presenteras i efterkommande kapitel. 

3.0 Teori och diskursanalytisk metodologi 
För att kunna studera dessa branschspecifika dokument gällande jämställdhet kommer 

Foucaults diskursanalys kombinerat med Carol Bacchis angreppssätt “What’s the problem 

represented to be?” att användas. Genom diskursanalys kommer vi att kunna se de kunskaper, 

problemrepresentationer samt kategorier som presenteras i jämställdhetsdokument och 

därmed även se hur de bidrar till att sätta ramarna för jämställdhetsarbete inom organisationer 

inom branschen. Diskursanalysen som teori och metod rymmer många olika inriktningar och 

angreppssätt som alla går att applicera på textmaterial. Genom diskursanalys kommer vi att 

kunna se de kunskaper, kategorier och problemrepresentationer som presenteras i 

jämställdhetsdokumenten och därmed även hur de bidrar med att sätta utgångspunkter samt 

ramarna för jämställdhetsarbete i organisationer inom den berörda branschen. En av de 

viktigaste aspekterna i att göra en diskursanalys är att den diskursiva metoden aldrig bör 

skiljas från det teoretiska. Teori och metod är således i en dialektal relation med varandra och 

analysen bör förstås som två sidor av samma mynt. Därför är det av stor vikt att forskaren 

som ämnar göra en diskursanalys bygger sin metod på de teoretiska antaganden som görs 

inom fältet (Winther Jörgensen & Phillips, 2002, s. 4). De olika diskursanalytiska teorierna 

delar en socialkonstruktivistisk grund, då de menar att studierna som förs bör ha ett kritiskt 

förhållningssätt till den förgivettagna kunskap som presenteras som sanning i den sociala 

världen. Sättet som vi ser och uppfattar den sociala världen är baserat på vår historiska och 

kulturella kontext, och är därmed kontingent (contingent, vår övers.), det vill säga att våra 

uppfattningar endast är tillfälliga och möjliga för förändring (Winther Jörgensen & Phillips, 

2002, s. 5). Den sociala verkligheten ses således som socialt konstruerad, och det som 

kännetecknar de diskursanalytiska perspektiven är att de ser denna konstruktion som effekten 

av språk i dess olika former, vare sig det är i text eller tal. Språket är en slags apparat som 
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konstituerar den sociala världen, våra sociala identiteter och relationer (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2002, s. 8–9). Detta betyder inte att den sociala världen inte existerar per se, utan 

snarare att den endast får betydelse genom de diskursiva praktiker som konstituerar den 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2002, s. 9). 

 

3.1 Diskurs som teoretiskt begrepp 

Vad en diskurs är har diskuterats under en lång tid och trots att de olika diskursanalytiska 

perspektiven är lika på många sätt, finns det ingen konsensus i hur begreppet diskurs ska 

definieras och hur analysen av dessa ska gå till. Winther Jörgensen och Phillips föreslår en 

preliminär definition av begreppet, som är att diskurser är ett visst sätt att prata om och förstå 

världen (2002, s. 1). En diskurs kan beskrivas som ett regelsystem som legitimerar vissa 

kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. 

Diskurser har också ett dynamiskt inslag eftersom regelsystemen i dem förändras (Bergström 

& Boréus, 2005, s. 309). Foucault var en av de teoretiker som till viss del introducerade 

begreppet, då han gick från att prata om språket i sig som konstituerande av verkligheten, till 

diskurs. Med diskurs menar Foucault vissa påståenden som ger förutsättningar till ett visst sätt 

att tala om och ett sätt att representera kunskapen om ett visst ämne inom en viss social och 

historisk kontext (Hall, 2001, s.72). Inom Carol Bacchis angreppssätt “What’s the problem 

represented to be?” definieras begreppet diskurs som koncepten, kategorierna och det språk 

som används för att porträttera och rama in ett fenomen (Bacchi, 1999, s. 2). 

 

3.2 Foucaults diskursanalys 

Michel Foucaults diskursanalys definierar som tidigare nämnt begreppet diskurs som en rad 

påståenden som skapar förutsättningar för ett distinkt sätt att tala om och ett sätt att 

representera kunskapen om ett visst ämne inom en specifik social och historisk kontext (Hall, 

2001, s. 72). Foucault menar att även att det är diskurserna och de olika kunskapsregimerna 

som skapar det vi uppfattar som sanning (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 19). 

Representationer av kunskap, som Foucault talar om, finner vi även i policydokument då de 

presenteras som utgångspunkten för sanning. De problem som läggs fram i 

jämställdhetsplaner och andra jämställdhetsdokument framställs som objektiv kunskap som 

förväntas resultera i vissa typer av lösningar. Enligt Foucault ligger alltså inte vikten i att 

resonera i vad som är sant och vad som är falskt, utan i att analysera och försöka förstå de 
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diskursiva processer som skapar det vi uppfattar som sanning och kunskap (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 21).  

 

Foucault tillhör de diskursanalytiska teoretiker som beskrivs inom ramen för “stora 

diskurser”. Med detta menas att diskurser inte är något som existerar inom en viss samhällelig 

och historisk kontext, utan att de existerar genom tid och rum, och över gränserna mellan 

olika institutioner och kontexter (Börjesson & Palmblad, 2007, s. 14). I relation till Foucaults 

benämningar av diskurs och makt skapade han även en teori om makt. Han menar att makt 

inte är något som kan innehas, det är inte något som tillhör ett subjekt, utan makt är något som 

finns och skapas överallt. Foucault definierar alltså makten som kapillär, det vill säga att den 

inte kommer ovanifrån från någon maktinstitution, utan underifrån. Makten är enligt Foucault 

produktiv, den skapas överallt men den skapar också vår uppfattning av omvärlden, diskurser, 

kunskaper och subjekt (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 20). Begreppen makt, diskurs, 

sanning och kunskap är alltså tätt sammanbundna inom Foucaults diskursanalys. I relation till 

diskurser kan makt exempelvis ta sig i uttryck i vad vi väljer att inte tala om och i de tystnader 

som uppstår kring ett ämne (Foucault, 2002, 52).  

 

Foucault har även en specifik syn på subjektet i relation till makt. Som tidigare nämnt är 

Foucaults definition av makt att den är kapillär och producerande, vilket gör att det inte är 

nödvändigt att hitta ett maktens subjekt. Subjektet produceras genom diskursen på så sätt att 

människor kan personifiera de specifika formerna av kunskap som diskursen producerar, 

exempelvis den hysteriska kvinnan (Foucault, 2002, 112–113). Men diskursen producerar 

även en kontext för subjektet, där dess kunskap och betydelse är mest rimlig. Detta betyder att 

diskurserna själva konstruerar subjektspositioner där de blir meningsfulla. Människor kan 

alltså finna sig i olika kategorier, såsom kön och etnicitet, men dessa får inte betydelse förrän 

de har identifierat sig med de positioner som diskursen konstruerat - och blir då subjekt av 

dess makt och kunskap (Hall, 2001, s. 79–80). Det som framför allt kommer vara av vikt då vi 

utför vår analys är Foucaults fokus på hur kunskap produceras även i textuella och språkliga 

sammanhang, i detta fall genom dokument med relation till jämställdhet och jämlikhet. Som 

exempel på detta kan nämnas hur diskurserna i materialet skapar förgivettagna mål och 

lösningar för jämställdheten samt kunskap kring vad jämställdhet inom organisationer 

förväntas ha för utfall, exempelvis ekonomisk vinst och konkurrenskraftighet. Foucaults syn 

på subjektet som producerat av diskurser gör sig även relevant då analysen kommer att 

fokusera på hur diskursen skapar kategoriseringar av människor, som inom diskursen förstås 



 18 

som självklara och meningsfulla. Foucaults begrepp “möjlighetsvillkor” har även stor 

betydelse, vilket kommer att redogöras för i mer detalj i kapitel 3.4.1 som avhandlar 

begreppet.  

 

3.3 Carol Bacchis “What’s the problem represented to be?” 

Carol Bacchis “What’s the problem represented to be?-approach” (WPR) utformades som ett 

angreppssätt för att kunna analysera policydokument. Tillvägagångssättet handlar om att 

ifrågasätta problemskapande inom policydokument och andra texter som behandlar politiska 

fenomen och en grundläggande tanke är att uttalanden om problem bör förstås som en del av 

en diskursiv konstruktion av problemet (Bacchi, 1999, s. 8). Det innebär att vid en 

diskursanalys som använder sig av angreppssättet problematiseras problemformuleringar både 

utifrån kontext och funktion. Bacchi menar att varje gång något benämns och beskrivs som ett 

problem har en tolkning och konstruktion skett som innebär att det inte är verkligheten som 

undersöks utan endast tolkningen av den (Bacchi, 1999, s. 9). Detta eftersom olika 

representationer av inom policydokument, enligt Bacchi, konstituerar vissa fenomen som 

“problem” och att dessa framställningar grundar sig i underliggande antaganden. Bacchis 

angreppssätt ger oss ytterligare verktyg och vägledning att ta oss an den typ av material som 

kommer att användas i studien och är ett viktigt komplement till den grundläggande förståelse 

för diskurser och dess verkan som vi fått från Foucault. Bacchi kompletterar med en mer 

praktisk aspekt i tillämpningen av de socialkonstruktivistiska tankar som presenterades hos 

Foucault.   

 

Angreppssättet grundar sig i fyra olika teoretiska ramverk som är socialkonstruktivism, 

poststrukturalism, feministisk teori och Foucaults Governmentality theory (Bacchi & Eveline, 

2010, s. 117). Detta relaterar till den vikt som läggs vid undersökandet av de kontexter och 

motiv som utgör förutsättningar för konstruktionen av olika problem. I relation till skapandet 

av policydokument kopplade till jämställdhet uppmärksammar angreppssättet vikten av att 

vara medveten om att ett fenomen kan problematiseras på olika sätt vilket innebär att det blir 

relevant att undersöka om och hur de olika konstruktionerna av problemet konkurrerar med 

varandra (Bacchi, 1999, s. 10). Det är av intresse då olika problemformuleringar tenderar att 

generera olika lösningar, genom att konstruera ett problem på ett visst sätt kan alltså vissa 

lösningar framstå som mer applicerbara. I samband med detta bör det även undersökas vad 

som framkommer genom det som inte uttrycks, Bacchi menar att sättet som vi formulerar 

problem på och vad vi formulerar som problem kan påverka vad vi väljer att inte tala om 
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(Bacchi, 1999, s. 2). Därför är det relevant att undersöka om någonting genom en 

problemformulering som behandlar ett visst fenomen själv kan framstå som oproblematiskt. 

Bacchi utgår även från fler av Foucaults begrepp och teorier i skapandet av angreppssättet 

WPR. En utgångspunkt vid studier av policydokument grundar sig i Foucaults tanke om att 

texter antingen kan vara “prescriptive” eller “practical”. Bacchi tar tanken vidare och menar 

att alla slags policydokument kan betraktas som normativa texter med olika befallande inslag 

som bottnar i specifika problematiseringar (Bacchi, 2012, s. 4). 

 

Angreppssättet kommer att användas i studien eftersom det är specifikt utformat för analyser 

av policydokument samt att det tillhandager verktyg för att analysera hur problemskapande 

processer producerar och reproducerar normerande föreställningar om kön och genus genom 

ett visst språkligt användande. Användandet av Bacchi kommer även ta sig i uttryck i hur vi 

behandlar och tolkar vårt material i analysskedet. Vi kommer att utgå från angreppssättets 

grundtanke om att det existerar olika konstruktioner av fenomen som problem och att de 

konkurrerar med varandra (Bacchi, 1999, s. 5). Genom att relatera synsättet till våra 

frågeställningar skapas en inriktning för analysarbetet. Under vårt tolkningsarbete kommer vi 

att utgå från de sex frågor som Bacchi nämner som viktiga analysverktyg för att kunna närma 

sig policydokument. Bacchi menar att policydokument i relation till diskurser innebär att det 

innehåll och mål som behandlas i policydokument inte utgör korrekta beskrivningar eller 

lösningar på problem som faktiskt existerar i verkligheten utan att dokumenten endast utgör 

och återger konstruktioner av olika fenomen som problem. Enligt Bacchi styr och påverkar 

existerande diskurser vilka problemkonstruktioner som är möjliga att göra och därmed 

påverkas indirekt hur innehållet kan formuleras i policydokumenten. Under studiens gång 

kommer begreppet “problemrepresentationer” att användas för att beskriva de 

problematiseringar som görs i policydokumenten. Uttrycket problemrepresentationer 

myntades av Carol Bacchi i samband med skapandet av angreppssättet “What’s the problem 

represented to be?” och syftar till att beskriva formen av den problematisering som sker och 

det problematiserade fenomenet i en specifik kontext (Bacchi, 2012, s. 4). 

 

3.4 Diskursanalytiska begrepp  

Nedan följer en redogörelse av de begrepp som kommer att vara centrala i analysen. Det 

första är ett begrepp myntat av Foucault, det efterkommande av Bacchi och det sista av 

Laclau och Mouffe. Laclau och Mouffe har varit inspirerade av Foucault i utformningen av 

sin diskursanalytiska teori; “diskursteori”. 
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3.4.1 Möjlighetsvillkor 

Möjlighetsvillkor handlar om hur ett ämne problematiseras och görs till ett objekt för 

kunskap. Detta går i linje med Bacchis resonemang angående problemrepresentationer, men 

är ett bredare begrepp som innefattar hela diskurser. Möjlighetsvillkor handlar, i likhet med 

problemrepresentationer, om vad det är som definieras som ett problem, hur ett ämne görs till 

ett vetenskapligt ämne värt att studera och en källa till kunskap (Bergström & Boréus, 2005, s. 

