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Sammanfattning 

Då sjukvården tidigare präglats av bristande jämställdhet och där branta 

hierarkier har vuxit sig fast, är syftet med denna undersökning att 

kartlägga dels vilka förutsättningar som Region Uppsala ger till 

Akademiska Sjukhuset att föra ett aktivt likabehandlingsarbete samt 

vilka upplevelser de anställda på Akademiska Sjukhuset har gällande 

arbetet kring likabehandlingsaspekten jämställdhet och nivån på de 

hierarkiska strukturerna. I offentliga verksamheter ska 

jämställdhetsarbete genomsyra samtliga aktiviteter i organisationen och 

arbetsgivare ska verka för en jämställd organisation. Det empiriska 

materialet från undersökningen analyseras både i förhållande till den 

presenterade tidigare forskningen samt i termer av legitimitet, 

rationaliserade myter, särkoppling, teknisk kärna och tvingande 

isomorfism. Undersökningen utgörs av en kvalitativ fallstudie med 

semistrukturerade intervjuer. Resultaten från undersökningen visar på att 

Region Uppsala ger relativt stor frihet till förvaltningen Akademiska 

Sjukhuset att själva tolka och implementera likabehandlingsfrågor i 

verksamheterna. Då respondenterna upplever olika former av 

könssegregering i den dagliga verksamheten, förefaller behovet av att 

arbeta mer med likabehandlingsfrågor vara stort inom organisationen. 

Resultaten visar på upplevelsen av att styrdokument inte är en tillräcklig 

förutsättning för Akademiska Sjukhuset att föra ett aktivt arbete kring 

likabehandlingsaspekten jämställdhet samt att organisationen fortfarande 

upplevs ha branta hierarkiska strukturer.  
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1. Inledning 

Hur upplevs arbetet med likabehandlingsaspekten jämställdhet hos de anställda i sjukvården? 

Upplever de anställda att man behandlas lika oavsett vilken profession man tillhör? 

Likabehandlingsarbetet för såväl utbildning som arbetsliv regleras numera i 

Diskrimineringslagen (2008:567). Arbetsgivare ska verka för en mer jämställd organisation, 

vilket kräver både preventiva och löpande insatser inom organisationen. Insatserna handlar 

bland annat om psykosociala arbetsförhållanden, exempelvis hur man motverkar fördomar 

gentemot skillnader i yrkesval bland de båda könen (Arbetsmiljöupplysningen, u.å.). Vidare 

behöver större organisationer utarbeta en plan för likabehandling vilken ska innehålla tydliga 

riktlinjer för hur organisationen aktivt ska arbeta med dessa frågor samt att det ställs krav 

gällande hur arbetet ska dokumenteras av organisationen (Lindholm, 2014).   

Forskning visar på att den svenska arbetsmarknaden präglas av könssegregering, både 

horisontell, intern samt vertikal (Robertsson, 2003; Wahl m.fl., 2018). Den horisontella 

könsfördelningen utgörs av att kvinnor och män tenderar att arbeta i olika yrken och 

branscher. Den interna könssegregeringen innebär kort att kvinnor och män tenderar att arbeta 

i samma yrke men inom olika specialiseringar, vilket leder till homogeniserade arbetsgrupper. 

Interna könssegregeringen kan även ge sig uttryck i att kvinnor och män inom samma yrke 

tilldelas olika arbetsuppgifter. Vertikal könssegregering utgörs av att olika yrken är indelade i 

hierarkier, där kvinnor oftast hittas i de lägre nivåerna och männen i de högre. Dessa 

hierarkiska skillnader i organisationer har påvisats i Pingel och Robertssons (1998) forskning 

inom sjukvården, där skillnaderna mellan yrkeskategoriernas identiteter verkar grunda sig i 

hierarkin och könens betydelse. Forskningen visar vidare att dessa hierarkiska skillnader 

avgör hur sjukvårdens organisation är uppbyggd.  

Med grund i att den tidigare forskningen visar på förekomsten av könssegregering på 

arbetsmarknaden och att sjukvården historiskt präglats av olika hierarkiska nivåer förefaller 

en vidare undersökning av hur en större organisation beskriver sig arbeta med dessa 
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problematiker vara av intresse. Således intresserar sig denna undersökning för Region 

Uppsalas arbete med likabehandling där fokuset kommer vara på en av dess förvaltningar, 

Akademiska Sjukhuset. I Region Uppsalas Likabehandlingspolicy går det att läsa “målet är 

att riva hinder så att alla medarbetare och invånare uppnår lika rättigheter och möjligheter” 

(Region Uppsala, u.å.-a). 

Då Region Uppsala beskriver sig arbeta mot att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter, 

är det således av intresse att undersöka hur man arbetar utefter detta samt hur det upplevs i 

verksamheten. Region Uppsala är en av länets största arbetsgivare och den största 

förvaltningen är Akademiska Sjukhuset som har över 8 000 anställda (Akademiska Sjukhuset, 

2020; Region Uppsala, u.å.-a).  

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Med grund i ovanstående problemformulering syftar undersökningen att ta reda på vilka 

förutsättningar Akademiska Sjukhuset får av Region Uppsala att föra ett aktivt 

likabehandlingsarbete samt hur jämställdhetsarbetet och de hierarkiska strukturerna upplevs 

av de anställda i den dagliga verksamheten. Syftet har mynnat ut i följande frågeställningar:  

• Vilka förutsättningar ges till förvaltningen Akademiska Sjukhuset att föra ett aktivt 

likabehandlingsarbete? 

• Hur upplevs jämställdhetsarbetet av de anställda på Akademiska Sjukhuset?  

• Vilka upplevelser gällande hierarkiska strukturer inom Akademiska Sjukhuset finns 

hos de anställda? 

 

1.2. Avgränsning 

Arbetet med likabehandling regleras i Diskrimineringslagen och utifrån de sju 

diskrimineringsgrunderna, vilket gör ämnet väldigt brett och komplext. Följande 

undersökning kommer således fokuseras på diskrimineringsgrunden kön samt vikten av att 

förändra normer och rådande strukturer inom organisationen.  
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1.3. Disposition 

Uppsatsens disposition följs av ett kapitel som redogör för tidigare forskning kring ämnet 

likabehandling där största fokus ligger på aspekten jämställdhet och organisatorisk hierarki 

samt det teoretiska ramverket. Vidare följer ett metodkapitel där undersökningens 

tillvägagångssätt och begränsningar presenteras. Sedan följer en presentation av 

undersökningens bearbetade resultat, vilka knyts an till den tidigare forskningen samt det 

teoretiska ramverket. Slutligen följer ett kapitel med avslutande diskussion där 

undersökningens syfte och frågeställningar besvaras, relationen mellan undersökningens delar 

diskuteras samt undersökningens möjliga praktiska implikationer redogörs för. 

2. Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

Följande kapitel kommer redogöra för tidigare forskning och teori tematiskt. Först följer en 

definition av begreppet jämställdhet, sedan behov av jämställdhetsarbete, verktyg för 

implementering av jämställdhetsarbete samt effekter av jämställdhetsarbete. Vidare kommer 

temat organisatorisk hierarki att redogöras för och slutligen hur man kan se 

jämställdhetsarbete som legitimitetssträvan samt vilka tvingande krafter som organisationer 

måste förhålla sig till. Materialet utgörs bland annat av böcker, forskningsartiklar och 

rapporter. Det område som undersökningen intresserar sig för är väl utforskat. Då ämnet 

jämställdhet är väl debatterat samt att forskning visar på att sjukvården präglats av 

hierarkiska strukturer förefaller valet att studera vårdanställdas upplevelser angelägen. 

 

2.1. Definition av begreppet jämställdhet 

Då undersökningen lagt stor vikt vid att undersöka anställda på Akademiska Sjukhusets 

upplevelser kring jämställdhetsarbete anses en definition av begreppet nödvändig för att 

tydliggöra innebörden av begreppet. Joan Acker (2006) beskriver kön i termer av socialt 

konstruerade skillnader mellan män och kvinnor. Oavsett vilket kön man identifierar sig med 

ska man ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter (Westberg, 2001). I 

Diskrimineringslagen (2008:567) utgörs kön tillsammans med sexuell läggning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, religion eller annan trosuppfattning och  
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funktionsnedsättning de olika diskrimineringsgrunderna. Den svenska regeringen tydliggör att 

”jämställdhet handlar om att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina 

egna liv” (Regeringskansliet, 2016). Således kommer definitionen av att begreppet 

jämställdhet genomsyrar alla aktiviteter i samhället som grundas på könets betydelse att 

användas i denna undersökning. 

 

2.2. Behov av jämställdhetsarbete 

Joan Acker (2006) beskriver kön i termer av socialt konstruerade skillnader mellan kvinnor 

och män, där skillnaderna fortfarande visar sig inom organisationen trots många försök gjorts 

att öka jämställdheten mellan könen. I Pingel och Robertssons (1998) forskning inom 

sjukvården påvisas resultat att männen utgör de ledande positionerna inom organisationer 

medan kvinnorna utgör de lägre befattningarna. Uppdelningen av könsfördelningen inom 

olika positioner går att diskutera i termer av vertikal könssegregering, vilket innebär att 

kvinnor och män återfinns i olika nivåer inom organisationen (Robertsson, 2003; Wahl m.fl., 

2018).   