331). Begreppet är även ett hjälpmedel för att förstå hur detta ämne kan leda till vissa 

förgivettagna lösningar, som i vissa fall kan innebära sociala praktiker (Bergström & Boréus, 

2005, s. 332).  

 

3.4.2 Gendering/genusgörande 

Begreppet “gendering” syftar till att uppmärksamma den ständigt aktiva process där 

kategorierna “kvinnor” och “män” konstitueras som ojämställda politiska subjekt (Bacchi, 

2017, s. 20). Då begreppet saknar en vedertagen svensk översättning kommer vi hädanefter att 

kalla detta begrepp för “genusgörande”. I användandet av begreppet görs ett antagande om att 

policydokument genom genusgörande reproducerar bilden av att det existerar en naturlig 

ojämställdhet, där kategorin kvinnor är underordnad kategorin män. Praktiken går att förstå 

som ett sätt att befästa vissa formuleringar och situationer som sanna. Tanken att 

policydokument kan förstås som praktiker där genusgörande ingår grundar sig i Michel 

Foucaults teori om diskurser och om kunskap. Genom att se policydokument som en del av 

diskurser kan dess språk ses som kunskap med en styrande kraft och förmåga (Bacchi, 2017, 

s. 21). Principen om hur konstituerande processer går till, enligt Foucault, handlar om att se 

till hur praktiker bland annat kategoriserar, analyserar och kontrollerar ett koncept och på så 

sätt förstå hur det blev problematiserat eller vilka tankar som fanns kring det. Att se 

policydokument som genusgörande praktiker är att se dem som en process av styrande 

praktiker i den bemärkelse att de kan bidra till konstituerandet av vissa bilder som sanna och 

verkliga. Begreppet genusgörande lägger ett fokus på kategoriseringsprocessen snarare än 

själva kategoriseringarna av människor (Bacchi, 2017, s. 34). Det är något som i relation till 

studier av policydokument bidrar till att öppna upp för frågor om hur dokumenten är en del av 

formandet av kategorierna kvinnor och män, snarare än vilken påverkan de har på kvinnor 

och män.  
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3.4.3 Nodalpunkter 

För att tillgodogöra oss fler diskursanalytiska verktyg kommer vi även använda oss av Laclau 

och Mouffes begrepp “nodalpunkter”. Laclau och Mouffe menar att betydelser är kontingenta, 

det vill säga möjliga men inte nödvändiga (Winther Jörgensen & Phillips, 2002, s. 25). Målet 

för teorin är att kartlägga de processer i vilka vi kämpar för att fixera mening och de processer 

som gör att fixeringen av mening blir konsensus samt ses som naturlig (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2002, s. 26). Nodalpunkter beskrivs inom diskursteorin som priviligierade 

meningsbestämmelser kring vilka alla andra meningarna är formade, och de får således sin 

betydelse genom deras relation med nodalpunkten. Värt att nämna är att nodalpunkten inte har 

en betydelse i sig själv, utan får sin mening genom att den sätts i en viss diskurs. Ett exempel 

på en nodalpunkt skulle exempelvis kunna vara “kroppen”, som inom den läkarvetenskapliga 

diskursen får en viss mening. I relation till “kroppen” som nodalpunkt tilldelas även andra 

ord, till exempel ordet “skalpell”, sin betydelse. Det formateras till ett som ett tecken som 

cirkulerar kring nodalpunkten. Vi kommer att använda oss av detta analysverktyg för att se 

vilka målformuleringar, begrepp samt incitament inom jämställdhetsarbete som återkommer 

inom de olika diskurserna. Detta för att hitta kärnan i varför och hur jämställdhetsarbete 

genomförs. 

 

3.4.4 Kort sammanfattning av teoretiska begrepp 

Diskurs: Handlar om konstruktionen av kunskap och sanning genom språket. En diskurs är 

ett visst sätt att prata om och förstå verkligheten, som upplevs som sann. Inom diskurser 

existerar möjlighetsvillkor, genusgörande och nodalpunkter. 

Möjlighetsvillkor: Detta begrepp är myntat av Foucault och har anknytning till Bacchis 

WPR-analys, då det handlar om vad som definieras som problem och vad som framställs som 

objektiv kunskap (Bergström & Boréus, 2005, s. 331). 

Genusgörande: Handlar om den aktiva process som skapar genus- och könskategorier som 

åtskilda. Detta är en process som sker inom diskurser. 

Nodalpunkter: Ord som används frekvent inom en diskurs och får sin mening inom den 

specifika diskursen. Vid första anblick kan det vara svårt att skilja detta begrepp från diskurs, 

men för att förtydliga detta kan då sägas att en nodalpunkt endast är ett tecken/ord som skapas 

av och inom diskursen. 
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4.0 Metod  

4.1 Metodologisk ansats 

Mot bakgrund av det som tidigare presenterats om diskursanalysens syfte, föreligger det oss i 

att vårt material titta på vad innehållet i texten gör och vilka diskurser vi kan se, snarare än 

vad orden i sig själva betyder. Kodningen i studien har till stor del utgått ifrån det som inte 

sägs, med andra ord vilka problem eller antaganden som ligger bakom ord och begrepp som 

används (Denscombe, 2018, s. 408). Under vår behandling av texterna har Carol Bacchis 

angreppssätt “What’s the problem represented to be?” använts vilket innebär att vår 

metodologi inte kommer gå att separera helt från teorin utan att de kommer gå in i varandra. 

Med diskursanalys som teori och metodologisk ansats kommer vi att söka de mönster som går 

att finna i de branschspecifika dokument vi valt för analysen. Detta innebär en textnära 

läsning av dokumenten där problemrepresentationer, diskurser och underliggande antaganden 

synliggörs. 

 

En av diskursanalysens styrkor är att språkets betydelse sätts i fokus. Relevansen för att 

använda diskursanalys som teoretiskt och metodologiskt underlag ökar ju större plats som text 

har fått och får i en viss situation (Bergström & Boréus, 2005, s. 348). Då jämställdhetsplaner 

och andra textdokument har fått en allt större roll på många företag för deras praktiska arbete 

finns det ett värde i att fokusera på språkliga nivåer, vilket är något som diskursanalysen 

möjliggör. 

 

I utförandet av en diskursanalys närmar man sig som forskare texten med en teoretisk 

förförståelse, utan denna förförståelse är det omöjligt att kunna göra en tolkning (Bergström 

& Boréus, 2005, s. 25). Bergström och Boréus (2005) framhåller att det är ens egna socialt 

och historiskt betingade förförståelser av fenomen som möjliggör ett läsande och en förståelse 

av texter från olika tidsepoker eller kulturer. Det är dock viktigt att som forskare vara 

medveten om detta, för att ens egna värderingar inte ska komma att dominera i analysen 

(Winther Jörgensen & Phillips, 2005, s. 28). För att minska risken för en helt och hållet 

personlig påverkan av tolkningen av textdokumenten valde vi att inleda undersökningsarbetet 

med att först ställa frågor om hur texten ser ut, exempelvis “hur motiveras 

jämställdhetsarbete?” samt “hur benämns de som inkluderas i jämställdhetsplanen?”. Vi 

försökte avvakta med frågor som sökte svar på varför jämställdhetsplanerna såg ut som de 

gjorde till analysskedet. Genom att först ställa “hur-frågor” och sedan följa upp med “varför-
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frågor” kan risken för en felaktig analys minska då bland annat materialets innehåll och 

funktioner studeras utan att influeras allt för mycket av förutfattade idéer och teorier 

(Silverman, 2001, s. 297). Det som både är problematiskt och fördelaktigt med det 

diskursanalytiska perspektivet är att det som tidigare nämnt är viktigt att som forskare 

inkludera befintliga kunskaper om det som ska studeras. Genom att använda Bacchi och 

Foucault som utgångspunkt har vi kunnat närma oss materialet med dessa teorier i åtanke, 

vilket är en förutsättning för att en diskursanalys ska få resultat (Denscombe, 2018, s. 408). 

Kodningsarbetet som utgår från Foucault och Bacchis teorier och begrepp kommer att utgöra 

grunden för vårt arbete med att försöka urskilja diskurser i textmaterialet. Vi kommer genom 

en sammanställning och jämförelse av de olika texterna försöka upptäcka underliggande 

meningar och antaganden som tillsammans bildar diskurser om hur dokumenten talar om och 

konstruerar jämställdhet som problem. Det handlar om att som forskare vara medveten om att 

analysenheterna i texten existerar och är en del av bredare sociala kontexter, samtidigt som en 

medvetenhet om att de slutsatser som görs just är tolkningar utifrån vissa perspektiv finns 

(Denscombe, 2018, s. 401). Med detta sagt är det viktigt att samtidigt motivera varför just 

dessa teoretiska angreppssätt används och hur de kan bidra till en lämplig analys.  

 

4.2 Carol Bacchis sex analysfrågor 

Tillvägagångssättet WPR innefattar sex analysfrågor som alla handlar om att ifrågasätta och 

kritiskt reflektera kring problemrepresentationer. En del av frågorna har sin grund i Foucaults 

diskursanalytiska teori, som presenterats i stycke 3.2, och syftar till att bidra med en praktisk 

aspekt.   

 

1. What’s the ‘problem’ represented to be in a specific policy? 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of the ‘problem’? 

3. How has this representation of the ‘problem’ come about? 

4. What is left unproblematic in this problem representation? Where are the silences? 

Can the problem be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the ‘problem’? 

6. How/where has this representation of the ‘problem’ been produced, disseminated and 

defended? How could it be questioned, disrupted or replaced? 

 

De två första analysfrågorna har legat till grund för utformningen av studiens syfte och 

frågeställningar vilket innebär att ett särskilt fokus kommer att ligga vid dem under studiens 
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gång. Den inledande analysfrågan handlar om att se till vad som konstrueras som problem i 

dokumentet och de implicita problemrepresentationerna går bland annat att upptäcka genom 

de lösningar som beskrivs. I studiens fall kommer lösningarna betraktas vara de specifika mål, 

relaterade till jämställdhet, som har satts upp inom policydokumenten. Det går i led med 

angreppssättets centrala tanke om att de presenterade lösningarna utgör ett viktigt underlag för 

att kunna se hur problem har konstruerats i policydokumenten eftersom att alla 

policydokument har skapats med syftet att lösa ett problem (Bacchi, 2009, s. 2). Analysen 

kommer att fortsätta med en undersökning av vilken kunskap som tas för given i relation till 

problembilden. Vid antagandet om att policydokument skapas diskursivt, det vill säga att de 

är influerade av sin historiska, sociala och kulturella kontext, är det av vikt att tänka kritiskt 

kring vilka underliggande antaganden som ligger bakom dokumentens utformning. Inom 

dokumenten kommer vi därför att undersöka vilka positiva konsekvenser som antas följa av 

en jämställd arbetsplats, då dessa implicit ger upphov till vissa målformuleringar och 

lösningar.  

 

Den tredje analysfrågan syftar till att skapa en reflektion kring problemrepresentationens 

uppkomst. Fokus i detta steg ligger därför på vad som legitimerar representationen. Steget 

utgår delvis från Foucaults genealogi där en slags kartläggning av representationens historia 

görs för att kunna identifiera vad som legitimerar den (Bacchi, 2009, s. 11–13). I analysen av 

vårt material kommer denna analysfråga att knytas ihop med den föregående, då de till viss 

mån går in i varandra. Nästkommande analyssteg går ut på att försöka identifiera alternativa 

problemrepresentationer som osynliggörs samt vilka handlingar som därmed inte bedöms 

kunna utgöra lösningar. Det kommer att hjälpa oss synliggöra det som inte uttrycks i 

dokumenten, alltså det som vi läser “mellan raderna”. Inom diskursanalys är det som inte sägs 

minst lika viktigt som det som sägs, vilket i detta fall är av betydelse då vissa antaganden om 

jämställdhet i dokumenten underförstått utesluter vissa lösningar, målformuleringar och 

problem.  

 

Den femte analysfrågan syftar till att undersöka vilken påverkan som representationen kan få 

för både diskursen och dess subjekt. Bacchi utgår från tanken att problemrepresenationer ofta 

har negativa effekter för de grupper som är en del av den och för de som inte är det (Bacchi, 

2009, s. 15). Hur subjekten konstrueras inom diskursen påverkar även bilden av vilka som bör 

hållas ansvariga för dels problemet men också för att lösa det. Denna analysfråga är av mindre 

vikt i relation till vår forskningsdesign och de formulerade frågeställningarna, då den syftar 
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till att analysera de sociala effekterna av jämställdhetsarbetet. Detta skulle innebära ytterligare 

studier av vilka konsekvenser jämställdhetsdokumenten har fått inom organisationer, vilket 

inte är studiens huvudsakliga syfte. Angreppssättets sista steg i analysen kan ses som en 

summering av de tidigare analysstegen. Genom att besvara tidigare nämnda frågor kan en 

diskussion om möjligt motstånd till och förändring av befintliga problemrepresentationer 

påbörjas (Bacchi, 2019, s. 19).  

 

4.3 Urval och material 

För studien gjordes först ett bekvämlighetsurval, som resulterade i att policydokument som 

rör jämställdhet och jämlikhet från åtta företag inom IT- och teknikbranschen valdes ut. Ett 

bekvämlighetsurval kännetecknas av att forskaren dels utgår från vilket material som är enkelt 

att få tillgång till samt vad som är relevant för studiens syfte. Det första materialet som 

samlades in kom från IT-företag vars jämställdhetsplaner fanns tillgängliga via företagens 

hemsidor. Urvalsprocessen gick till på det sättet att vi använde oss av sökfunktionen Google 

och sökorden “IT-företag + “jämställdhetspolicy” eller “jämställdhetsplan”. Det som 

upptäcktes under dessa sökningar var att många av de IT-företag vi ville undersöka inte hade 

sina jämställdhetsplaner upplagda offentligt på hemsidan. 

 

Med anledning av detta formulerades ett informationsbrev där studiens syfte beskrevs, varför 

just det företagets jämställdhetsplan behövdes samt hur materialet skulle hanteras. För att hitta 

svenska IT- och teknikföretag att skicka detta informationsbrev till tog vi återigen till Google 

som hjälpmedel för att kunna se vilka företag som fanns i Sverige. Svarsfrekvensen på mejlen 

har generellt sett varit väldigt låg. Av de 90-tal mejl som skickades ut har sju stycken företag 

svarat med att bifoga sina jämställdhetsplaner, vilket sammanlagt med de policydokument 

som funnits offentligt utgör ett material på 15 jämställdhetsplaner. Något vi varit medvetna 

om under studiens gång är att de jämställdhetsplaner vi samlat in inte nödvändigtvis speglar 

hur de generellt sett är utformade inom branschen. Detta på grund av att det finns en 

möjlighet att de företag som har valt att ha sina jämställdhetsplaner upplagda offentligt eller 

valt att lämna ut dem är de som är mer ambitiösa och stolta över sitt jämställdhetsarbete.  

 

Då det är av stor vikt att ha ett brett material som underlag för analysen valde vi att bredda 

vårt syfte med studien till att även inkludera två rapporter från en branschorganisation som 

behandlar jämställdhet och jämlikhet inom både IT- och teknikbranschen. Med detta 

kompletterande material kunde vi se hur talet kring jämställdhet och jämlikhet förs inom 
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branschen ur ett bredare perspektiv, istället för inom endast specifika företag. De utvalda 

dokumenten hade många likheter både språkmässigt samt i hur de var utformade. Alla är 

skrivna under de senaste fem åren vilket bidrog till deras relevans för analysen. Både 

jämställdhetsplanerna och rapporterna innehöll beskrivningar av hur organisationen och 

branschen ser ut ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv idag, med fokus på bland annat 

arbetsfördelning och löner. Därefter följde i merparten av fallen en rad punkter som 

behandlade mål och aktiva åtgärder som organisationen baserade jämställdhetsarbetet på. De 

innehöll även en förklaring till varför jämställdhets- och jämlikhetsarbete är viktigt för dem 

samt vad ett arbete med dessa frågor förväntas få för utfall. I dessa fall beskrevs fördelarna 

och utfallen med ett stort fokus på effektivitet, lönsamhet och kreativitet. Det framställdes 

även vara av stor vikt att organisationer har en inkluderande kultur där det råder nolltolerans 

mot diskriminering och trakasserier.  

 

Värt att nämna är att de företag som valts ut är av varierande storlek, både i den bemärkelsen 

att det fanns en variation på mellan cirka 300 anställda till cirka 15 000 anställda till att det 

finns stora skillnader i omsättning. Under studiens gång har vi bedömt att det inte har någon 

större betydelse för hur dokumenten är utformade, detta då vi funnit att liknande språkbruk 

och formalia använts i samtliga dokument samt funnit stora likheter rent innehållsmässigt. 

Den stora spridningen i materialet har inte inneburit någon diskriminering utan 

policydokumenten har behandlats lika i urvalet och i analysen oavsett företagets storlek eller 

omsättning.  

 

4.3.1 Hantering av material 

Studiens syfte har operationaliserats genom de två frågeställningarna “hur konstrueras 

problemrepresentationer gällande jämställdhet i de branschspecifika dokumenten och vilka är 

dess underliggande antaganden?” och “vilka diskurser i relation till jämlikhet och jämställdhet 

kan urskiljas i de branschspecifika dokumenten?”. Det har funnits svårigheter med att 

operationalisera ett såpass brett fenomen som jämställdhet men genom användningen av de 

teoretiska utgångspunkter som presenterades tidigare har vi valt att avgränsa oss till dessa två 

frågeställningar. Det hade varit intressant, men näst intill omöjligt att analysera alla sociala 

praktiker kopplade till jämställdhet, så för att kunna utföra studien var vi tvungna att avgränsa 

oss. En del av avgränsningen skedde i den form att vi valde att genomföra en ren textanalys 

av branschspecifika dokument i form av policydokument kopplade till jämställdhet och 

jämlikhet samt rapporter från näringslivet gällande de undersökta branscherna. 
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Ytterligare en svårighet under studiens gång har varit att balansera de förkunskaper vi haft om 

ämnet utifrån våra teoretiska angreppssätt med att samtidigt inte bli för partiska till ett visst 

utfall. Detta är något vi kämpat med, samtidigt som det har varit hjälpsamt att vi haft tydliga 

teoretiska ramverk som utgångspunkt för metoden. Att metod och teori går in i varandra inom 

en diskursanalys har alltså både varit en styrka och en svaghet.  

  

När vi hädanefter skriver att vi ”kodat” materialet menar vi att vi klassificerat olika 

gemensamma mönster i materialet. Användandet av begreppet ”kodning” inom diskursanalys 

kan ses som kontroversiellt men i vår användning av detta begrepp ser vi det mer som ett 

medel än ett mål. Vårt mål är inte att identifiera statiska koder, utan att med hjälp av vissa 

teoretiska ramverk sortera och ordna vårt textmaterial för att kunna identifiera underliggande 

antaganden och övergripande mönster samt meningar. Genom denna sortering (kodning) har 

vi således funnit vissa teman som vi tycker oss se i alla dokument. Dessa teman har sedan 

fungerat som hjälpmedel för oss i identifieringen av de diskurser som vi kommer att redogöra 

för i kapitlet 5.0 som behandlar resultat och analys. 

 

I bearbetningen och analysen av vårt material har vi börjat med ett flertal översiktliga 

genomläsningar av texterna, detta för att få en övergripande bild av hur texterna är skrivna 

samt vilka generella mönster som gick att finna. Detta följdes sedan upp med en systematisk 

och nära läsning av materialet. De steg som genomfördes var alltså att först identifiera 

övergripande teman, sedan finna diskurser som utgick från dessa teman och slutligen 

identifiera de nodalpunkter som vi såg som väsentliga inom diskurserna.  

 

I kodningen av materialet hittade vi sex övergripande teman som vi valde att uppmärksamma. 

Dessa representerades på olika sätt i dokumenten men vi valde att uppmärksamma dem då de 

kunde urskiljas i varje dokument samt att de var relevanta i relation till våra frågeställningar. 

Dessa sex teman var “praktiska lösningar”, “mål”, “särartsperspektiv”, “fördelar med 

jämställdhet”, “individperspektivet” och “mångfaldsdefinitioner”. Inom temat “fördelar med 

jämställdhet” valde vi även att skapa en underkategori som vi hädanefter kommer benämna 

“problemrepresentationer”. Den underkategorin skapades då jämställdhetsplanerna i och med 

att benämna fördelar med jämställdhet på arbetsplatsen även producerade implicita 

problembilder. Temat “individperspektiv” var det minst generella temat då det främst var 

synligt i de rapporter som analyserats. Trots att detta tema inte var lika framträdande i 
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policydokumenten valde vi att inkludera det, då det var så pass synligt i rapporterna. Det 

praktiska kodningsarbetet gick till på det sättet att varje kod tilldelades en egen färg som 

sedan användes för att markera ut stycken i textdokumenten som vi ansåg kunde falla in under 

något av de sex teman som tagits fram. För tydlighetens skull har varje dokument tilldelats ett 

namn tidigt i kodningsprocessen, policydokumentens namn består av bokstaven “A” och 

sedan en siffra medan rapporterna benämns med ett “B” följt av en siffra. Detta tydliggör 

vilka dokument som de olika citaten är hämtade från samt hur de relaterar till varandra.  

 

4.4 Reflexivitet, validitet och reliabilitet 

Vetenskaplig kunskap ses som produktiv, precis som diskurser, vilket ger utfallet att även den 

kunskap som vi som forskare producerar är en diskursiv konstruktion. Den framställning vi 

kommer fram till är bara en möjlig framställning av fenomenet, inte den enda, vilket betonar 

vikten av reflexivitet. Det betyder att vi som forskare använder oss av våra egna teorier för att 

utvärdera sin egen forskningsprocess (Winther Jörgensen & Phillips, 2005, s. 111). Det är inte 

möjligt för forskaren att helt och hållet genomskåda sin egen roll i kunskapsproduktionen, då 

detta skulle vara att sätta sig själv utanför diskursanalysens grundprinciper om den sociala 

världen som socialt konstruerad (Winther Jörgensen & Phillips, 2005, s. 148). Genom att ägna 

tankar åt reflexivitet gör att man som forskare kan se över sin egen roll som forskare i relation 

till det fenomen man studerar och till den diskursiva kunskap som produceras i 

forskningsprocessen (Winther Jörgensen & Phillips, 2005, s. 112). Under studiens gång har vi 

kontinuerligt försökt bibehålla en medvetenhet om vårt egna politiska patos i relation till 

jämställdhet och hur jämställdhetsarbete bör utföras, samtidigt som vi studerat vårt material 

med ett kritiskt öga utifrån vår roll som forskare.  

 

Ett problem som kan uppstå med diskursanalys i relation till reliabilitet är att diskursanalysen 

har en relativt öppen syn på hur dess analysverktyg ska användas och se ut. Det är således 

viktigt att beskriva hur ett visst resultat har nåtts och eftersom diskursanalysen som metod till 

stor del grundar sig i tolkningar är det av stor vikt att dessa tolkningar motiveras (Bergström 

& Boréus, 2012, s. 405f). Att motivera studiens tolkningar handlar om att skapa en 

välgrundad argumentation. Det uppnås i denna studie genom att det sker ett konsekvent 

refererande med tydliga källhänvisningar till de teoretiska och metodologiska tankar som 

legat till grund för en viss tolkning. Användandet av källhänvisningar bidrar till att skapa en 

god reliabilitet då det bland annat kännetecknas av att en intersubjektivitet existerar, vilket 

innebär att andra personer ska kunna utföra samma studie och komma fram till ett liknande 
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resultat (Bergström & Boréus, 2005, s. 35). För replikerbarhetens skull har vi även utförligt 

beskrivit vår kodningsprocess och hur urvalet av material gått till. Validitet handlar inom 

kvalitativa studier, som inte har för avsikt att mäta eller räkna något, om hur väl den 

undersökning som genomförs för att ge svar på en specifik fråga faktiskt kan ge svar på den 

frågan (Bergström & Boréus, 2005, s. 34). Studiens frågeställningar om vilka diskurser samt 

vilka underliggande antaganden som finns gällande jämställdhet inom policydokument anser 

vi går att besvara genom en undersökning som utgörs av en textanalys och diskursanalytiska 

verktyg på just policydokument. I vår analys har vi som tidigare nämnt använt oss av både 

Michel Foucault och den av Foucault inspirerade Carol Bacchi. En fördel med att använda sig 

av dessa teoretiker är enligt Bergström och Boréus (2012) att metodologin är tydlig och 

sammanhållen. Som nackdel kan dock nämnas att eftersom studiens design till stor del 

baseras på dessa perspektiv så finns risken att delar av resultatet kan vara för förutsägbart 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 406).  

 

4.5 Etiska överväganden 

Åtta av de jämställdhetsplaner som vi hittat samt de två rapporterna har funnits tillgängliga 

för allmänheten på internet, vilket är varför vi inte har frågat företagen eller 

branschorganisationen om lov i användningen av dessa. I informationsbrevet som skickades 

ut till resterande företag betonas det att deltagandet är både frivilligt och anonymt. I 

informationsbrevet beskrivs även studiens syfte samt vilka metoder som kommer att användas 

och slutligen även varför studier av jämställdhetsdokument är viktigt. Det nämns även att 

företaget när som helst kan avbryta medverkan. Vi har även varit tydliga med att betona att 

det material som samlas in endast kommer att användas i forskningssyfte. Detta med 

hänvisning till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (2009). I studien har sedan allt material avidentifierats för att 

innehållet i policydokumenten inte ska kunna härledas till specifika företag. Eftersom det är 

privatägda företag som valts ut har de ingen skyldighet att lämna ut sina jämställdhetsplaner, 

vilket är ytterligare en anledning till varför ett informationsbrev skickats ut (Vetenskapsrådet, 

2017, s. 74). 
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5.0 Analys och resultat 
Följande underkapitel kommer att behandla de problemrepresentationer, lösningar och 

övergripande mönster som kunde urskiljas i de jämställdhetsplaner och rapporter som 

undersökts. Av anonymiseringsskäl har jämställdhetsplanernas namn har bytts ut till 

bokstaven A med ett efterföljande nummer och rapporterna har döpts till bokstaven B med 

efterföljande nummer. Därför kommer företagen och dess dokument att hänvisas till som 

exempelvis “A1” eller “B1”. 