 

Joan Ackers (2006) forskning visar dock på att det skett en förändring och differentiering 

inom vårdyrken, där läkarprofessionen tidigare utgjordes av män men där kvinnor nu börjat 

söka sig till denna typ av profession i allt högre utsträckning. Statistik från 2017 visar på en 

tämligen jämn könsfördelning inom läkarprofessionen, där kvinnorna utgör 48% och männen 

52% (Socialstyrelsen, 2019). Trots att läkarprofessionen blivit allt mer jämnt könsfördelad 

återfinns fortfarande kvinnorna och männen inom olika specialiseringar, vilket leder till en 

intern könssegregering (Wahl m.fl., 2018). Könssegregeringen ger sig även uttryck i att 

kvinnor och män får ta del av olika arbetsuppgifter, även om de är verksamma inom samma 

yrke. Enligt Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) leder den interna könssegregeringen till en 

sortering av både kvinnor och män även om de var verksamma inom samma yrke. Hanna 

Westberg (2001) menar vidare att intern könssegregering leder till att könsordningen främjas 

genom att kvinnorna värderas annorlunda än män. Således kan kvinnor ha andra 

förutsättningar än män, vilket antas vara en av orsakerna till att det fortfarande inte är 

jämställt. 
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I Ylva Ulfsdotter Erikssons (2006, s. 46) doktorsavhandling diskuteras hur den manliga 

normen införlivas i organisationer genom att: “Den manliga normens logik beskriver att vad 

män är och gör värderas högre än vad kvinnor är och gör. Logiken utmärks genom att 

ojämlika förhållanden aldrig behöver rättfärdigas utan ingår som en slags självklarhet i 

förståelsen av relationen mellan kvinnor och män”. Detta stärks av Yvonne Due Billings 

(2011) beskrivning av hur normer är någonting som människan skapar och upprätthåller 

genom att göra kön. Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006, s. 46) ger exempel på denna manliga 

normens logik i termer av att män inom polisyrket benämns som poliser medans kvinnorna 

benämns som kvinnliga poliser. Exemplet med hur kvinnor och män benämns inom polisen 

visar tydligt på hur den manliga normen kan te sig. Däremot lyfter Yvonne Due Billing 

(2011) att innebörden i normer kan vara väldigt komplexa och situationsberoende. Vidare 

framställs att den manliga normen som fenomen är någonting som både är djupt rotat rent 

historiskt samt att människor dagligen möter fenomenet, vilket gör det svårt att ge en entydig 

definition av fenomenets innebörd. Den manliga normens logik genomsyrar konstruktionen av 

ledande befattningar, vilket leder till svårigheter för kvinnorna då de möter stereotypiska 

uppfattningar och förväntningar i dessa positioner.  

Joan Ackers (2012) forskning om könsmärkta organisationers intersektionalitet beskriver att 

kvinnor som innehar en ledande befattning är tvungna att anamma typiska manliga 

egenskaper och på så vis ”tuffa till sig” för att kunna få sin röst hörd. De manliga 

egenskaperna som tillskrivs den “stereotypiska mannen” är tävlingsinriktad och aggressiv. 

Detta kan bli problematiskt då kvinnorna samtidigt riskerar att appliceras egenskaper som för 

bestämda eller till och med ”bitchiga” om de agerar för likt männen. I Yvonne Due Billings 

(2011) forskning redogörs för hur Fagenson (1993) beskriver att kvinnor som innehar en 

ledande befattning inte gynnas av att agera utefter typiska kvinnliga egenskaper. Vidare 

beskriver Yvonne Due Billing (2011) hur kvinnor upplever att de är tvungna att förändra sitt 

arbetssätt för att finna acceptans. Dessa könsmärkta roller visar sig i Lindholms (2014) 

rapport vara svåra att förändra för organisationer. Enligt Hanna Westberg (2001) skedde den 

ursprungliga könsmärkningsprocessen då föreställningarna om könsmärkta yrken och 

arbetsuppgifter påverkades av den historia, kultur, traditioner och normer som återfanns både 

i arbetslivet och samhället.  
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Tidigare forskning påvisar förekomsten av både vertikal- och intern könssegregering inom 

sjukvården samt att män och kvinnor möter olika normer och förväntningar både internt och 

externt. För att minska dels den vertikala- och interna könssegregeringen samt minska de 

rådande strukturerna som förekommer genom den manliga normen är det av intresse att 

undersöka vilka verktyg organisationer kan implementera i den dagliga verksamheten. 

2.3. Verktyg för implementering av jämställdhetsarbete 

På Jämställdhetsmyndigheten (2019) redogörs för hur all offentlig verksamhet, utifrån de 

jämställdhetspolitiska målen framtagna av regeringen, övergripande ska arbeta med att 

implementera jämställdhetsfrågor inom samtliga delar av organisationen.  

Därutöver kräver Diskrimineringslagen (2008:567) att arbetsgivare upprättar ett målmedvetet 

preventivt arbete med att främja människors lika rättigheter och möjligheter (Lindholm, 

2014). Det preventiva arbetet ska även grunda sig i de olika diskrimineringsgrunderna. I 

Arbetsmiljöverket (2015) samlas föreskrifter från olika myndigheter som kompletterar de 

lagkrav som finns från Diskrimineringslagen (2008:567). De olika föreskrifterna redogör för 

bland annat organisatorisk- och social arbetsmiljö. Den organisatoriska arbetsmiljön grundar 

sig i villkor och förutsättningar för bland annat ledning, kommunikation och fördelning av 

arbetsuppgifter. Den sociala arbetsmiljön innebär hur människor samspelar och påverkas av 

personer runt omkring dem, så som medarbetare och chefer.  

Hur man ska anpassa likabehandlingsarbetet måste alltid ta stöd i Diskrimineringslagen 

(2008:567), exempelvis gällande jämställdhet där det ställs krav på att arbetsgivare ska 

upprätta jämställdhetsplan om organisationen innefattar fler än 25 anställda (Lindholm, 2014). 

Den framtagna planen måste revideras var tredje år och ska inte bara innehålla 

tillvägagångssätt för hur man ska arbeta aktivt med dessa frågor utan även en redovisning 

över hur organisationen implementerat de planerade åtgärderna. De policys som utarbetats 

kring området ska sedan följas upp och regelbundet informeras ut till personalen, förslagsvis 

genom arbetsplatsträffar (Sveriges Läkarförbund, 2018). I Eriksson-Zetterquist och 

Renemarks (2011) forskning om jämställdhet i organisationer påvisas bland annat resultatet 

att jämställdhet har fått en plats på det formella planet. Således gavs exempel på 

organisationer som implementerat jämställdhetsarbetet på olika sätt. Ett exempel lyfts genom 

att jämställdhet fått en enskild punkt på agendan på arbetsplatsträffar. Ytterligare ett exempel 

beskrivs där en organisation lagt ut jämställdhetsarbetet på de olika avdelningarna, där de har 
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friheten att själva lägga upp hur man ska arbeta med dessa frågor. Detta menar man på ger 

god effekt då det är avdelningarna själva som har bäst koll på vad som behövs förbättras och 

till vilken grad. Således fungerar avdelningarnas arbete som ett komplement till det centralt 

styrda jämställdhetsarbetet. Vidare problematiserar Eriksson-Zetterquist och Renemark 

(2011) huruvida dessa exempel där jämställdhetsarbetet blivit mer inkorporerade i 

organisationer faktiskt är någonting som arbetas med i den dagliga verksamheten.  

I en rapport framtagen av Lindholm (2014) framkom att arbetsgivare ofta upplever en 

avsaknad av mer anpassat stöd i hur man skulle implementera Diskrimineringslagen 

(2008:567) i organisationens jämställdhetsarbete. Vidare redogörs det i rapporten att 

Diskrimineringslagen (2008:567) inte rymmer möjligheten att erbjuda rena praktiska verktyg 

på en detaljerad nivå, utan man måste förstå de situationella aspekterna och hur dessa kan 

skilja sig åt beroende på vilken organisation som berörs. Forskning visar dock på svårigheter 

som finns för att lyckas väl med implementeringen av likabehandlingsfrågor i organisationer 

(Callerstig & Lindholm, 2011; Lindholm, 2014; Payne & Bennett, 2015). Svårigheterna 

utgörs bland annat av att Diskrimineringslagen (2008:567) inte tydliggör preciserade detaljer 

som ska prägla jämställdhetsarbetet, vilket leder till att framställandet av praktiskt 

genomförbara handlingsplaner blir väldigt komplext (Lindholm, 2014). 