 

5.1 Problemrepresentationer och dess underliggande antaganden i dokumenten 

5.1.1 Vilka olika målbilder presenteras 

De systematiska genomläsningarna av materialet resulterade i att en rad olika målbilder kunde 

identifieras i dokumenten. Att det existerar en variation inom målsättningarna indikerar att en 

gemensam bild av hur jämställdhet bäst uppnås saknas, vilket skulle kunna indikera att det 

finns en spridning i hur problemrepresentationer relaterade till jämställdhet konstrueras. I 

detta steg av analysen har Bacchis angreppssätt WPR bidragit med insikter om hur just 

målsättningar kan spegla problemrepresentationer genom att implicera vad som anses vara ett 

problem med ojämställdhet.  

 

Gemensamt för alla dokument var att de presenterade flera separata mål som tillsammans 

förväntades innebära att jämställdhet uppnåtts när de var nådda. Inom många dokument 

presenterades de uppsatta målen i form av ett sammanhängande stycke eller i en lista i 

punktform vilket separerade dem från den övriga texten och skapade en otydlighet kring vilka 

delar av jämställdhetsarbetet som förväntades bidra till att just det målet skulle uppnås. Nedan 

följer två exempel på hur utformningen av mål kunde se ut: 

 
“Målet för jämställdhetsarbetet inom organisationen är att arbetsmiljön, arbetsmetoder och 

arbetsförhållanden ska vara anpassade efter kvinnor och män. Oavsett kön ska det vara möjligt att 

kombinera arbete med föräldraskap. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till anställning, 

utbildning, befordran samt utveckling i arbetet. Kvinnor och män har lika lön för arbete som är att 

betraktas som lika eller likvärdigt.” (Jämställdhetsdokument A4). 
 

“• Arbetsgivare och arbetstagare samverkar för att jämställdhet i arbetslivet uppnås.  
• Kontinuerligt sträva efter att arbetsförhållanden, arbetsmetoder, arbetsplatser och organisation skall 

vara anpassade så att de lämpar sig för både kvinnor och män.  
• Både kvinnor och män kan förena förvärvsarbete med föräldraskap.  
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• Ingen arbetstagare utsätts för trakasserier eller diskriminering på grund av kön, etnisk bakgrund eller 

sexuell läggning.  
• Kvinnor och män ska ha samma möjligheter till anställning, utbildning, befordran och utveckling i 

arbetet. Kvinnor och män har lika lön för likvärdigt arbete.” (Jämställdhetsdokument A2)  
 

Att dokumenten involverade ett flertal mål samt att de skilde sig åt mellan dokumenten säger 

något om problemrepresentationernas komplexitet genom de olika definitioner på 

jämställdhet som framträder. I de två målformuleringarna ovan ser vi både exempel på att 

olika typer av jämställdhet involveras och att olika perspektiv på vilka människor som 

omfattas av målen samt hur de inkluderas existerar. Det görs bland annat ett antagande i båda 

jämställdhetsdokumenten som grundar sig i ett särartstänk där det förväntas finnas en naturlig 

skillnad mellan män och kvinnor. Det framträder i formuleringar om att bland annat 

arbetssätt, metoder och arbetsförhållanden ska anpassas så att de lämpar sig för både kvinnor 

och män vilket implicit talar om för oss att de två könen inte antas ha samma preferenser. 

Därför går det att argumentera för att tanken om att jämställdhetsarbetet till viss mån måste 

anpassas efter kvinnor och mäns olikheter är ett av de underliggande antaganden som 

existerar i relation till problemrepresentationen.  

 

Att se till skillnaden i typen av jämställdhet som lyfts fram, som kvantitativ och kvalitativ 

jämställdhet, är intressant i relation till vilka fördelar med jämställdhet som presenteras. Detta 

eftersom vad jämställdhet sägs främja och hur företagen motiverar ett jämställdhetsarbete kan 

påverka vilka målbilder som framhävs och hur de konstrueras. Något som framträdde under 

genomläsningarnas gång var att jämställdhet i form av inkludering av mångfald motiverades 

med ett tal om att det var något som skulle gynna företaget. Till exempel nämndes ökad 

lönsamhet, effektivitet och kreativitet som faktorer som skulle följa av jämställdhets- och 

inkluderingsarbete.  

 
“Mångfald förbättrar vår förmåga att svara på vår ständigt föränderliga affärsmiljö genom att det tillåter 

oss att bättre förstå och förutsäga kunders behov och genom att det ökar vår kreativitet och 

innovation.”1 (Jämställdhetsdokument A7).  
 

                                                
1 Övers: Diversity improves our ability to respond to our ever-changing business environment by enabling us to 

better understand and foresee customer needs and by increasing our creativity and innovation. 
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“Vi på A1 anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för en 

bredare förståelse för våra kunders behov och för att skapa det innovativa och produktiva klimat som 

krävs för långsiktig affärsmässig framgång.” (Jämställdhetsdokument A1) 
 

“En arbetsplats, där det är en jämn fördelning mellan kvinnor och män har ofta ett mer kreativt och 

stimulerande arbetsklimat.” (Jämställdhetsdokument A2) 
 

“... olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa det innovativa klimat som behövs för 

långsiktig affärsframgång och positiva kunderfarenheter.”2 (Jämställdhetsdokument A6) 

“Jämställdhetsarbetet i näringslivet handlar ytterst om att säkra både kompetensförsörjningen och 

konkurrenskraften.” (Jämställdhetsdokument B2) 

 

När jämställdhetsarbete motiveras med ett tal om att det gynnar företaget kan en konsekvens 

bli att mål måste konstrueras för att stämma överens med det. Det innebär att fokus då hamnar 

på exempelvis lönsamhet och inte på själva jämställdheten i sig.  I de fem exemplen ovan 

talas det om jämställdhet och inkludering som självklara faktorer för företagens överlevnad 

och marknadsmässiga ställning. Jämställdhet och inkludering talas om i termer av kreativitet 

och ökad produktion, vilket är viktigt att lägga märke till då det förutsätter en viss 

andrafiering av personer som anses berika en redan befäst norm. Monika Edgren (2013) 

betonar vikten av att synliggöra hur åtskillnaden av grupper kan befästa skillnader. Exemplen 

anspelar även på tanken om att jämställdhet är något som bör kunna mätas och kvantifieras i 

termer av produktion samt innovation. I skuggan av dessa antaganden om fördelar med en 

jämställd arbetsplats kan vi även se vilka konstruktioner av problem som representeras. Ett 

problem som implicit representeras är att en homogen arbetsplats inte främjar kreativitet och 

ekonomisk framgång, och därför behövs nya perspektiv som berikar arbetsplatsen. I den 

bemärkelsen förlorar begreppet jämställdhet delar av sin politiska innebörd och framställs 

istället som ett mål för ökad ekonomisk vinning och jämställdhetsarbetet som ett verktyg för 

nå det. I samband med problemrepresentationen kan då sägas att det finns ett underliggande 

antagande om jämställdhet som något positivt för företags affärsmässiga och ekonomiska 

ställning som har påverkat hur ojämställdhet har konstruerats som ett problem inom de 

                                                
2 Övers: ...different experiences and perspectives are crucial to create the innovative climate that is needed for a 

long-term business success and positive customer experience. 
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undersökta dokumenten. Om ett företag som är ojämställt antas ha ett mindre innovativt och 

kreativt arbetsklimat och därmed en lägre produktivitet blir det relevant att 

jämställdhetsarbetets målsättningar utformas för att stävja det: 

 
“Skapa en jämnare könsfördelning inom våra verksamheter. Med det menar vi att åstadkomma en 

jämnare fördelning av kvinnor och män i alla skilda typer av arbeten och positioner genom att alltid 

verka för att lediga tjänster i så stor utsträckning som möjligt söks av både kvinnor och män.” 

(Jämställdhetsdokument A1) 
 

”Målet för 2019 är att nyrekryteringstakten av kvinnor ska vara i linje med marknaden (30 procent) 

samt att andelen kvinnor i ledande roller ska vara minst 30 procent.” (Jämställdhetsdokument A10) 

 

En möjlig analys som uppstår här är att se företagens mål med jämställdhetsdokumenten i 

relation till en historisk kontext där en framväxande effektiviseringsretorik inom 

arbetsmarknaden framhåller vikten av mätbarhet (Callerstig & Lindholm, 2011 s. 83). Ett 

sådant synsätt framträdde genom den vikt som lades vid angivna mål som endast fokuserade 

på en kvantitativ jämställdhet. Genom att definiera jämställdhet som något som existerar när 

vissa kvantitativa aspekter har uppnåtts påverkas problemrepresentationen på det sätt att 

jämställdhet som begrepp förenklas. Detta genom att de bakomliggande strukturer som kan 

ligga till grund för en ojämställdhet osynliggörs och fokus läggs på de delar av problematiken 

som enkelt går att mäta och utvärdera. Hur vi väljer att formulera och konstruera något som 

problem kan vara talande för vad vi väljer att inte tala om (Bacchi, 1999, s. 2). Genom att tala 

om ojämställdhet som ett kvantitativt problem tas ett aktivt val att inte inkludera politiska och 

sociala aspekter i problemrepresentationen.  

 

5.1.2 Hur problemrepresentationer genererar lösningar 

Att se till vilka fördelar med jämställdhet som lyftes inom dokumenten gav oss även insikter 

om hur olika typer av lösningar möjliggjordes. De formulerade lösningarna har under 

genomläsningarna fungerat som ett komplement till studerandet av målbilderna då vi 

upplevde att det existerade en skillnad i hur företag beskrev vad som ska uppnås med 

jämställdhetsplanerna och hur det ska uppnås. Samtidigt kunde vi se att de fördelar med 

jämställdhet som presenteras i textdokumenten har påverkat utformningen av några mål vilket 

i sin tur har genererat vissa slags lösningar. Det synliggörs i hur de olika delarna samspelar 
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med varandra, även på ett översiktligt plan gick det att se hur fördelarna med jämställdhet 

hade en påverkan på vilka lösningar som presenterades.  

 

Två konkurrerande problemrepresenationer som gick att finna i jämställdhetsdokumenten kan 

ses vara mellan konstruktionen av ojämställdhet som ett kvantitativt problem och jämställdhet 

som ett kvalitativt problem. Eftersom de olika problemrepresentationerna framställer vissa 

lösningar som mer applicerbara än andra var utformandet av lösningar relevant att studera 

(Bacchi, 1999, s. 10). Exempel på lösningar som relaterar till ojämställdhet som ett 

kvantitativt problem är rekrytering med fokus på ett mål om en viss mängd kvinnor och män, 

kartläggning av löner samt enkäter som mäter anställdas syn på frågor som rör jämställdhet.  

 

En skillnad i de föreslagna lösningarna var att vissa fyllde en temporär funktion medan andra 

var mer permanenta. De temporära lösningarna utgjordes av olika slags projekt och sällan 

angavs det exakt vad de gick ut på och hur de skulle bidra till en ökad jämställdhet eller 

inkludering. De kännetecknades även av en tidsaspekt, då insatserna förväntades lösa vissa 

aspekter av ojämställdheten som är ett problem förankrat i den nuvarande situationen. 

Exempelvis att det i dagsläget inte är en jämn könsfördelning på arbetsplatsen, när 

fördelningen har blivit jämn kommer företaget att vara jämställt från och med den stunden 

och framåt. Det vill säga att när projektet är genomfört så förväntas problemet att vara löst, 

vilket säger något om den konstruerade problemrepresentationen. Att presentera temporära 

insatser som inte utgör en del av det dagliga jämställdhetsarbetet kan dels ses som ett sätt att 

säga att jämställdhet ses som en bifråga i verksamheten men även att det betraktas vara något 

som kan uppnås och sedan fortsätta vara uppnått.  

 
“Exempelvis genomför vi sedan 2016 ett omfattande projekt runt genusfrågor för att öka kunskapen och 

skapa förutsättningar för att leva som vi lär.” (Jämställdhetsdokument A1) 
 

“Vi genomför även en årlig inspirationslunch för tjejer i slutskedet av sin IT-utbildning och ett 

rekryteringsevent för kvinnor.” (Jämställdhetsdokument A10) 

“Vi ökar kunskapen om mångfald, inkludering och lika möjligheter, vi genomför utbildningar kring 

omedvetna fördomar och diskriminering, och vi stöder medarbetarnätverk såsom ”Women in A3 and 

friends” och Diversity Network.” (Jämställdhetsdokument A3) 
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Denna typ av problemrepresentation konkurrerar med den som framkommer i de dokument 

som betonar vikten av att involvera jämställdhetsarbetet i den dagliga verksamheten och att 

det är en ständigt pågående process.  

 
“Det här är ett förändringsarbete som inte går att driva i ett separat rör som går parallellt med annat, då 

blir det en sidoordnad aktivitet.” (Jämställdhetsdokument B2) 
 

“Man tror kanske att man ska blir färdig, man ska uppnå det eller det målet. Men det går inte att bli klar 

med den här typen av arbete) (Jämställdhetsdokument B2)  
 

Citaten ovan belyser en slags jämställdhetsintegrering som inte syns i merparten av de övriga 

dokumenten. Med jämställdhetsintegrering menas att jämställdhetsarbetet är något som utförs 

i det vardagliga arbetet. Detta kan exempelvis vara att det inte finns någon speciell enhet som 

ska ha allt ansvar arbetet, utan att det förs på alla nivåer och att jämställdhetstänket är 

närvarande inom alla beslut i organisationen. De konkurrerande problemrepresentationerna 

som framkommer här är alltså jämställdhet som en sidofråga och jämställdhet som en 

integrerad del av den dagliga verksamheten. 

 

5.2 Jämställdhetsarbetets individualisering och parallella kollektivisering 

I analysen av både policydokumenten samt rapporterna med fokus på jämställdhet och 

jämlikhet fann vi att de olika sätten att representera problem samt dess förutsedda lösningar 

skilde sig åt. Vi fann att vissa problem och lösningar var mer individfokuserade medan andra 

var mer kollektivt orienterade. Detta tog sig i uttryck i de olika teman som vi kodade utefter, 

vilket kommer att redogöras för i efterkommande stycken. I analysen av 

jämställdhetsplanerna och rapporterna från branschorganisationen kunde vi även finna att de 

paradoxer som den tidigare forskningen redogjorde för passade in på det utvalda materialet. 

  

5.2.1.    Individualisering av jämställdhet 

Individualiseringen av jämställdhetsarbetet gick att finna inom både rapporterna samt 

jämställdhetsplanerna, och uttrycktes på flera olika sätt. Bland annat handlade det om hur 

dokumenten valde att benämna de personer som omfattades av texterna, det vill säga hur 

språkbruket hänvisade till olika individers intressen och säregenskaper. Detta innefattade även 

sättet som dokumenten behandlade vem som hade ansvar för jämställdhetsarbetet, samt hur 

detta arbete borde drivas. Dessa faktorer har märkbar påverkan på vilka lösningar som 
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framstår som applicerbara inom arbetet, vilket gjorde att vi även kunde se hur antagandena 

ledde fram till potentiella lösningar. 

  

Som nämnt ovan kunde vi se att alla dokument hänvisade till att en individs kompetens, 

intressen och erfarenheter bör ligga till grund för dess framgång inom en organisation, vare 

sig detta är i rekryteringsförfaranden eller arbetsförhållanden. Allt jämställdhetsarbete bör 

föras ur ett perspektiv som inte hindrar vissa personer från att utnyttja sin fulla potential och 

bör ha inkludering som grundpelare. Följande citat belyser vikten av en inkluderande 

arbetsplats: 

  
”Företag A2 är därför angeläget om att såväl kvinnliga som manliga synsätt och värderingar präglar det 

sätt företaget arbetar på. Därför eftersträvas att alla arbetsteam ska bestå av både kvinnor och män.” 

(Jämställdhetsdokument A2) 
  

”… interna företagsaktiviteter som till exempel kick-off, utbildningskonferenser etc. består av 

aktiviteter som engagerar och intresserar både kvinnor och män…” (Jämställdhetsdokument A4) 
  

Det är tydligt att dessa citat menar till att utjämna de skillnader som finns mellan kvinnor och 

män inom organisationen för att skapa en mer inkluderande organisationskultur, oavsett om 

det handlar om värderingar, formella eller icke-formella träffar med arbetskollegor. Det 

problematiska i användandet av binära könskategorier är att detta kan grunda sig i antagandet 

att kvinnor och män är olika och således har olika intressen. I försöket att inkludera just 

kvinnor sker en exkludering av andra grupper och denna kategorisering kan i värsta fall kan 

befästa de skillnader som jämställdhetsplanerna förväntas reducera. I kodningen valde vi att 

tematisera materialet som anspelade på dessa skillnader som ”särartsperspektiv”, vilket har 

legat som grund för denna analys. Båda citaten ovan hänvisar till att arbetsmiljö och 

företagsevent bör vara anpassade och bör intressera “både kvinnor och män”. Vi föreslår att 

detta beteende bör tolkas som en typ av individualisering då de åtskillnader som görs härleds 

till individuella val, intressen och egenskaper som görs och innehas av kvinnor. Detta 

innefattar självfallet också en viss kategorisering av kvinnor, vilket skulle kunna tyda på att 

kvinnor som grupp görs till ett kollektiv. Men vår ståndpunkt är att detta bottnar i en 

individualisering, då åtskillnaden härleds till individuella val och säregenskaper. Detta blir 

analytiskt intressant då könen görs till homogena grupper, men samtidigt förklaras och 

försvaras den av individens frihet till självbestämmande. Ett antagande om individuella val 

som upphovsmakare till åtskillnaden mellan könen är i grunden ett tecken på 
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individualisering. Detta exemplifieras i nedanstående citat:  

 
“Den könsuppdelade arbetsmarknaden har sin förklaring i att tjejer och killar redan i skolåldern väljer 

olika utbildningar och yrken.” (Jämställdhetsdokument B1) 
  

I jämställdhetsplan A4 nämndes dock att allt jämställdhetsarbete bör föras med en neutral 

inställning till kön, som det syns i citatet nedan: 

  
”… jämställdhetsarbete ska bedrivas utifrån ett könsneutralt perspektiv.” (Jämställdhetsdokument A4) 

  

Detta är av intresse då jämställdhetsplanerna i viss mån talar emot sig själva, då de 

förespråkar könsneutralitet samtidigt som de ger tydliga anspelningar på att kön faktiskt har 

en betydelse. 

  

I branschorganisationsrapport B1 kunde vi se samma typ av individualisering av 

jämställdheten, i detta fall med samma fokus på kvinnor och män som åtskilda. Detta med 

hänvisning till följande citat från en VD som nämns i rapporten: 

  
”Kvinnor brinner för att vara med och bygga något viktigt i vårt bidrag till samhällsnyttan, men ser 

också karriärsmöjligheter.” (Jämställdhetsdokument B1) 
  

Att i en rapport som behandlar jämställdhet belysa kvinnors särskilda engagemang är något 

som vi valde att uppmärksamma då citatet explicit pekar ut kvinnligt engagemang som något 

specifikt, medan det implicit särskiljer det från det manliga som får utgöra normen. 

  

En möjlig tolkning är att kategorierna kvinnor och män, när de nämns som sådana, ses som 

dikotomier som i viss mån kompletterar varandra, vilket skulle kunna framstå som 

problematiskt med tanke på de ontologiska antaganden som görs om kön. Detta förutsätter 

även att dessa kategorier är homogena identiteter och trots att det görs utifrån emancipatoriska 

syften i tanken om en ökad jämställdhet så kan det leda till exkludering och ett befästande av 

normer (Butler, 1990, s 40–42). Detta går även att koppla till begreppet ”genusgörande”, som 

redogjordes för i teorikapitlet, då dessa antaganden angående skillnader mellan de biologiska 

könen konstituerar formuleringarna i dokumenten som sanna. Dokumenten ”gör” således 

genus, genom att språkligt uttala sig om skillnader mellan kvinnor och män. Dessa uttalanden 

gör genus- och könsskillnader till något naturligt (Bacchi, 2017, s. 21).  
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Att jämställdhetsarbetet individualiseras gör även att det framstår som naturligt att vissa 

personer har ett större ansvar för att arbetet utförs. Inom temat ”praktiska lösningar” försökte 

vi få en övergripande bild av hur företagen och branschorganisationen föreslår att 

ojämställdheten bör lösas, men också vilka som bör ha ansvaret för förändring. Beroende på 

vilka antaganden som görs i olika problemformuleringar, som redogjordes för i föregående 

stycke, blir även vissa typer av lösningar applicerbara (Bacchi 1999, s 10–11). Nedan följer 

ett utdrag där både en praktisk lösning och dess ansvarstagare nämns: 

  
”Varje chef ansvarar för att denna policy efterlevs genom att sprida information, genomföra 

förändringar och göra regelbundna uppföljningar.” (Jämställdhetsdokument A1) 
  

Detta företag menar att det är varje enskild chefs uppgift att se till att jämställdhetsplanens 

innehålls efterlevs. Detta är något som återkom i några av jämställdhetsplanerna, vilket stod i 

kontrast till de indikationer vi kunde se i merparten av dokumenten. Dessa indikationer var att 

alla på arbetsplatsen är skyldiga till att ta ansvar för att jämställdhetsarbetet går framåt. Detta 

exemplifieras i nedanstående citat: 

  
”Samtliga medarbetare ansvarar för att medverka och stimulera åtgärdspaketet samt att bidra till att det 

uppfylls.” (Jämställdhetsdokument A4) 
  

”Den senaste enkäten visade att den kollegiala kulturen lyfts upp som det bästa med A10, tätt följt av att 

vi har ett klimat där man verkar i frihet under ansvar.” (Jämställdhetsdokument A10) 
 

“Tillsammans tar vi ansvar för att vår arbetsplats och alla medarbetare, kunder, partners och 

leverantörer ska känna sig välkomna hos oss.” (Jämställdhetsdokument A8) 

 

Att alla har samma ansvar för att jämställdheten och inkluderingen på arbetsplatsen förbättras 

kan verka som en typ av kollektivisering – tillsammans jobbar de för en bättre arbetsplats med 

hänsyn till jämställdhet och jämlikhet. I grunden finns dock ett antagande om individens 

ansvar, det blir alltså en slags individualisering förklädd till kollektivisering. Att formulera sig 

med uttryck som ”samtliga medarbetare ansvarar”, kräver i grunden att varje enskild 

medarbetare tar ett ansvar, vilket är varför vi tolkat detta som individualisering. Även citatet 

från jämställdhetsplan A10 menar att det som medarbetarna upplever som positivt med 
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företaget är att de arbetar i frihet under ansvar, vilket är ytterligare ett uttryck för 

individualisering. 

  

I relation till detta kunde vi alltså se att en stor del av dokumenten tog hänsyn till individen, 

både när det gäller ansvar som beskrevs ovan och att detta bör uppmärksammas och i vissa 

fall premieras, men också när det handlade om individens frihet till självbestämmande. 

Nedanstående utdrag exemplifierar ett sådant ställningstagande: 

  
”Jämställdhet handlar om att ha lika rättigheter och om att bli bemött, berömd och sedd som person – 

inte som del av ett kollektiv.” (Jämställdhetsdokument B1) 
  

Detta citat används senare i samma rapport som argument mot att könskvotering bör införas i 

rekrytering till bolagsstyrelser, då detta ses som ett sätt att ta ifrån bolagens ägare rätten till att 

själva bestämma över vilka som ska ingå i styrelsen. Det framhålls även att bolagets ägare 

själva har störst vetskap kring vilken typ av kompetens som behövs i styrelsen, och att denne 

därför bör ha makten att bestämma. Detta påvisas även i följande citat, där samma typ av 

resonemang förs: 

 
“Det arbete som pågår kommer också att leda till en ökning av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser. 

Att i det läget införa lagstiftning inkvotering av kvinnor och män till börsbolagens styrelser vore att 

underkänna och misstro det professionella arbete som pågår i ledande svenska börsbolag.” 

(Jämställdhetsdokument B2) 
  

Rapporterna framhäver att individens rätt till självbestämmande är en av de grundläggande 

förutsättningarna för att jämställdhetsarbete ska få effekt. Detta eftersom hänvisning till 

individer som en del av ett kollektiv, i enlighet med ovanstående åsikter, inte leder till något 

annat än orättvisor. Nedanstående utdrag är ytterligare två exempel på hur individualisering 

ses som ett centralt mål: 

  
”Vi värnar människors rätt att forma sina liv och göra egna val utifrån ansvaret för sina liv och göra 

egna val utifrån ansvaret för sina liv och att valen får göras utan politisk styrning.” 

(Jämställdhetsdokument B1) 
 

“Att göra styrelsesammansättningen till en politisk fråga är att slå in på fel väg. Företagens ägare ska 

självklart ha rätt att bestämma vilka som ska sitta i styrelsen och leda företaget. Styrelseledamöterna ska 

representera och svara inför företagets äger, inte olika samhällsgrupper.” (Jämställdhetsdokument B2) 
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Genom att undersöka hur det talas om individens roll i jämställdhetsarbetet på arbetsplatser 

går det att se vart ansvaret placeras. Ett tal som belyser vikten av att fatta egna medvetna 

beslut kan innebära ett osynliggörande av bakomliggande strukturer då ansvaret placeras hos 

individen. Det går att argumentera för att osynliggörandet sker genom att orsakerna bakom 

valet inte talas om utan att fokus endast ligger på valet i sig. Detta går bland annat att se i 

citatet nedan: 

  
”Kvinnors lägre anknytning till arbetsmarknaden, orsakad av bland annat längre föräldraledighet, fler 

vab-dagar och mer deltidsarbete, identifieras av IFAU som en central bakomliggande faktor. Frånvaron 

leder till att kvinnor halkar efter i karriär och löneutveckling.” (Jämställdhetdokument B1) 
 

“Samhället måste därför gemensamt verka för att kvinnor och män gör övervägda och jämställda val 

kring utbildning och yrkesval, karriär och arbetstid” (Jämställdhetsdokument B1) 
  

Genom att inte uppmärksamma vilka orsaker som kan ligga bakom att kvinnor tar ut en större 

del av föräldraledigheten samt tar ut fler vab-dagar eller varför fler kvinnor än män 

deltidsarbetar finns det en risk att ojämställdheten konstrueras på ett sådant sätt att det kan 

tolkas som ett resultat av aktiva val tagna av kvinnor. Därmed placeras ansvaret för 

förändring hos kvinnorna istället för hos större aktörer, genom att anledningen till 

ojämställdheten härleds till att kvinnor fattar vissa beslut. Det nedersta citatet förstärker vår 

tolkning av att ojämställdhet konstrueras som ett resultat av aktiva val då det hänvisar till 

vikten av att kvinnor och män gör individuella val i livet. Att vi valt att tolka citaten som att 

ett större ansvar läggs på kvinnor beror på att merparten av dokumenten fokuserar på aspekter 

av ojämställdhet där kvinnor är i minoritet och formulerar sig utefter det. Till exempel 

beskriver inte dokumenten en överrepresentation av män inom bolagsstyrelser eller att män 

inte tar ut större delen av föräldraledigheten utan det lyfts istället fram vad kvinnor gör eller 

inte gör.  