Callerstig och Lindholm (2011) diskuterar även i sin forskning vikten av att 

handlingsutrymme ges för att praktiskt kunna arbeta med jämställdhetsfrågor, vilket innefattar 

stöd från ledning och chefer samt vilka resurser som ges. Sveriges Läkarförbund (2018) 

uttrycker att ledarskapet är en viktig faktor för att främja jämställdhet inom en 

vårdorganisation. En annan svårighet gällande implementeringen av likabehandlingsfrågor 

visar sig genom att sjuk- och hälsovården ofta arbetar utefter väldigt begränsade resurser samt 

en brist på ”djup kunskap” om ämnet jämställdhet (Payne & Bennett, 2015). Dock är denna 

forskning gjord inom sjuk- och hälsovården i England, vilket skulle kunna påverka 

forskningens relevans då Sveriges sjuk- och hälsovård kan påvisa andra förutsättningar att 

arbeta med jämställdhet.  
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All offentlig verksamhet måste således förhålla sig till de jämställdhetspolitiska målen som 

Regeringen satt upp, vilka grundar sig i Diskrimineringslagen (2008:567). Vidare finns det 

krav på hur organisationer ska arbeta med jämställdhetsfrågor både i form av 

jämställdhetsplan och policys samt att arbetet ska ske både i preventivt syfte och genom 

utvärdering. Utifrån ovanstående presenterade verktyg för att implementera 

jämställdhetsarbete i organisationer, är det av intresse att vidare utforska vilka möjliga 

effekter det kan tänkas få.  

 

2.4. Effekter av jämställdhetsarbete 

Studier gjorda av både Lindholm (2014) samt Behtoui m.fl. (2017) inom äldreomsorgen visar 

på vikten av att arbeta för lika rättigheter och möjligheter, då en arbetsmiljö som anses mer 

jämställd och jämlik leder till att medarbetarna upplever en större trivsel på arbetet. Således är 

det viktigt för samtliga inom organisationen att ha en förståelse för de positiva effekter som 

efterföljer ett väl implementerat jämställdhets- och jämlikhetsarbete (Behtoui m.fl., 2017). Då 

det är av vikt att samtliga inom organisationen är deltagande i jämställdhetsarbete går det 

även att påvisa vikten av Payne & Bennetts (2015) forskning, där de redogör för hur chefers 

olika grad av utbildning inom ämnet kommer påverka deras förmåga att leda 

jämställdhetsarbetet.  

I Callerstig och Lindholms (2011) studie lyfter man fram problematiken med 

jämställdhetsarbete i termer av organisatoriskt sammanhang och hur politiker, vilka styr 

offentliga organisationer, styr genom deras målsättningar och hur dessa inte allt för sällan är 

svåra att förenliga. Vidare utgörs jämställdhetsarbetet av en komplexitet då det är svårt att 

omsätta teori till praktik.  Med bas i detta riskerar de dokument som tas fram att snarare agera 

som ”hyllvärmare” genom att möta den offentliga sektorns yttre krav än något som i praktiken 

bidrar med något värdefullt till organisationen (Lindholm, 2014; Payne & Bennett, 2015). 

Detta kan då leda till att ingen egentlig kontroll eller utvärdering av arbetet görs inom 

organisationen. Tillsammans med att sjuk- och hälsovården är starkt begränsat vad gäller 

resurser torde jämställdhetsarbetet ha ytterligare förmåga att bli en biprodukt och således inte 

arbetas aktivt med.  
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Enligt Joan Acker (2006) är nivån på den hierarkiska organisationsstrukturen en stark 

påverkande faktor till varför organisationer har bristande jämställdhet eller är ojämlika. 

Tidigare forskning visar på hur sjukvården utgörs av vertikal- och intern könssegregering, 

vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till minskad jämställdhet och jämlikhet. Med bas 

i detta förefaller det intressant att vidare belysa hur hierarkins påverkan kan te sig i 

organisationer. 

2.5. Organisatorisk hierarki 

Alla organisationer innefattar hierarkiska strukturer i olika grad, vilket utifrån Ahrne och 

Brunsson (2011) skulle kunna härledas som en formaliserad och accepterad ojämlikhet 

beroende på position. Enligt Joan Acker (2012) är organisationers hierarkiska strukturer ofta 

könade. Denna tanke om könsmärkta hierarkier skulle kunna bidra till minskad jämställdhet 

och att högre positioner blir manligt kodade, vilket således visar sig i vertikal könssegregering 

inom sjukvården.  

Utformningen och nivån på de hierarkiska strukturerna kan se väldigt olika ut och är ofta 

flerskiktad (Acker, 2012; Boothe m.fl., 2019). Forskning av Green m. fl. (2017) och Boothe 

m.fl. (2019) visar på att det finns olika typer av hierarkier inom en organisation, vilka kan 

benämnas som branta- eller platta hierarkier, där organisationer som arbetar mer teambaserat, 

således mer platt, oftare har ett mer demokratiskt samarbete. Joan Acker (2006) diskuterar hur 

de hierarkiska strukturerna är som starkast i de gamla byråkratiska organisationerna. 

Enligt Joan Acker (2012) kan organisering ske genom att organisationer definierar 

avdelningars ansvarsområden, där de delas in i hierarkier i form av makt, kontroll och resurs 

samt att de ledande positionerna inom avdelningar hjälper till med samordningen av arbetet. 

Dessa organisationer som kan beskrivas som professionsstyrda, utgörs av meritokratiska 

principer (Alnebratt & Jordansson, 2011). Således ska den som är bäst lämpad vara den som 

får utföra jobbet. Med bas i detta kan sjukvården ses som meritokratisk, då det finns tydliga 

uppdelade ansvarsområden mellan professionerna, vilket innebär att det finns arbetsuppgifter 

som endast läkare får utföra likväl som arbetsuppgifter som enkom undersköterskor eller 

sjuksköterskor utför.  
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En studie som genomförts i Danmark påvisar hur en organisations platta hierarki lett till ett 

ökat samarbete mellan professionerna i vårdteamet och hur de genom god kommunikation 

lyckats erbjuda en godare vård (Green m.fl., 2017). Samtidigt påvisar forskarna att 

undersköterskor och sjuksköterskor fortfarande behandlas som undergivna läkarna, vilket man 

menar på är en bidragande orsak till att hierarkier inom organisationer växer sig branta. En 

studie som genomfördes på anestesipersonal visar på en brant hierarki, vilket bidrog till ett 

försämrat klimat på arbetsplatsen och i sin tur även hade en negativ effekt på 

arbetsrelationerna (Green m.fl., 2017). Den branta hierarkin resulterade i att vissa av 

medlemmarna i vårdteamet valde att undvika konflikter då de ansåg sig exkluderas medan en 

del såg nödvändigheten av en brant hierarki inom teamet då det inte sällan handlade om liv 

och död för patienterna. 

Green, m.fl. (2017) diskuterar vikten av att skapa en god kommunikation inom vårdteamet 

just för att arbeta bort dessa hierarkiska strukturer som återfinns inom sjuk- och hälsovården. 

För att främja en god arbetsmiljö och ett inkluderande arbetsklimat bör medarbetarna inom 

organisationen ha en förståelse för hur deras handlingar speglar organisationens kultur och 

värderingar (Sveriges Läkarförbund, 2018). Individers normer och föreställningar påverkar 

ens beteende gentemot ens omgivning, vilka kan vara svåra att förändra och även upptäcka då 

dessa är inbyggda i organisationens strukturer och processer (Lindholm, 2014). Vidare 

behöver en medvetenhet skapas kring de individuella faktorerna, vilket menas med att 

synliggöra hur enskilda individer kommunicerar och har en insikt i sitt eget beteende samt 

vilken påverkan detta kan ha för vårdteamet (Green m.fl., 2017). Lyckas man skapa en tydlig 

kommunikation inom arbetsteamet, där medarbetarna ges utrymme till att uttrycka och stå upp 

för sina åsikter, har man goda förutsättningar för att skapa en god arbetsmiljö (Boothe m.fl., 

2019; Green m.fl., 2017). 

Vilka orsaker som ligger bakom organisationers grad av hierarkiska strukturer behöver 

problematiseras. Detta då det kan finnas ojämlikheter som går utöver den formellt bestämda 

hierarkin, alltså vad en läkare får göra och vad en sjuksköterska får göra. Således kan 

professioner även påverkas av normer, föreställningar och status både internt och externt. 

Exempelvis kan den manliga normen påverka hur professioner bemöts i sitt yrkesutövande.  
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2.6. Jämställdhetsarbete som legitimitetssträvan 

Det nedan presenterade teoretiska ramverket redogör för olika teoretiska begrepp som är 

hämtade främst från den nyinstitutionella teorin men även contingency theory, vilka utgör en 

relevans för undersökningens syfte. Den redovisade tidigare forskningen visar på att 

organisationers arbete med jämställdhetsfrågor anses av omgivningen vara ett viktigt och 

värdefullt arbete. Arbetet kring hur organisationer måste arbeta med frågor gällande 

likabehandling och jämställdhet är även reglerat i lag, Diskrimineringslagen (2008:567), och 

av olika myndigheter, exempelvis Diskrimineringsombudsmannen. Således måste 

organisationerna förhålla sig till detta vid upprättandet av jämställdhetsarbetet. Man kan 

utifrån ovanstående anse att likabehandling- och jämställdhetsarbetet är ett yttre 

institutionaliserat krav som omgivningen ställer på organisationer, för att de ska uppfattas som 

legitima.  