  

5.2.2 Kollektivisering av jämställdhet 

I föregående avsnitt beskrevs hur jämställdhetsarbetet individualiseras, främst med fokus på 

hur ansvar fördelas på individnivå samt hur individperspektivet kan skapa skillnader mellan 

kön. Parallellt kan vi också se att en kollektivisering av jämställdhet och jämlikhet sker, i 

detta fall med stort fokus på begreppet mångfald, som vi ser som en typ av kollektivisering. 
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Vi kunde se hur dokumenten skilde sig åt i användningen av begreppet mångfald, vilket var 

varför vi skapade ett tema med namnet ”mångfaldsdefinitioner”. Hur företag och den 

branschspecifika organisationen väljer att definiera mångfald innebär en inkludering och 

exkludering av olika grupper. Sättet som många definierar ordet mångfald på idag har en 

tendens att utgå från ett normativt tänkande där de som avviker från normen blir de som utgör 

“mångfalden” på en plats (De los Reyes, 2006, s. 12). Att se till de olika 

mångfaldsdefinitionerna kan dels säga något om vilken politisk betydelse som ordet ges samt 

vart och på vilka ansvaret för den ojämställdhet som råder läggs. 

  

Vid genomläsningen av materialet framkom inte bara olika beskrivningar av begreppet 

mångfald i form av vilka attribut som det utgörs av utan ofta inkluderades även en mening 

som syftade till att generellt beskriva vad själva ordet innebar för just dem. Två exempel på 

det sistnämnda är bland annat: 

 
“Med mångfald menar vi på A1 de olikheter som gör oss alla unika.” (Jämställdhetsdokument A1) 
  
”Mångfald är allt det som gör oss unika som individer, som ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, 

generationstillhörighet, religion, trosuppfattning, språk, utbildning och civilstånd” 

(Jämställdhetsdokument A11) 
  

I det första citatet definieras inte exakt vad som inkluderas i begreppet mångfald utan det talas 

om i generella termer som “olikheter” som sägs medföra något positivt. I det andra citatet 

följer en beskrivning av vad det är som menas med dessa olikheter. 

  

Vilka attribut som innefattas av begreppet mångfald skiljer sig åt i de olika texterna men 

generellt går det att se ett mönster av att majoriteten av de attribut som fastställts i 

diskrimineringslagen tas upp. De utgörs av kön och könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

eller ålder (2008: 567). Det texterna skiljer sig åt i är främst formuleringarna av attributen 

samt vilka tillägg av attribut som gjorts utöver de som nämns i diskrimineringslagen. Nedan 

följer tre citat från olika företags jämställdhetsplaner: 

  
“Vi på A3 tror på mångfald och allas lika värde oavsett kön, nationalitet, ursprung, religion, ålder, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning, personlighet, livsstil och liknande.” (Jämställdhetsdokument 

A3) 
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”Vi diskriminerar inte och tolererar inte diskriminering baserat på etnisk eller nationell tillhörighet, kön, 

religion, åsikter, ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning, hudfärg, politiska åsikter, 

socioekonomisk bakgrund eller några andra attribut som är lagstadgade.”3 (Jämställdhetsdokument 

A12) 
 

“A9 har en nolltoleranspolicy mot trakasserier, mobbning och diskriminerande praktiker baserade på 

ålder, härkomst, hudfärg, civilstånd, graviditeter eller moderskap, medicinskt tillstånd, psykisk eller 

fysisk funktionsnedsättning, nationellt eller etniskt ursprung, ras, religion, tro, politisk eller facklig 

anslutning, kön, sexuell läggning eller könsidentitet, eller någon annan faktor som är lagstadgad.”4 

(Jämställdhetsdokument A9)  
 

Citaten visar på den variation som ryms inom användandet av begreppet mångfald. Då det 

saknas en förklaring eller motivering till varför just dessa attribut har valts ut av företagen i 

dokumenten går det inte att härleda definitionerna till något specifikt beslutsunderlag. Detta 

öppnar upp för diskussion kring begreppets betydelse för innehållet och om eller hur 

användningen har format eventuella diskurser. 

Användandet av begreppet mångfald som en benämning på ”de tilläggande personerna” är 

något problematiskt, som vi kommer att återkomma till i beskrivningen av 

”andrafieringsdiskursen” som gick att urskilja i materialet. De som antas utgöra mångfalden 

blir, trots en gedigen individualisering i de andra fallen, till en kollektiv grupp som förväntas 

tillföra något positivt till organisationen: 

“För oss är mångfald väsentligt för att företaget skall kunna utvecklas och förbli världsledande inom 

vårt affärsområde. Jag vill inte bara ha både manliga och kvinnliga medarbetare, det är lika viktigt att 

de även har olika bakgrund och erfarenheter och på så sätt tillför olika saker till företaget.” 

(Jämställdhetsdokument B2) 

                                                
3 Övers: We do not discriminate or tolerate discrimination on grounds of ethnic or national origin, sex, religion, 

views, age, disability, sexual orientation, skin colour, political views, social background or any other 

characteristics protected by law. 

 
4 Övers: A9 has a zero-tolerance policy against harassment, victimisation and discriminatory practices whether 

based on age, ancestry, colour, marital or civil partnership status, pregnancy or maternity, medical condition, 

mental or physical disability, national or ethnic origin, race, religion, belief, political or union affiliation, sex, 

sexual orientation or gender identity, or any other factor as established by law. 
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Mångfald är även något som en organisation förväntas ”inneha”, vilket nästkommande citat 

exemplifierar: 

”Någon av våra interna rekryterare ska ha insyn i A15’s samtliga rekryteringar och säkerställa att 

mångfald prioriteras i urval av kandidater med lika kompetens och erfarenhet.” (Jämställdhetsdokument 

A15) 
  

I och med användandet av mångfald som något som kan göras och innehas slutar det att 

handla om individer, och börjar mer att handla om egenskaper. Egenskaperna tillskrivs de 

olika kategorier som får utgöra mångfaldsbegreppet, med det menar vi att en viss typ av 

kategorisering förväntas medföra en viss typ av egenskaper. Ett exempel vi sett i många av 

dokumenten är att en ökad andel kvinnor förväntas leda till en ökad kreativitet. Detta 

porträtteras upp som något som kommer att ske på grund av de egenskaper och erfarenheter 

som alla kvinnor antas sitta på. I och med detta går det alltså att kategorisera människor som 

”är” mångfald, vilket gör att den institutionaliserade normen förblir odefinierad. Genom 

denna kategorisering av “mångfalden” sker det en kollektivisering av de personer som 

förväntas “tillhöra” mångfalden, som dessutom tillskrivs vissa egenskaper. De görs således 

till en kollektiv och homogen grupp. Även detta är något som kommer att redogöras för i mer 

detalj när andrafieringsdiskursen behandlas i stycke 5.3.2. Det ger också upphov till 

”likabehandlingens paradox”, som Monika Edgren (2013, s. 108) redogjort för, vilket leder 

oss vidare in i nästkommande kapitel som kommer att behandla just de paradoxer i relation 

till jämställdhetsarbetet som kan urskiljas i dokumenten.  

 

5.2.3 Slutsats: Jämställdhetsarbetets paradoxer  

Det som kännetecknar “likabehandlingens paradox” är att trots goda intentioner med 

jämställdhets- och jämlikhetsarbetet kan det bidra till att befästa skillnader mellan kvinnor 

och män samt mellan “de avvikande” och normen (Edgren, 2013, s. 108). Det som 

redogjordes för i punkt 5.2.1 är en sådan paradox, där intentionen med arbetet är att skillnader 

mellan kvinnor och män ska utjämnas genom att anpassa både företagskulturen och dess 

rekryteringsförfaranden till både kvinnor och män, samt genom att upphöja kvinnors 

engagemang som något speciellt. I och med detta görs dock en åtskillnad mellan kvinnor och 

män som gör att de ontologiska antaganden som görs om kön befästs ytterligare. Som nämnts 

tidigare förutsätter man att kvinnor och män är dikotomier som kompletterar varandra, vilket i 

sig är problematiskt. 

 



 44 

Ytterligare befästs normerna inom organisationen genom att det är “de avvikande” som 

definieras, istället för normen. Det som problematiseras i de analyserade dokumenten är som 

tidigare påvisat att en homogen organisation inte leder till kreativitet och lönsamhet. Detta 

bygger alltså på ett antagande om att lösningen bör vara att personer som avviker från normen 

anställs, så att nya perspektiv kan få komma till tals. Även detta blir en paradox i det avseende 

att de redan institutionaliserade normerna inom organisationen förblir osynliggjorda, trots att 

syftet är det motsatta. Att begreppet “mångfald” i sig är svårdefinierat gör det inte lättare att 

frånkomma paradoxen, då ordets mening får sin betydelse i den kontext som den verkar inom.  

 

Det framstår även som paradoxalt att jämställdhetsdokumenten, som i ordets rätta bemärkelse 

bör handla om att arbeta för jämställdhet, kommer att handla mer om framgång och lönsamhet 

än om jämställdhet. Dokumenten blir alltså ett verktyg i att arbeta för något det i sin essens 

inte bör vara verktyg för. Som det redogjordes för i kapitel 5.1.1 motiveras 

jämställdhetsarbetet med att det tänks gynna företagets ställning, vilket gör att själva 

jämställdhetsarbetet bedrivs med detta som mål.  I sig är det inte paradoxalt att privata företag 

med vinstintressen motiverar sitt arbete med ett lönsamhetstänk, utan det paradoxala ligger 

som sagt i hur jämställdhetsplaners syfte har kommit att konstrueras till något som det i sin 

ursprungliga form inte var ämnat för. 

 

5.3 Diskurser i materialet 

Hittills har vi visat på teman som vi ser som övergripande i dokumenten, bland annat att 

jämställdhet, jämlikhet och mångfald förväntas leda till lönsamhet och kreativitet, att 

jämställdhet definieras som ett kvantitativt problem, och att jämställdhet kan och bör mätas. 

Vi har även funnit att det parallellt sker en individualisering och kollektivisering av 

jämställdhetsarbetet. Tillsammans skapar dessa teman underlag för två diskurser som vi 

funnit. De diskurser vi identifierat är en mätbarhetsdiskurs samt en andrafieringsdiskurs. Inom 

mätbarhetsdiskursen talas det om jämställdhet som mätbar enhet, med en direkt koppling till 

ett företags lönsamhet. Detta går även hand i hand med att jämställdhet är något som är 

kopplat till lönsamhet och effektivitet. Vi fann också en tydlig andrafieringsdiskurs i texterna, 

som handlar om de underliggande antaganden som vi finner i de två andra diskurserna, det 

vill säga tanken om “de andra” som tillför någonting till “det normativa”. Genom att definiera 

de övergripande mönster vi redogjort för i föregående kapitel som diskurser kan vi se att 

dessa mönster inte existerar i ett vakuum, utan är del av en större process av 

kunskapsproduktion. 
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5.3.1 Mätbarhetsdiskurs  

Något som var framträdande inom mätbarhetsdiskursen var att den visade på ett flertal 

nyliberala tendenser i det avseende att den hänvisade till jämställdhet som en mätbar enhet, då 

i princip alla jämställdhetsdokument indikerade att jämställdhet är någonting som kan och bör 

mätas, för att sedan följas upp och utvärderas. Att tala om jämställdhet som mätbar enhet kan 

även kopplas till ett marknadsperspektiv, som är en stor del av den nyliberala tanken om att 

statens och politikens inflytande i jämställdhetsarbetet bör begränsas (Ehrenberg & 

Ljunggren, 2006). Som grund för antagandet av ett tal om jämställdhet som mätbar enhet 

ligger till stor del temat “mål” eftersom vi vid genomläsningarna upptäckte att många av 

texterna främst framhävde mål som var kopplade till en kvantitativ jämställdhet. Det syntes 

framför allt då texterna lyfte fram antalet anställda män respektive kvinnor på företag som en 

viktig faktor i jämställdhetsarbetet, många texter inkluderade även målbilder med fokus på 

hur många “icke-normativa” personer som finns på företaget. Antalet anställda är en mätbar 

enhet då det enkelt går att kontrollera och presentera i siffror. Inte alla texter innehöll fraser 

som explicit beskrev en process av mätning som i exemplet nedan:  

 
“Vi är långt ifrån klara, men vi arbetar aktivt med frågan, och för varje gång vi mäter ser det bättre ut. 

När initiativet A5 Diversity Challenge startades 2015 var vi under 30% kvinnor och hade bara en 

kvinnlig styrelseledamot. Målsättningen med initiativet är att ha en 50/50-fördelning mellan män och 

kvinnor på alla ledande befattningar år 2020.” (Jämställdhetsdokument A5) 
 

De vanligaste formuleringarna kring mål kopplade till antalet anställda var mer generella där 

det implicit framgick att en mätning kommer ske för att kunna kontrollera att det uppnåtts. 

Ytterligare en kvantitativ aspekt av jämställdhet som vid ett flertal tillfällen nämndes var lika 

lön för kvinnor och män för lika arbete. Mätandet går att genomföra genom en kartläggning 

av de anställdas löner och sedan jämföra lönen mellan de olika könen.  

 
“Skillnader i lön ska ej ha något direkt samband med kön. Mot bakgrund av detta ska en kartläggning, 

kostnadsberäkning, analys samt tidsplanering av lönestrukturen göras. Resultatet jämförs mot avtal, 

lagar samt praxis om löner och övriga anställningsvillkor som organisationen tillämpar. En jämförelse 

mellan det egna och generella löneläget som råder mellan könen ska även upprättas årligen.” 

(Jämställdhetsdokument A4) 

 

Att jämställdhet konstrueras som ett problem som kan lösas med kvantitativa metoder kan 

anses utgöra en del av en mätbarhetsdiskurs eftersom det uppmanar till vissa specifika 
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lösningar. Genom att formulera och fokusera på mätbara mål förenklas bilden av jämställdhet 

då det antyder att jämställdhet är uppnått när vissa siffermässiga resultat har nåtts. Ytterligare 

ett resultat av att lyfta fram mätbara mål som vi såg var att en subjektspositionering uppstod 

där männen fick utgöra normen medan kvinnorna blev ett tillägg (Jansson, 2012, s. 141). 

Något som blir intressant att fråga sig vid diskussionen om mätbarhet i relation till 

jämställdhet är vad som missas i konstruktionen. Utifrån Bacchis teori går det att anta att vissa 

kvalitativa aspekter av jämställdhet går förlorade genom den fokusering som läggs på 

mätbarhet då det förutsätter en kvantitativ problemrepresentation.    

Att formulera mätbara mål kan också tyda på ett marknadsperspektiv, vilket är centralt inom 

nyliberala tankar, då marknaden förväntas korrigera ojämställdheten samtidigt som den sätter 

standarden för vad som är rätt väg att gå. Det var något vi konsekvent kunde se i flera 

dokument och som exemplifieras via citatet nedan: 

“Målet för 2019 är att nyrekryteringstakten av kvinnor ska vara i linje med marknaden (30 procent) 

samt att andelen kvinnor i ledande roller ska vara minst 30 procent.” (Jämställdhetsdokument A10) 

Istället för att sträva efter en helt jämn fördelning mellan könen har istället marknaden fått 

avgöra vilken mängd kvinnor som är tillräckligt stor för att kunna benämna sig själva som 

jämställda. Problemrepresentationen placerar problemet utanför företagen istället för inom 

dem då lösningen innebar en rekrytering av fler kvinnor utifrån utan att ta hänsyn till möjliga 

rådande strukturer inom företaget som bidragande faktor till en ojämställdhet.  

En annan faktor som vi ansåg, tillsammans med jämställdhet som en mätbar enhet, utgöra en 

del av mätbarhetsdiskursen var jämställdhet som något lönsamt. Detta eftersom lönsamhet är 

något som går att mätas och utvärderas kvantitativt. Detta framträdde när vi såg hur koderna 

“mål” och “fördelar med jämställdhet” samspelade med varandra. Då studiens texter hämtats 

från den privata sektorn har alla företag en generell målbild som involverar ekonomisk 

vinning och lönsamhet. Vi upptäckte under genomläsningarna att lönsamhet och ökad 

effektivitet även användes som motivering till varför jämställdhets- och mångfaldsarbete var 

viktigt. Exempel på det följer nedan: 

“Detta är inte bara en del av vårt ansvar som företag mot våra anställda; vi tror att det även är bra för 

affären. Vi tror att mångfald i team och en inkluderande arbetsmiljö ökar engagemanget, prestation och 

innovationsgraden, vi tror att det stärker vår verksamhet och berikar vår företagskultur. Kort sagt: 

mångfald och inkludering gör både jobbet roligare och A3 till ett bättre företag.” 

(Jämställdhetsdokument A3) 
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“För oss är mångfald inte en sidofråga, det är ett måste för framgång. Vi är beroende av att kunna 

erbjuda våra kunder effektiva och innovativa team och vi vet att mångfald skapar just det. Det finns 

flera undersökningar som påvisar det, en av dem, fokuserad på könsfördelning, har vi gjort själva för att 

fördjupa vår förståelse. Den visar bland annat att företag med ledningsgrupper med mer än 30% kvinnor 

uppvisar en högre lönsamhet än de med sämre könsfördelning.” (Jämställdhetsdokument A5) 
 

“B1s medlemsföretag är medvetna om att arbetsplatser med jämn könsfördelning ofta har bättre 

arbetsgemenskap och högre affärsresultat.” (Jämställdhetsdokument B1) 
 

“Många betonar värdet av att uppnå en bra balans mellan kvinnor och män, unga och äldre liksom 

individer med olika bakgrunder. Detta görs för att säkra en dynamisk och konkurrenskraftig verksamhet 

som tar till vara på kompetens och talang vilket behövs i en allt mer globaliserad och komplex värld.” 

(Jämställdhetsdokument B2) 

Även om det beskrivs på olika sätt går texternas motiveringar att koppla till lönsamhet. Exakt 

hur effektiviteten och en ökad lönsamhet ska uppnås med hjälp av mångfald och jämställdhet 

redogörs inte för utan det presenteras som objektiv kunskap. Vi utgick här från Foucaults 

tankar om kunskap som något som skapas i diskursiva processer och därför medför att vikten 

inte måste ligga vid huruvida det som sägs är sant eller falskt utan vid varför det uppfattas 

som sanning eller inte (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 21). Utifrån det gjordes ett 

antagande om att talet om motiverandet av jämställdhet som något som leder till lönsamhet 

har skapats utifrån ett marknadsperspektiv, vilket som tidigare nämnt är centralt inom 

nyliberalismen. Även Bacchis andra analysfråga användes här då vi ansåg att det framkom 

underliggande antaganden om jämställdhetsarbete som ett fungerande verktyg för ökad 

lönsamhet. Att använda sig av den typen av motiveringar kan skapa en bild av att 

jämställdheten i sig är ett sekundärt mål medan det primära är ekonomisk lönsamhet 

(Callerstig et al., 2012, s. 34). Det är något som i sin tur riskerar att hämma effekterna av 

jämställdhetsarbetet då resultat mäts i produktivitet och ekonomisk vinning utan garanti för att 

det innebär en faktiskt ökad jämställdhet. Ytterligare en nyliberal aspekt inom 

mätbarhetsdiskursen framträder i talet om individens ansvar och individualiseringen inom 

jämställdhetsarbetet som främst förekom i dokument från branschspecifika organisationer 

men även inom vissa policydokument.   

 
“A15s grundsyn är att alla medarbetare ska mätas efter kunskap och kompetens.” 

(Jämställdhetsdokument A15) 



 48 

 
“Det [att alla anställda känner sig förstådda och accepterade] kommer att mätas internt via vårt 

‘Employee Engagement Tool’ och externt via benchmarking; Universumenkäter och externt 

erkännande”5 (Jämställdhetsdokument A7) 
 

I vår analysprocess har vi valt att tolka ordet “mäta” som en nodalpunkt då det systematiskt 

har förekommit i många av dokumenten samt att det gått att relatera till olika målbilder. Valet 

av nodalpunkt motiveras och exemplifieras genom både de citat som använts tidigare under 

kapitlets gång som behandlar målbilder kopplade till kvantitativ jämställdhet men även 

genom de två citaten ovan som visar på hur faktorer kopplade till en kvalitativ jämställdhet 

omvandlas till mätbara enheter. Begreppet har ingen utmärkande betydelse i sig utan det är 

inom diskursen som “mäta” får sin mening. Vi anser att ordet “mäta” konsekvent har använts 

som ett led i processen att fixera mening kring jämställdhet då begreppet utgör en kärna i hur 

dokumenten valt att konstruera problemrepresentationer.  

 

5.3.2 Andrafieringsdiskurs  

I alla analyserade dokument syntes det att mångfald var någonting som förväntade ge utslag i 

både lönsamheten men också i kreativiteten. Detta antagande om “de andra” som någonting 

som tillför kreativitet kan härledas till ytterligare antaganden om att “mångfald” är ett tillägg 

som kan socialiseras in i företaget, med nya tankesätt och kreativitet som följd. Det går att 

koppla till de ovanstående kapitlen som behandlar mångfald och jämställdhetsarbetets 

paradoxer, samt de teman som nämns i dem som innefattar ett förkroppsligande av “de som 

bör tillföra något till organisationen”, oavsett om det dessa personer förväntas tillföra är 

kreativitet, lönsamhet eller nya perspektiv. I många fall handlade det explicit om hur ett 

kvinnligt perspektiv skulle kunna tillföra något nytt till de redan existerande manliga 

normerna inom organisationer medan det i andra fall handlade om implicita uttalanden om 

“de andra” som till exempel icke-etniska svenskar. Det skulle kunna framstå som att det är 

insitutionaliserade normer som representeras som problemet i dessa fall, där vissa personer 

som förkroppsligar ”mångfalden” skulle vara lösningen. Detta kan framstå som något enbart 

positivt, men i själva verket händer något annat när den här typen av resonemang används. 

                                                
5 Övers: This will be measured internally via our Employee Engagement Tool and externally via benchmarking; 

Universum surveys and external recognition. 
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Genom att definiera samt namnge de som anses avvika från normen, som följande citat är 

exempel på, sker ett osynliggörande av de maktstrukturer på arbetsplatsen som kan ge upphov 

till ytterligare strukturell diskriminering. 

  
”Mångfald berikar, skapar dynamik och ökar innovationsförmågan, vilket gynnar jämställdhet och 

förbättrar arbetsklimatet.” (Jämställdhetsdokument A10) 
 

“En ökad mångfald stärker det svenska näringslivets konkurrenskraft. Företagen i Sverige är beroende 

av att kunna attrahera och behålla de mest talangfulla medarbetarna för att vara konkurrenskraftiga på 

den globala marknaden.” (Jämställdhetsdokument B2) 
  

Det enda som pekas ut här är ”de andra”, inte normen, vilket ger intrycket av att normen, eller 

i det här fallet ”klimatet”, är någonting som bara finns medan det är ”de andra” är något 

definierbart. Genom att benämna det avvikande osynliggörs normen, som framställs som 

självklar. I enlighet med Foucaults tankar om diskursiva konstruktioner av kunskap och 

sanning, är detta en konstruktion av ”den andre” som fortsatt avvikande. Att låta vissa 

personer förkroppsliga exempelvis “mångfald” eller “jämställdhet” kan således vara 

problematiskt, då dessa personer ses som ett tillägg i redan institutionaliserade normer 

(Taylor, 2013, s. 244). 

  

I andrafieringsdiskursen ser vi även en problematik i hur företag säger sig rekrytera mångfald, 

något som exemplifieras i nedanstående utdrag från en av jämställdhetsplanerna: 

  
”Den som medverkar vid rekrytering ansvarar för att verka för mångfald bland de som rekryteras.” 

(Jämställdhetsdokument A4) 
  

Widell och Mlekov (2013) menar att det kan vara så att de som rekryterats på grund av sitt 

förkroppsligande av mångfalden ändå förväntas anpassa sig till den rådande kulturen på 

arbetsplatsen, som är präglad av redan institutionaliserade normer. Dessutom sker som 

tidigare nämnt en andrafiering, då kategoriseringen vid rekryteringsförfarandet till stor del 

baseras på förgivettagna antaganden angående etnicitet, utseende och genus. Som tidigare 

redogjorts för så kan dessa antaganden befästa, snarare än utradera, skillnader och strukturell 

diskriminering. 
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Den undersökta branschorganisationen tar upp problematiken med rekryteringen av mångfald, 

men menar samtidigt att mångfald är något som kan skapas och “innehas” av företaget:  

 
“Utifrån företagens erfarenheter är det långt ifrån tillräckligt att anställa någon som enbart ska bidra till 

mångfalden i företaget. Skapandet av mångfald kräver ett väl genomtänkt agerande och arbetssätt på 

många plan.” (Jämställdhetsdokument B1) 
 

Därefter listar de fyra områden som företag bör arbeta med för att skapa mångfald. Dessa är 

“rekrytering”, “kompetensutveckling”, “företagskultur, arbetsorganisation och ledarskap” 

samt “könsneutralt satta löner”.  

 

Med tanke på hur mycket som ordet “mångfald” nämndes i de olika dokumenten fann vi det 

självklart att detta borde ses som en nodalpunkt inom materialet. Enligt Laclau och Mouffes 

teori är betydelser kontingenta, det vill säga möjliga men inte nödvändiga (Winther Jörgensen 

& Phillips, 2002, s. 25). Vilket i detta fall är uppenbart, då mångfald inte är ett begrepp som 

enhetligt kan definieras, då definitionen är upp till brukaren av ordet. Eftersom det ändå var 

ett ord som återkom i materialet fann vi att detta var ett tydligt exempel på en nodalpunkt, 

med extra tyngdpunkt inom andrafieringsdiskursen där mångfald är en av de mest väsentliga 

faktorer som skapar andrafiering. I många av dokumenten fanns det en konsensus kring vad 

mångfald var samt hur detta kunde hjälpa organisationen framåt. Men utan begreppets 

kontext, som i detta fall var jämställdhetsplaner ur privat sektor samt rapporter från en 

branschorganisation som verkar inom samma sektor, är det inte säkert att det skulle ha samma 

betydelse. Vi ser att just mångfald i relation till privat sektor får betydelsen att detta skulle 

leda till en lönsamhet och en kreativitet, och att begreppet har förenklats till att vara någonting 

som ett företag kan “ha”.  