 

Forskning visar att könsfördelningen bland läkarprofessionen blivit allt mer jämn, vilket talar 

för att ett arbete med att få en ökad jämställdhet inom läkarprofessionen har skett inom 

sjukvården. Utifrån att könsfördelningen inom läkarprofessionen blivit allt mer jämnt 

fördelad, borde vårdorganisationer således föra ett aktivt arbete kring likabehandling, 

inkluderat jämställdhet. Dock visar forskning på olika brister i jämställdhetsarbetet inom 

organisationer. Brister som påvisas av den tidigare forskningen är även förekomsten av 

vertikal könssegregering inom sjukvården där männen befinner sig inom de högre 

positionerna och kvinnorna i de lägre positionerna. Vidare förekommer intern 

könssegregering vilket visar sig genom att kvinnor och män befinner sig inom olika 

specialiseringar inom samma yrke och att de tilldelas olika arbetsuppgifter.  

 

Enligt Meyer och Rowan (1977) upprättas organisationer genom institutionaliserade regler, 

där utformningen av dessa regler präglas av att organisationers strukturer blir allt mer 

komplexa. Dessa institutionaliserade regler tenderar att fungera likt rationaliserade myter då 

reglerna är så starkt indoktrinerade i organisationerna, exempelvis att patienten alltid ska stå i 

centrum. Detta leder bland annat till att organisationer erhåller legitimitet gentemot 

omgivningen. Då organisationer erhåller legitimitet av omgivningen genom de rationaliserade 

myterna, ökar organisationens förmåga att erhålla stabilitet och överleva.  
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Dessa institutionaliserade regler, som införlivas i organisationer likt rationaliserade 

myter, skulle kunna härledas till att organisationen beskriver sig arbeta mot att bli en 

organisation som värnar om likabehandling och jämställdhet på samtliga plan där alla ska ha 

samma rättigheter och villkor. Den införlivade rationaliserade myten blir således att Region 

Uppsala, tillika Akademiska Sjukhuset, uppvisar ett aktivt arbete mot att bli en mer jämställd 

organisation. Ytterligare skulle en rationaliserad myt kunna vara, med grund i den tidigare 

forskningen om “den manliga normen”, att läkarprofessionen tidigare har varit 

mansdominerad och att läkare näst intill fungerat likt en synonym till man. Detta skulle i sin 

tur då leda till att kvinnor som söker sig till läkarprofessionen inte erhåller samma legitima 

status som en manlig läkare.  

 

Organisationer behöver förhålla sig till många olika rationaliserade myter, exempelvis att 

sjukvården ska vara både kostnadseffektiv och av hög kvalitet. I Simons (1999) forskning 

redogörs för hur Thompson (1967) beskriver hur alla organisationer består av en teknisk 

kärna. Således utgörs vårdorganisationers tekniska kärna av att bedriva en kostnadseffektiv 

och högkvalitativ vård, det är alltså det som organisationen främst behöver fokusera på. För 

att vårdorganisationer ska ha möjlighet att bedriva den tekniska kärnan är denne beroende av 

resurser från omgivningen samt att den uppfattas som legitim. Att införa ytterligare en 

rationaliserad myt, att bli en mer jämställd organisation, kan således vara svår att infoga 

konkret i verksamheten. Detta stärks ytterligare av att sjukvården är resursansträngd, vilket 

kan leda till att organisationen fokuserar sina resurser på att bedriva den tekniska kärnan. 

Således sker även en särkoppling genom att organisationen inte arbetar aktivt med 

jämställdhetsfrågorna utan man upprättar styrdokument för att kunna visa upp för 

omgivningen att dessa frågor är någonting som arbetas aktivt med i organisationen. 

Därigenom erhåller organisationen legitimitet gentemot omgivningen (Meyer & Rowan, 

1977). Detta påvisas i forskning då organisationers upprättande av olika styrdokument, 

exempelvis jämställdhetsplaner, tenderar att endast bli en skrivbordsprodukt och inte något 

som arbetas aktivt med. Organisationen arbetar således inte på de sätt som de framställer sig 

göra, utan vill endast visa upp den rationaliserade myten för omgivningen. 
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Innehållet i de, av Region Uppsala, framtagna styrdokumenten gällande likabehandling 

regleras genom tvingande krafter, då dessa ska utgå ifrån Diskrimineringslagen (2008:567) 

samt Arbetsmiljöverkets (2015) föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. DiMaggio och 

Powell (1983) beskriver att organisationer som befinner sig inom samma fält ofrånkomligt 

kommer att möta krav på homogenisering, detta genom att de eftersträvar legitimitet gentemot 

sin omgivning, vilket benämns som isomorfa krafter. Den tvingande isomorfismen utgörs av 

yttre krav från andra aktörer som organisationerna är beroende av, såsom lagstiftning eller 

politiska påtryckningar (Eriksson-Zetterquist, 2016). Detta kan ske genom både formella krav, 

påtryckningar från staten, samt informella krav, påtryckningar från aktörer vilken 

organisationen är beroende av. 

 

2.7. Sammanfattning 

De presenterade teman har påvisat hur en bristande jämställdhet kan te sig i organisationer, 

vilka verktyg som kan vara applicerbara för att öka jämställdheten samt vilka möjliga effekter 

det kan tänkas ge. Vidare har temat organisatorisk hierarki presenterats och ställts i relation 

till den vertikala könssegregeringen. Slutligen förs en diskussion kring temat hur 

jämställdhetsarbete kan ses som organisationers strävan att uppnå legitimitet, hur 

organisationers formella struktur kan ses som rationaliserade myter och hur särkoppling kan 

ske mellan vad organisationer säger sig göra och vad de faktiskt gör. Vidare ses begreppet 

teknisk kärna nödvändig då denna kan hjälpa till i förklaringen över hur organisationer måste 

begränsa sitt handlande, då dessa inte har obegränsat med resurser samt vilka tvingande 

krafter som organisationen måste förhålla sig till. Utifrån ovanstående presenterade teman 

kommer således begreppen som tematiserats vara behjälpliga i den kommande analysen av 

undersökningens empiriska material.  
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3. Metod 

Undersökningen syftar till att kartlägga vilka förutsättningar att föra ett aktivt 

likabehandlingsarbete som ges till Akademiska Sjukhuset av Region Uppsala. Vidare ämnas 

undersökningen besvara hur organisationens dagliga arbete kring likabehandlingsaspekten 

jämställdhet samt hur organisatorisk hierarki upplevs av de anställda. I följande kapitel 

kommer metodiken bakom undersökningen att redogöras för samt vilka möjliga 

begränsningar som kan ha uppkommit under undersökningens gång.  

 

3.1. Ansats och metodval 

Med bas i undersökningens syfte utgjordes forskningsdesignen för undersökningen av en 

kvalitativ fallstudie. Således inriktade sig undersökningen på en specifik organisation där 

syftet var att undersöka och hitta övergripande mönster i det empiriska materialet (Bryman, 

2018). Då undersökningen har haft en öppen inställning till respondenternas perspektiv, 

samtidigt som tolkningen av det empiriska materialet redogörs för ur ett vetenskapligt 

perspektiv kan denna undersöknings ansats bäst beskrivas som abduktiv.    

 

3.2. Urval  

Då undersökningen intresserade sig för att kartlägga hur sjukvården arbetar med 

likabehandlingsaspekten jämställdhet samt organisatorisk hierarki har fallstudiens 

undersökningsplats utgjorts av Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Organisationen valdes med 

bas i att det är en offentlig verksamhet, vilket antogs ge enklare tillträde till organisationen. 

Ytterligare faktorer som påverkade valet av organisation var dess geografiska plats i 

kombination med möjligheten att utnyttja personliga kontakter för att hitta respondenter till 

undersökningen.      

Urvalet för undersökningen skedde genom att de tilltänkta intervjupersonerna kunde bidra 

med en relevans till de frågeställningar som undersökningen ämnade svara på, vilket kan 

benämnas som målstyrt urval (Bryman, 2018). Urvalsprocessen för undersökningen utgjordes 

av två olika steg. Det första steget var att lokalisera den organisation där fallstudien skulle 

ske. Undersökningens pilotintervju valdes ut genom att HR-sektionen på Akademiska 

Sjukhuset först kontaktades via mejl, vilket vidarebefordrades till HR-avdelningen för Region 

Uppsala. Där kom vi i kontakt med en HR-person som sedan intervjuades samt tillhandahöll 
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styrdokumenten Likabehandlingspolicy (Region Uppsala, u.å.-a) och Riktlinjer för 

Likabehandling (Region Uppsala, 2019). Den pilotintervjun som genomförts har valts att ta 

med i undersökningen, vilket motiveras med att intervjuns resultat gav tydliga belägg för 

vilka förutsättningar Region Uppsala ger till förvaltningarna att föra ett aktivt 

likabehandlingsarbete.  

Efter att pilotintervjun genomförts med HR-person på Region Uppsala inleddes andra steget 

av urvalsprocessen, där anställda på Akademiska Sjukhuset som ville delta i undersökningen 

lokaliserades. Först kontaktades de personer som ingick i vårt kontaktnät, vilka sedan hjälpte 

oss att hitta andra personer vars erfarenhet och kunskap ansågs relevanta för undersökningens 

syfte och frågeställningar. Således valdes majoriteten av undersökningens respondenter ut 

genom snöbollsurval (Bryman, 2018).  

Respondenterna utgjordes av totalt 12 anställda på både Region Uppsala och Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala. En problematik med kvalitativa undersökningar uppkommer ofta mellan 

hur stort urvalet bör vara i relation till den teoretiska mättnaden (Bryman, 2018). Efter att 

samtliga inplanerade intervjuer genomförts ansågs datamaterialet tillräckligt omfattande för 

att kunna erbjuda goda svar på undersökningens frågeställningar. Denna slutsats gjordes då de 

sista intervjuerna erbjöd liknande empirisk data, då de anställdas upplevelser av arbetet utifrån 

likabehandlingsaspekterna jämställdhet samt organisatorisk hierarki verkade vara densamma. 

Således ansågs urvalsstorleken vara lämplig och ytterligare intervjuer ansågs därför inte 

nödvändiga (ibid). 

Undersökningens respondenter var uppdelade på sex olika avdelningar på Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala samt en representant från Region Uppsala. Könsfördelningen bland 

respondenterna var jämn med fördelningen sex kvinnor och sex män. Åldern på 

respondenterna varierade stort och även den erfarenhet inom yrket som respondenterna 

innehade. Profession och befattning bland respondenterna var av stor variation, där både 

kurator, HR, undersköterskor, sjuksköterskor och läkare var representerade där två 

respondenter även innehade en chefsposition. En mer utförlig beskrivning av antalet 

respondenter per yrkesgrupp återfinns i början av resultatkapitlet.  
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3.3. Intervjuguide 

Metodiken bakom datainsamlingen utgjordes av semistrukturerade intervjuer, vilka präglas av 

ett relativt flexibelt tillvägagångssätt. Respondenterna hade, genom denna flexibilitet, 

möjligheten att ta den riktning i intervjun som denne själv önskade och hade således stor 

frihet i utformandet av sina svar (Bryman, 2018).  

Samtliga intervjuer inleddes med ett antal bakgrundsfrågor som ställdes till respondenterna, 

exempelvis vilka uppgifter som ingick i respondentens yrkesroll samt hur länge hen hade 

arbetat för organisationen. Några frågor i intervjuguiden var av mer preciserad karaktär, detta 

då vi ville belysa vissa aspekter som ansågs vara viktiga för att ge goda svar på 

undersökningens syfte och frågeställningar (Bryman, 2018). Genom den flexibilitet som 

inryms i metoden fanns möjlighet att ställa frågor utanför intervjuguiden om respondenterna 

tog upp något som ansågs vara intressant att undersöka mer djupgående.  

Intervjuguiden upprättades till pilotintervjun med HR-personen på Region Uppsala, där frågor 

ställdes för att undersöka och kartlägga vilka förutsättningar som Region Uppsala erbjuder 

förvaltningen Akademiska Sjukhuset i sitt likabehandlingsarbete (bilaga 1). Under 

pilotintervjun “prickade” respondenten av flera frågor i samma svar vilket resulterade i att 

ordningen i intervjuguiden delvis frångicks samt att vissa av frågorna inte ställdes i sin 

ursprungliga form.  

För att undersöka upplevelserna hos de anställda på Akademiska Sjukhuset gällande arbetet 

med likabehandlingsaspekten jämställdhet och organisatorisk hierarki modifierades 

intervjuguiden (bilaga 2). Frågorna i intervjuguiden upprättades med inspiration från den 

tidigare forskningen som presenterats inom ämnet.  

3.4. Genomförande  

Samtliga av undersökningens intervjuer genomfördes under mars till maj månad. 

Tidsåtgången för intervjuerna varade mellan 20 minuter upp till 65 minuter, således var 

genomsnittstiden för intervjuerna cirka 40 minuter. De fem första intervjuerna genomfördes 

via fysiska möten. Val av plats skedde utefter respondenternas önskan och genomfördes 

således på deras arbetsplatser eller på café. Intervjuerna spelades in digitalt via två 

mobiltelefoner, således fanns alltid två separata ljudupptagningar och osäkerheten över att 

förlora en inspelning minimerades.  
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På grund av den rådande samhällssituationen med Covid-19 genomfördes resterande sju 

intervjuer genom digitala verktyget Zoom. Folkhälsomyndighetens (2020) rekommendationer 

om social distansering gick i linje med de hälso- och säkerhetsfördelar som Seitz (2016) 

diskuterar vid användandet av digitala mötesrum. Således undveks den sociala kontakten 

mellan intervjuare och respondenterna, då intervjuerna genomfördes digitalt. Användandet av 

det digitala verktyget Zoom möjliggjorde att intervjuerna kunde genomföras på platser och 

tider som var mest fördelaktiga för respondenterna (Cheng, 2017). För att genomföra de 

digitala intervjuerna på ett så lämpligt sätt som möjligt lades stor vikt vid intervjuns 

förberedelser. Således kontrollerades och säkerställdes internetuppkopplingen för att minska 

risken för tekniska problem (Cheng, 2017). För att minska missuppfattningar och otydligheter 

under intervjun valdes en lugn miljö utan distraktioner och ett försök gjordes att ställa koncisa 

och konkreta frågor (Seitz, 2016). Även de digitala intervjuerna spelades in med hjälp av två 

inspelningsfunktioner, dels på en mobiltelefon samt via Zoom-verktyget och i de fall 

respondenterna godkände spelades intervjuerna även in med videokamera.  

Under perioden för datainsamlingen transkriberades materialet löpande, vilket resulterade i att 

datamaterialet inte kändes övermäktigt. Vidare kunde även en initial bearbetning av materialet 

påbörjas innan samtliga intervjuer var genomförda. Således skapades en medvetenhet om 

potentiella teman i datamaterialet samt möjligheten gavs att vidare undersöka om något tema 

som ansågs extra intressant att vidare belysa i kommande intervjuer (Bryman, 2018).  

Båda författarna till uppsatsen deltog i samtliga av undersökningens intervjuer. Detta 

möjliggjorde att en av oss kunde fokusera mer på att ställa frågor utefter intervjuguiden och 

den andra kunde fokusera mer på att ta in och uppmärksamma kontexten kring intervjun. 

Således kunde anteckningar föras över sådant som ljudinspelningen inte kunde urskilja, 

exempelvis ansiktsuttryck och kroppsspråk. Dessa fältanteckningar togs sedan i beaktning när 

intervjuerna transkriberades.  
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3.5. Analysförfarande 

Analystekniken som användes för undersökningen var kvalitativ innehållsanalys. 

Tillvägagångssättet för bearbetning och analys av det empiriska datamaterialet skedde utefter 

abduktiv inställning till materialet. När samtliga intervjuer transkriberats tillämpades en 

systematisk kodningsprocess. Denna kodningsprocess innebar en genomgång av det totala 

undersökningsmaterialet där man kartlagde alla potentiella koder. Således skedde kodningen 

utefter en öppenhet och kodningsprocessen utgjordes inte av redan förutbestämda koder och 

kategorier. När samtlig kodning skett var det möjligt att koppla samman koderna till varandra 

och därefter utgöra vilka centrala teman och övergripande mönster som gick att hitta i 

datamaterialet (David & Sutton, 2011). Genom att datamaterialet kodats möjliggjordes en 

senare reducering av innehållet. Således blir beskrivningarna och förklaringarna en kortare 

sammanfattning av det ursprungliga mycket mer omfattande materialet. De teman som 

kodningsprocessen mynnat ut i var bland annat särbehandling, könssegregering, 

legitimitetssträvan samt jämställdhetsarbete. Dessa teman låg sedan till grund för den analys 

som genomfördes (David & Sutton, 2011). Genom att använda denna typ av kodningsprocess 

minskades risken för att eventuellt förbise innehåll i datamaterialet som kunde vara av värde 

för undersökningen. 

3.6. Begränsningar med metoden 

Ett fåtal begränsningar har kunnat härledas till den genomförda undersökningen, vilka har 

behövts tas i beaktning och utvärderats vad de kunde ha för möjliga konsekvenser för 

resultatet. Dock är dessa begränsningar inte något som har påverkat resultatet av 

undersökningen.  