 
6.0 Diskussion 
I det här kapitlet kommer vi att diskutera och relatera studiens analys och resultat till studiens 

övriga delar. I den inledande summeringen kommer analys och resultat att redogöras för i 

förhållande till studiens syfte och tillhörande frågeställningar för att tydliggöra hur 

frågeställningarna har besvarats. Efter det följer en diskussion om resultatet och analysen i 

relation till den tidigare forskning som presenterats i kapitel 2.0 samt till teorin och den 

metodologiska ansatsen. Som avslut kommer en diskussion föras kring praktiska 

implikationer och förslag på möjlig framtida forskning ges. 
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6.1 Summering  

Studiens syfte har varit att undersöka hur problemrepresentationer och underliggande 

antaganden kring jämställdhet inom IT- och teknikbranschen konstrueras samt vilka diskurser 

i relation till jämställdhet som existerar inom de undersökta dokumenten. Genom en 

textanalys har syftet och frågeställningarna besvarats i kapitel 5.0. De två diskurser som 

kunde identifieras var en mätbarhetsdiskurs och en andrafieringsdiskurs som båda hade 

kopplingar till nyliberala idéer och tankar. I dokumenten kunde ett flertal underliggande 

antaganden om jämställdhet urskiljas, en ökad jämställdhet antogs leda till både ökad 

lönsamhet, effektivitetet och kreativitet på grund av de nya perspektiv och erfarenheter som 

inkluderingen medför. En problemrepresentation som kunde ses var jämställdhet som ett 

situationellt problem som konstruerats som något som kan lösas med kvantitativa metoder och 

därmed förväntades vara uppnått när vissa mått var nådda.  

  

6.2 Relationen mellan resultat/analys och tidigare forskning 

De fynd som har gjorts under studiens gång ligger på många plan i linje med den tidigare 

forskning som gjorts inom offentlig sektor på bland annat myndigheter och kommunala 

skolor. De främsta likheterna kan ses då det handlar om användningen av mångfaldsbegreppet 

och kategoriseringen av kvinnor och män som dikotoma och homogena grupper. Begreppet 

mångfald och dess användning har problematiserats i studier av De los Reyes, Martinsson, 

Ahmed, Taylor samt Widell och Mlekov. Problematiken med begreppsanvändningen går även 

att se i vår studie och främst då genom de underliggande antaganden som identifierats kring 

begreppet som förutsätter en efterföljande ökad kreativitet samt hur ett implicit ansvar för 

jämställdhets- och jämlikhetsarbetet medföljer. Det som särskiljer vår studie från den tidigare 

forskningen är just hur vikten av mångfald och jämställdhet har motiverats med ett tal om 

lönsamhet, vilket är något som möjligtvis skulle kunna härledas till att undersökningen har 

gjorts på ett material hämtat från den privata sektorn. 

 

Vi har även kunnat se ett liknande fokus vid kvantitativa aspekter av jämställdhet, som har 

lyfts fram i tidigare forskning, genom hur målbilder har utformats samt hur faktorer som i 

grunden har kvalitativa egenskaper omvandlas till något mätbart i dokumenten. De fynd som 

presenterades i analys- och resultatdelen kunde relateras till de nyliberala tankar som Jansson 

(2012) och Berglund, Ahl, Pettersson och Tillmar (2018) menar har fått ett allt större 
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inflytande på jämställdhetsarbete. Vår studie kunde se hur nyliberalismen även utgjorde en 

del av den diskurs vi fann om jämställdhet som någonting som kan och bör mätas. Studien 

uppmärksammar den vikt av lönsamhet inom dokumenten som både syns i hur jämställdhet 

motiveras inom företagen och branschorganisationen och i vilka målbilder som presenteras 

vilket skulle kunna ses som ett tillägg i forskningen.  

 

Vår forskning bidrar till att tydliggöra hur de utvalda företagen och branschorganisationen 

inom IT- och teknikbranschen väljer att tala om och konstruera problemrepresentationer kring 

jämställdhet. Det kan skapa en ökad förståelse för hur sättet det talas om jämställdhet 

påverkar vilken riktning jämställdhetsarbetet kommer att ta och vilka som förväntas ansvara 

för det. Även andrafieringen som kan skapas inom jämställdhetsdokument togs upp i tidigare 

forskning och är i linje med våra fynd. Den kategoriseringsprocess som Edgren (2013) 

beskriver kan ske inom jämställdhetsarbete har vi funnit ett flertal exempel på i hur olika 

grupper implicit tillskrivs olika egenskaper och därför förväntas kunna lösa ojämställda 

arbetsplatser samtidigt som de bidrar till en ökad produktivitet. Genom studiens fokus på 

språkets påverkan har vi kunnat finna belägg för hur en exkludering och ett osynliggörande av 

både normbrytande grupper och strukturer kan ske via språkbruket. Vår studie redogör även 

för de paradoxer kring jämställdhet och arbetet för det som tagits upp i tidigare forskning. De 

paradoxer vi funnit talar för att konkurrerande problemrepresentationer existerar och att det 

därför inte finns en enhetlig bild av hur jämställdhet ska uppnås.  

 

Vi har även funnit att kontexten har spelat roll för utformningen av dokumenten. Under 

studiens gång märkte vi att texterna innehöll en individualiseringsretorik som resulterade i att 

ansvaret lades på individen, främst på de personer som förväntades tillföra mångfald eller 

jämställdhet till organisationen. Detta samtidigt som en kollektivisering skedde genom att 

vissa personer gjordes till medlemmar av en homogen grupp där alla förväntades inneha 

samma intressen och egenskaper.  

 

Sammanfattningsvis går det att se att stora delar av studiens resultat och analys bygger vidare 

på den tradition av forskning som skett inom fältet. Genom studien har vi kunnat visa på att 

de tendenser som identifierats i tidigare forskning inom den offentliga sektorn inte är unika 

för just den sektorn utan att de även går att finna inom den privata.  
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6.3 Relationen mellan resultat/analys och teori/metod 

Genom användningen av Carol Bacchis analysfrågor hade vi en tydlig struktur på hur 

materialet skulle analyseras. Utifrån analysfrågorna skapades de teman som redogjordes för i 

kapitel 5.0, vilka gjorde att vi lättare kunde urskilja hur vissa underliggande antaganden 

konstruerade problemrepresentationer, som i sin tur ledde fram till specifika lösningar. 

Genom Bacchis analysfrågor kunde vi även se vilka grupper som inkluderades i dokumenten 

och på så sätt få kunskap om hur de underliggande antagandena skapade vissa kategorier av 

människor.  

 

Som hjälpmedel hade vi även Foucaults diskursanalys, som ligger som grund för Bacchis 

tillvägagångssätt. Med Foucaults teorier angående kunskapsproduktion och konstruktioner av 

sanning kunde vi ta oss an materialet med utgångspunkten att dessa inte var producerade i ett 

vakuum med full rationalitet, utan att de var en produkt av diskurser. Vi har alltså kunnat se 

att den kunskap, de problemrepresentationer, underliggande antaganden och förgivettagna 

lösningar som framställs i dokumenten inte är objektivt skapade, och inte heller “sanna” i sin 

natur. 

 

Resultatet har blivit att vi kunnat uttala oss om den diskursiva produktionen av problem och 

lösningar i materialet, men inte om de sociala konsekvenserna. Detta hade varit ett sätt att 

bredda analysen men på grund av begränsningar i material och tid var vi tvungna att avgränsa 

oss till det rent textuella. Det skulle givetvis ha varit intressant att även titta på de sociala 

praktiker och konsekvenser som både konstituerat och konstituerats genom 

jämställdhetsdokumenten, men på grund av tidigare nämnda faktorer valde vi en specifik 

avgränsning.  

 

Att vårt urval varit relativt snävt, då vi avgränsat oss till just policydokument och rapporter 

angående jämställdhet, är något som även påverkat vårt resultat. Utifrån vårt material kan det 

vara svårt att dra generella slutsatser om branschen i stort samt materialets sociala 

konsekvenser som tidigare nämnts. Emellertid har inte detta varit målet med denna studie, då 

syftet varit att undersöka de diskurser som existerar i de specifika dokumenten som valts ut. 

Dock är det relevant att lyfta att detta varit en begränsning, då kompletterande studier av 

sociala implikationer hade kunnat göra resultatet mer generaliserbart.  
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Som nämndes i kapitel 4.3 som behandlar material och urval har även företagen och 

branschorganisationerna varit av varierande storlek. Detta är något vi reflekterade över men 

ansåg inte hade någon större påverkan på jämställdhetsdokumentens innehåll, då dess 

språkbruk och utformning till stor del var densamma. Dock kan organisationernas storlek vara 

av intresse då deras resurser för jämställdhetsarbete skulle kunna vara olika beroende på antal 

anställda eller omsättning.  

 

Något som hade stärkt studien ytterligare är användandet av fler teorier om intersektionalitet. 

Detta berörs något i den tidigare forskningen, men ytterligare fokus på intersektionalitet - 

alltså hur olika maktdimensioner samspelar för att skapa förtryck - hade varit användbart.  

 

6.4 Implikationer för forskning och praktik 

Med hjälp av de utvalda teorierna och dess metodologier samt tidigare forskning har vi kunnat 

dra slutsatser om vilka begrepp som används i jämställdhetsarbetet, hur jämställdhetsarbetet 

inom dessa organisationer motiveras samt hur detta påverkar utformningen av mål med 

arbetet. Vi har även kunnat dra slutsatser om hur detta påverkar tillvägagångssättet som 

arbetet utförs samt vilka problem som konstrueras i relation till jämställdhet och jämlikhet. 

Som kompletterande studie skulle, som tidigare nämnt, man kunna titta på de praktiska 

implikationer som följer av det faktiska jämställdhetsarbetet. Detta skulle även kunna göras 

genom att man väljer endast ett företag för att se hur jämställdhetsarbetet förs där, samt se 

effekterna av de rådande diskurserna i det vardagliga arbetet. Praktiska implikationer för just 

denna studie skulle dock kunna vara att företag ser över sina jämställdhetsplaner och de 

dokument som vägleder jämställdhetsarbetet så att de inte reproducerar den ojämställdhet som 

de ämnar att eliminera. Att studier som denna förs gör även att kunskaperna om texters 

diskursiva makt breddas.  

 

Vidare forskning skulle också kunna bedrivas med fokus på jämförelse mellan 

mansdominerade och kvinnodominerade branscher, för att se om de fynd som hittats i denna 

studie är specifika för branscher inom privat sektor, eller om det är så att de är mer kopplade 

till mansdominerade branscher. Eftersom vi i denna studie valt att avgränsa oss till en bransch 

som är både mansdominerade och inom privat sektor skulle detta kunna vara ett sätt att se om 

resultatet blir annorlunda om man utesluter den ena faktorn. Det skulle även kunna vara ett 

sätt att få kunskap om hur språkbruket kring jämställdhet och jämlikhet skiljer sig åt, eller om 

det ens gör det, mellan mansdominerade och kvinnodominerade branscher.  
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En annan aspekt som skulle vara intressant att se över är det som nämns kort i slutet kapitel 

5.1.2, nämligen skillnaderna mellan jämställdhets- och jämlikhetsarbete som en sidofråga 

kontra jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering är något som varit fokus för 

forskning de senaste åren, inte minst sedan regeringen beslutat om att detta ska utföras inom 

bland annat statliga verksamheter och skolor. Detta hade kunnat vara en vidare diskussion att 

föra med denna studies resultat i åtanke.  
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Bilaga 1: Informationsbrev 

En förfrågan om deltagande i studie 

 Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet, som kommer att resultera i en 

kandidatuppsats. I examensarbetet kommer vi att undersöka svenska IT- och teknikföretags 

policydokument rörande jämställdhet genom textanalys. I genomförandet av en textanalys ser 

man till hur språket kan ge upphov till vissa föreställningar om ett fenomen, och i vår studie 

vill vi undersöka hur det textuella innehållet i policydokument rörande jämställdhet kan skapa 

vissa föreställningar angående kön och genus. Att bredda kunskaperna om hur 

policydokument skapar och reproducerar föreställningar om kön och genus är viktigt eftersom 

dessa kunskaper kan bidra till mer inkluderande samt verksamt jämställdhetsarbete.  

  

Vi hör av oss till er eftersom vi är intresserade av att titta på er jämställdhetspolicy. Deltagandet 

är naturligtvis frivilligt och det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och 

vår handledare kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras vilket 

innebär att inga person- eller företagsnamn kommer att nämnas. Det insamlade materialet 

kommer sedan att analyseras och publiceras i form av en kandidatuppsats vid den Sociologiska 

institutionen. 

  

Vi undrar därför om du har möjlighet att förse oss med företagets jämställdhetspolicy? 

  

Stort tack på förhand! 
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Med vänliga hälsningar, 

Isa Jennehov och Cecilia Ek 

 Telefon: 070-422 91 49 Telefon 070-324 47 48, 

E-post: isajennehov@gmail.com E-post: ekceciliajanet@gmail.com 
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Christoffer Berg 

Telefon: 018-471-5112 

Epost: christoffer.berg@soc.uu.se 
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