 

Intervjun som gjordes med HR-personen på Region Uppsala gav belägg för vilka 

förutsättningar som regionen ger till förvaltningen Akademiska Sjukhuset gällande arbetet 

kring likabehandlingsfrågor. Det hade varit av intresse att även intervjua en HR-person på 

Akademiska Sjukhuset för att få en inblick i hur Akademiska Sjukhusets HR-avdelning 

arbetar med processerna inom likabehandlingsaspekten jämställdhet. Detta hade möjligen 

kunnat ge en bild över hur Akademiska Sjukhuset centralt implementerar förutsättningarna 

som ges av Region Uppsala. Vidare hade det även varit av intresse att få belägg för vilket 

ansvar gällande dessa frågor som HR på Akademiska Sjukhuset i sin tur delar ut till 

avdelningarna. Vid flertalet tillfällen kontaktades olika personer på Akademiska Sjukhusets 
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HR-avdelning. Samtliga av de som svarade hänvisade oss till den HR-person på Region 

Uppsala som redan ingick i undersökningen. Således anses den intervju som genomfördes 

med HR-person på Region Uppsala ge tillräckliga belägg för vilka förutsättningar som ges till 

samt hur de kan implementeras av avdelningarna gällande arbetet med 

likabehandlingsaspekten jämställdhet på Akademiska Sjukhuset.  

Ett fåtal av de intervjuer i undersökningen som genomfördes via det digitala verktyget Zoom 

hade viss problematik med uppkopplingen. Under kortare perioder i intervjuerna var 

ljudupptagningen ostadig, således var det stundtals svårt att höra vad respondenten sa. Detta 

är en nackdel med att genomföra digitala intervjuer då det kan ha en negativ påverkan på 

informationsflödet (Seitz, 2016). Således hade inte dessa intervjuer stundtals samma flyt som 

övriga. För att motverka att information som respondenterna lyfte gick förlorad ställdes dels 

frågan om samt att ett förtydligande av respondentens svar efterfrågades. Vid någon enstaka 

intervju fanns även viss problematik med att höra vad respondenten sa då denne vände sig 

bort från mikrofonen. Vid dessa tillfällen bads respondenten att upprepa det som tidigare 

sagts.  

Då en del respondenter som intervjuades digitalt inte ville delta med videokamera förlorades 

möjligheten att kunna utläsa respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Således var det 

svårt att utläsa när respondenterna använde sig av antingen ansiktsuttryck eller kroppsspråk 

för att förstärka det som sades. För att minska risken att denna nackdel påverkat resultatet från 

dessa intervjuer, gjordes ett försök att vara ännu mer inlyssnande och uppmärksam på både 

vad som sades samt vilket tonläge respondenten använde sig av.  

Undersökningen tvingades, på grund av den rådande samhällssituationen, att använda flera 

olika intervjuformer. I Seitz (2016) diskuteras Deakin och Wakefields (2014) samt 

Janghorbans m.fl. (2014) forskning att det inte är problematiskt med att kombinera olika 

intervjuformer då digitala intervjuer inte påverkar kvaliteten på innehållet i intervjun. På basis 

av detta ansågs det inte problematiskt att undersökningen använts sig av flera olika 

intervjuformer och inte heller att vissa respondenter valde att inte ha videokameran på under 

intervjun. 
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3.7. Etiska riktlinjer 

Innan undersökningen genomfördes upprättades ett informationsbrev (bilaga 3) som skickades 

ut till samtliga respondenter för godkännande. Informationsbrevet innehöll undersökningens 

syfte samt tog upp de etiska principer som ska tas i beaktning (Bryman, 2018). Vidare 

klargjorde informationsbrevet de etiska principerna informations- och samtyckeskravet, 

således informerades respondenterna att deras deltagande var frivilligt samt att de hade rätten 

att avbryta under vilken tidpunkt som helst. Informationsbrevet tog även upp att 

intervjupersonens identitet kommer att behandlas konfidentiellt, detta för att värna om dennes 

privatliv (Kvale & Brinkmann, 2014). Det klargjordes även för nyttjandekravet i 

informationsbrevet, vilket innebar att respondenternas svar endast kommer att användas för 

denna undersöknings syfte.  

Då respondenterna i undersökningen har behandlats med största möjliga konfidentialitet har 

således inga namn, ålder eller specifik avdelning de arbetar på redogjorts för. Detta då 

undersökningen utgjordes av en fallstudie där den studerade organisationens namn framgår. 

Således var en önskan från respondenterna att den information som presenterades om 

respondenterna endast var deras kön och profession. Valet att presentera respondenternas 

profession motiveras för att kunna påvisa vilka möjliga skillnader olika professioner möter i 

det dagliga arbetet.  

Innan respektive intervju påbörjades ställdes frågan om respondenten tagit del av 

informationsbrevet samt om denne gav sitt samtycke för deltagande i undersökningen. 

Således var vi och respondenten helt överens om hur intervjumaterialet kunde komma att 

användas i ett senare skede. Ett fåtal av respondenterna framförde att de citat som möjligen 

kunde komma att användas i undersökningens resultat först skulle godkännas av 

respondenten, detta trots respondentens konfidentialitet.  
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel kommer undersökningens empiriska material presenteras gällande vilka 

förutsättningar Region Uppsala ger Akademiska Sjukhuset att arbeta med 

likabehandlingsarbete samt hur de anställda upplever det dagliga arbetet kring 

jämställdhetsfrågor och hur anställda upplever hierarki i organisationen. Vidare kommer 

dessa resultat kopplas till den tidigare forskning och analyseras utifrån det teoretiska 

ramverket som presenterades under kapitel 2. 

 

4.1. Fallstudiens deltagare 

Då Region Uppsala är en politiskt styrd organisation ligger ansvaret för beslutsfattande inom 

regionens område hos de förtroendevalda (Sveriges kommuner och regioner, u.å.). 

Organisationen har ett nära samarbete med dels länets kommuner, näringsliv och högskolor 

(Region Uppsala, u.å.-b). Region Uppsala verkar inom många olika områden, bland annat 

sjuk- och hälsovård där vårdförvaltningarna Akademiska Sjukhuset, Lasarettet i Enköping, 

Folktandvården, Habilitering och Vårdcentraler ingår (ibid). Undersökningsplatsen för denna 

fallstudie är Akademiska Sjukhuset som utgör Region Uppsalas största förvaltning med över 

8 000 anställda. Akademiska Sjukhuset är ett av Sveriges ledande universitetssjukhus med 

många olika verksamhetsområden, som i sin tur är uppdelade i sektioner och avdelningar 

(Akademiska Sjukhuset, u.å.).  

Som tidigare nämnts är undersökningens respondenter uppdelade på sex olika avdelningar. 

Samtliga respondenter som arbetar på Akademiska Sjukhuset ingick i vårdteam där många 

professioner var representerade i olika konstellationer, så som undersköterskor, 

sjuksköterskor, läkare, kirurger, kuratorer, psykologer och fysioterapeuter. Storleken på 

respondenternas arbetsteam var varierande då många av respondenterna ingick och 

samarbetade i olika vårdteam. Respondenterna i undersökningen utgjordes av en manlig HR-

person från Regionkontoret, en manlig kurator, två kvinnliga undersköterskor, fyra kvinnliga 

sjuksköterskor, två manliga sjuksköterskor samt två manliga läkare. I de yrkesgrupper som är 

representerade av fler än en respondent kommer dessa numreras. Detta för att enklare kunna 

särskilja vilken respondent som sagt vad och således är det lättare att följa respondenternas 

upplevelser. 
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4.2. Förutsättningar för Likabehandling 

Undersökningen har dels gett belägg för hur Region Uppsala styr sina förvaltningar gällande 

arbete med likabehandling samt vilka friheter respektive skyldigheter som förvaltningarna 

måste ta i beaktning i alla faser av likabehandlingsarbetet. Enligt HR-respondenten har 

Region Uppsala under de senaste åren tagit fram mer tydliga styrdokument för hur hela 

organisationen ska arbeta med frågor gällande likabehandling. Dessa styrdokument ska 

således agera hjälpmedel för dess olika förvaltningar, bland annat går det att finna i 

dokumentet Riktlinjer för arbete med likabehandling (2019) hur organisationen ska arbeta 

preventivt med likabehandling. Vid intervjun som gjordes med HR-respondenten på Region 

Uppsala framgick att syftet med styrdokumenten är att ansvaret över att arbeta med 

jämställdhetsfrågor inte endast läggs på de enskilda avdelningarna. Således måste det även 

arbetas med regionalt och på förvaltningsnivå. HR-respondenten menar att lägger man allt 

ansvar på specifika arbetsplatser så fångar man inte upp många av de stora frågorna som 

exempelvis huruvida den vård som bedrivs ges på lika villkor. HR-respondenten menar dock 

på att arbetet utefter de nyligen reviderade styrdokumenten är någonting som man måste 

skynda långsamt med, och därför har man inte nått de resultat man siktar mot. 

Intervjun med HR-respondenten visar på en problematik med att endast lägga ansvaret 

gällande likabehandlingsarbete på sjukhusets avdelningar, vilket går i linje med resultatet från 

den tidigare forskningen gjord av Eriksson-Zetterquist och Renemark (2011). Den tidigare 

forskningen kunde inte påvisa om mer avdelningsstyrt jämställdhetsarbete var det mest 

effektiva. Däremot visar undersökningens resultat på att det mest fördelaktiga faktiskt inte är 

att lägga allt ansvar på respektive avdelning gällande jämställdhetsarbete, utan arbetet måste 

även ske centralt. Ett mer avdelningsstyrt arbete leder således till att viktiga frågor riskerar att 

falla mellan stolarna. Enligt HR-personen är det mest effektiva ett samarbete mellan 

regionkontoret, förvaltningen och avdelningarna. Att avdelningarna ska vara delaktiga i 

jämställdhetsarbetet går även det i linje med forskningen av Eriksson-Zetterquist och 

Renemark (2011) då avdelningarna har bäst kunskap om vilket behov som finns på enskild 

avdelning.   
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Resultatet från intervjun med HR-respondenten visar på att förvaltningarna har relativt stor 

frihet i hur de väljer att lägga upp likabehandlingsarbetet, således bör det finnas planer på hur 

dessa ska utvärderas från Region Uppsala för att säkerställa att arbete faktiskt sker i praktiken. 

Under intervjuerna med anställda på Akademiska Sjukhuset framkommer det från merparten 

av respondenterna på olika professions- och befattningsnivå att de styrdokument som tagits 

fram av Region Uppsala inte är någonting som arbetas med aktivt. Respondenterna kvinnlig 

undersköterska 1, manlig sjuksköterska 1, kvinnlig sjuksköterska 1 samt manlig läkare 1 har 

till och med inte läst igenom styrdokumenten eller har vetskap om att de existerar. Ytterligare 

en förutsättning för hur man arbetar med likabehandlingsfrågor är den 

medarbetarundersökning som Region Uppsala tagit fram som samtliga medarbetare inom 

organisationen ska genomföra årligen. Medarbetarundersökningen behandlar områden så som 

sexuella trakasserier och diskriminering utifrån de sju olika diskrimineringsgrunderna samt 

socioekonomisk bakgrund. Hur man sedan arbetar med resultaten av 

medarbetarundersökningen menar HR-respondenten är upp till förvaltningarna själva och inte 

något som Region Uppsala följer upp. Dock understryker HR-respondenten att de räknar med 

att utvärdering görs på respektive förvaltning, då HR-respondenten understryker att det ligger 

i allas intresse.   

Med bas i den tidigare forskningen av Lindholm (2014) indikerar undersökningens resultat att 

styrdokumenten till viss del har blivit en “hyllvärmare”. Detta då flertalet av respondenterna 

antingen inte anser att dokumenten arbetas med dagligen, inte har läst igenom dokumenten 

eller ens har vetskap om att de finns. Detta stärks ytterligare genom att respondent manlig 

sjuksköterska 2 lyfter att arbetet med styrdokumenten riskerar att bli någonting som bara 

faller mellan stolarna då det egentligen inte sker något större praktiskt arbete utan man gör det 

mer för syns skull. Utvärderingsarbetet av medarbetarundersökningen är fritt för 

förvaltningarna själva att lägga upp. I en intervju med en manlig läkare 1 framkom att något 

efterarbete med medarbetarundersökningarna inte sker, trots att det framkommit att både 

kvinnor och män känt sig trakasserade av både chef och kollegor. Utan den attityd som 

respondenten manlig läkare 1 menar på att man möter på avdelningen är  

              vi kan väl erbjuda psykolog, men jag skiter blanka fan i vad du tycker, vad denna statistik har resulterat  

              i, så det är mycket ignorans från chefsposition 
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Detta påvisar de problem som kan uppstå när ansvaret för efterarbetet läggs på respektive 

förvaltning. Genom att Region Uppsala räknar med att förvaltningarna själva ska utvärdera 

medarbetarundersökningen riskerar således utvärderingsarbetet att bli en skrivbordsprodukt. 

Detta genom att Region Uppsala ger stor frihet till sina förvaltningar och inte själva följer upp 

resultaten från medarbetarundersökningarna. Det exemplet som respondenten manlig läkare 1 

lyfter visar således tydligt på ett icke existerande utvärderingsarbete av resultaten som 

framkommit på vederbörandes avdelning. Vidare kan medarbetarundersökningen vara ett 

medel för organisationen att erhålla legitimitet gentemot omgivningen. Således kan Region 

Uppsala visa upp utåt att medarbetarundersökningar görs inom organisationen, men man 

lägger sig inte i hur avdelningarna arbetar med resultaten.  

Utöver de styrdokument och medarbetarundersökningar som finns framtagna av Region 

Uppsala så menar respondenten kvinnlig sjuksköterska 4 som även innehar en chefsposition 

att det finns andra centralt framtagna hjälpmedel att ta del av. Samtidigt upplever 

respondenten att ett bättre arbete skulle kunna föras om hjälpmedlen skulle se annorlunda ut. 

Respondenten kvinnlig sjuksköterska 4 säger  

              […] och inte bara skicka papper utan komma ut och vara delaktig och sitta med gruppen […] men det  

              skulle också kunna vara att HR skulle kunna vara jättebra, att liksom (HR) också få chansen att lära  

              känna de som jobbar där, man blir väldigt hemmablind [...] det finns mycket man skulle kunna få bättre  

              hjälp med egentligen […] 

Respondenten kvinnlig sjuksköterska 4 som innehar en chefsposition upplever således att mer 

närvaro från HR centralt i form av både uppföljnings- och utvärderingsarbete skulle ge större 

resultat på jämställdhetsarbetet på vederbörandes avdelning. Således efterfrågar respondenten 

mer praktisk hjälp uppifrån. Detta visar på den komplexitet som Lindholm (2014) beskriver i 

termer av att omvandla teori till praktiskt genomförbara handlingsplaner gällande 

likabehandling. Problematiken med detta blir att Diskrimineringslagen (2008:567) inte agerar 

som hjälpmedel i hur man praktiskt ska arbeta på respektive organisation.  
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4.3. Organisationens legitimitetssträvan 

Det aktiva likabehandlingsarbetet som Region Uppsala porträtterar gentemot omgivningen är 

ett sätt att erhålla legitimitet och därigenom införlivar den rationaliserade myten om att vara 

en jämställd organisation. Då organisationen måste förhålla sig till flera rationaliserade myter 

och externa krav, påvisas att en särkoppling skett mellan vad som organisationen säger sig 

göra och faktiskt gör. Detta visar sig genom att merparten av undersökningens respondenter, 

på olika befattningsnivå, inte upplever att man arbetar med de framtagna styrdokumenten. De 

framtagna styrdokumenten är det som organisationen visar upp utåt, för att uppnå legitimitet, 

över hur organisationen beskriver sig arbeta med frågorna. Således skapas en distinktion 

mellan organisationens formella struktur, hur man säger sig arbeta, och informella struktur, 

hur man faktiskt arbetar med frågorna i den dagliga verksamheten (Meyer & Rowan, 1977).  

Styrdokumenten som upprättats av Region Uppsala innefattar Likabehandlingspolicy (u.å.-a) 

och Riktlinjer för arbete med likabehandling (2019). I policydokumentet redogörs för hur 

Region Uppsala beskriver sig arbeta med likabehandlingsfrågor. Styrdokumentet Riktlinjer 

för arbete med likabehandling redogör bland annat för hur förvaltningarna rent praktiskt ska 

arbeta med dessa frågor, både preventivt men även hur arbetet ska följas upp samt hur man 

ska arbeta om problematik uppstår. I dokumentet finns även checklistor för hur det preventiva 

arbetet ska gå till samt mallar för hur man hanterar eventuella konflikter. Exempel på punkter 

i checklistan är ”Har du undersökt risker för diskriminering och trakasserier samt om det 

finns hinder för lika rättigheter och möjligheter?” samt ”Har ni analyserat orsakerna till de 

risker och hinder som uppdagats och dragit slutsatser om varför det ser ut som det 

gör?”(Region Uppsala, 2019).  

Region Uppsalas upprättande av styrdokumenten påverkas av tvingande krafter. Detta då 

organisationen måste arbeta utefter Diskrimineringslagen (2008:567) samt Arbetsmiljöverkets 

(2015) föreskrifter när de upprättar sina styrdokument gällande likabehandlingsarbete. Vidare 

ska all offentlig verksamhet arbeta utefter de jämställdhetspolitiska målen som är framtagna 

av regeringen (Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Därutöver måste andra politiska regleringar 

tas i beaktning vid organisationers upprättande av jämställdhetsplaner. Dessa tvingande 

krafter gällande upprättandet av jämställdhetsplaner kommer leda till att alla organisationer 

med över 25 anställda kommer att bli mer homogeniserade i hur man ska arbeta med 

likabehandlingsfrågor. Diskrimineringslagen redogör inte för hur man detaljerat ska arbeta 

med jämställdhetsfrågor på organisationsnivå, utan de styrdokument som Region Uppsala tar 
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fram blir en tolkning av lagen (Lindholm, 2014). Detta leder i sin tur till att olika 

organisationer kommer upprätta sina styrdokument utifrån olika tolkningar av lagen, vilket 

leder till att organisationerna inte blir homogeniserade i sitt likabehandlingsarbete.  

En viktig aspekt av Akademiska Sjukhusets möjligheter att föra ett aktivt 

likabehandlingsarbete är att sjukvården är väldigt resursansträngd, vilket respondenten 

kvinnlig sjuksköterska 1 även lägger stor vikt vid under intervjun. Den forskning som gjordes 

inom sjukvården i England av Payne och Bennet (2015) påvisade liknande resultat gällande 

sjukvårdens starkt begränsade resurser. Således måste detta tas i beaktning i analysen av 

särkopplingen då sjukvården ställs inför många interna- och externa krav. Detta tordes 

innebära att ett aktivt likabehandlingsarbete inte alltid är möjligt för organisationer som denna 

då prioriteringen för organisationen är att förse samhällets invånare med en god vård och 

således skydda den tekniska kärnan (Simon, 1999). Detta skulle kunna leda till att 

organisationen för ett likabehandlingsarbete rent symboliskt då det inte är det mest centrala 

för verksamheten.  

4.4. Respondenternas upplevelser kring jämställdhet 

I följande avsnitt kommer respondenternas upplevelser av jämställdhetsarbetet i termer av 

vertikal- och intern könssegregering, särbehandling och könens skilda krav att analyseras 

utifrån den presenterade tidigare forskningen samt det teoretiska ramverket. 

 

4.4.1. Vertikal och intern könssegregering 

Under intervjuerna framkommer att en övervägande del av respondenterna som arbetar på 

Akademiska Sjukhuset upplever arbetsplatsen som jämställd, dock upplever respondenterna 

kvinnlig sjuksköterska 1 och manlig läkare 1 motsatsen. Den upplevda könsfördelningen på 

de olika studerade avdelningarna såg tämligen olika ut. På flertalet av de undersökta 

avdelningarna upplevs viss homogenitet bland yrkesgrupperna, där det förekommer 

yrkesgrupper som upplevs vara enbart kvinnligt- eller manligt representerade. Dock finns det 

både specifika avdelningar samt enskilda yrkeskategorier som respondenterna upplever har en 

jämnare könsfördelning. I undersökningen framkommer relativt tydliga mönster där 

respondenternas upplevelser är att läkarprofessionen mestadels utgörs av män medans 

undersköterskor och sjuksköterskor ofta upplevs vara kvinnodominerade, dock finns det även 

sköterskegrupper som upplevs vara mer jämnt könsfördelade.  
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Utifrån respondenternas upplevelser gällande könsfördelningen dras slutsatsen av att vertikal 

könssegregering förekommer på de undersökta avdelningarna (Robertsson, 2003; Wahl m.fl., 

2018). Detta då det framkommer i undersökningen att könsfördelningen inom olika 

yrkeskategorier fortfarande upplevs ha stora skillnader på sina håll, där männen dominerar i 

de högre positionerna och kvinnorna i de lägre positionerna. Att respondenterna upplever att 

det är färre kvinnor som arbetade inom läkarprofessionen än män motstrider den tidigare 

forskningen av Joan Acker (2006) då hennes forskning visar på att differentiering skett inom 

framför allt läkarprofessionen. Joan Ackers (2006) forskning går däremot i linje med den 

tidigare presenterade statistiken, där könsfördelningen bland läkarprofessionen var 

förhållandevis jämn i Sverige (Socialstyrelsen, 2019). Dock måste en medvetenhet finnas att 

respondenternas upplevelser utgörs av en subjektivitet, där upplevelserna inte alltid behöver 

stämma överens med verkligheten, samt att undersökningen endast fokuserar på ett fåtal 

avdelningar på ett sjukhus i Sverige. Då undersökningens resultat i form av vertikal 

könssegregering och den tidigare forskningen samt statistiken över läkarprofessionen är 

motsägelsefulla, tordes en förklaring vara att de undersökta avdelningarna även visar på en 

intern könssegregering inom läkarprofessionen. Vidare gav undersökningens resultat belägg 

för att intern könssegregering även förekommer i sjuksköterskeyrket. Detta då respondenten 

manlig sjuksköterska 1 upplevt situationer där han blivit tilldelade arbetsuppgifter som ligger 

utanför hans kompetens. Anledningen till att respondenten manlig sjuksköterska 1 blivit 

tilldelade dessa arbetsuppgifter upplevdes vara på grund av hans kön. Undersökningens 

resultat av intern könssegregering stärks av den tidigare forskningen av både Ylva Ulfsdotter 

Eriksson (2006) Wahl, m.fl.  (2018) och då belägg getts för att kvinnor och män inom samma 

yrkeskategori tilldelats olika arbetsuppgifter på grund av deras kön vilket leder till en 

sortering av de båda könen.  

Trots diskussionen gällande respondenternas upplevelser kring jämställdhet på arbetsplatsen 

framkommer det från respondenten kvinnlig sjuksköterska 3 som innehar en chefsposition en 

uppfattning om att arbetsplatsen skulle gynnas av en mer jämnare könsfördelning. Således 

menar respondent kvinnlig sjuksköterska 3 att arbetsmiljön skulle bli bättre. Vidare uttrycker 

sig respondenten kvinnlig sjuksköterska 3 att en mer jämnare könsfördelning, i detta fallet 
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mer män inom undersköterske- och sjuksköterskeprofessionen på avdelningen, skulle kunna 

leda till en rakare kommunikation mellan kollegor och chefer. Även en annan respondent, 

manlig sjuksköterska 2, lyfter vikten av att man arbetar med jämställdhetsfrågor genom att  

              vad är det som är vad i det här, vad påverkar vad, men det är ju ett viktigt arbete och det finns  

              verkligen behov av att det blir förändringar 

Vikten av att skapa god kommunikation och en bättre teamkänsla går i linje med den tidigare 

presenterade forskningen av både Green, m.fl. (2017) samt Boothe, m.fl. (2019). Detta leder i 

sin tur till att medarbetarna på avdelningen torde uppleva en större trivsel på arbetet, vilket 

Behtoui, m.fl. (2017) understryker som en positiv effekt av en jämnare könsfördelning inom 

arbetsgruppen. Inte nog med att kommunikationen är av stor vikt för att lyckas skapa en 

starkare teamkänsla på arbetsplatsen, den är även viktig för att minska de hierarkiska 

könsrollerna som en del av respondenterna fortfarande upplever finnas (Green m.fl., 2017).  

4.4.2. Intern särbehandling på grund av kön 

Majoriteten av undersökningens respondenter upplever inte att de har blivit särbehandlade av 

chefer eller kollegor på grund av deras kön. Däremot lyfte respondenterna manlig kurator, 

manlig sjuksköterska 1 och manlig sjuksköterska 2 situationer där särbehandling på grund av 

kön förekommit. Respondenterna manlig kurator och manlig sjuksköterska 2 har upplevt en 

positiv särbehandling, då de upplevt situationer där de gynnats på grund av sitt kön. 

Respondenten manlig kurator lyfter tidigare upplevelser genom  

              Jag har aldrig upplevt något negativ för att jag är man, snarare tvärtom, det är väl lite det som är så  

              paradoxalt, så liksom såhär män tjänar alltid på allting [...] oavsett vad dem gör så tjänar dem på det  

              liksom, det går bra för dem, för män i kvinnoyrken blir alltid väldigt välkomna så ‘åh det är så roligt  

              med män’ säger kvinnorna [...] alla tycker att det är så och man tjänar alltid på det för att oavsett då som  

              man, hur man än gör liksom så tolkas det som något positivt 

Respondenten manlig sjuksköterska 1 lyfter upplevelser där han dels blivit positivt 

särbehandlad men också där han blivit negativt särbehandlad på grund av sitt kön. Den 

positiva särbehandlingen lyfter respondenten i termer av att manliga sjuksköterskor blir 

ihågkomna då de är så få som utgör sjuksköterskeprofessionen, vilket han menar på är en 

fördel för dem. Den upplevda negativa särbehandlingen menar han ter sig genom att manliga 

sjuksköterskor tillskrivs kompetenser på grund av deras kön, exempelvis att de är duktiga på 

teknik och att de inte är duktiga på emotionell omvårdnad av patienterna.   
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Dessa upplevelser om särbehandling på grund av kön från chef eller kollegor stärker den logik 

som Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) diskuterar i termer av den manliga normen. Detta 

innebär således att respondenterna manlig kurator, manlig sjuksköterska 1 och manlig 

sjuksköterska 2 i dessa fall har bemötts annorlunda än kvinnor. Den negativa särbehandlingen 

som respondent manlig sjuksköterska 1 upplevt stärks genom det som Yvonne Due Billing 

(2011) diskuterar i termer av att göra kön, detta genom att respondenten som man tillskrivits 

egenskaper som teknisk kunnig. Således stärks normen teknisk kunnig som en manlig 

egenskap som genom kollegorna till respondenten upprätthålls.   

4.4.3. Extern särbehandling på grund av kön 

Undersökningens resultat visar på att negativ särbehandling på grund av kön från patienter har 

förekommit bland två av respondenterna. Båda respondenter som upplevt denna negativa 

särbehandling av patienterna är av kvinnligt kön. Respondenten kvinnlig sjuksköterska 1 

lyfter upplevelserna genom  

             ’Jag vill inte ha hjälp av dig (som kvinna) jag vill att du skickar in någon annan’ [...] jag har haft en  

              väldigt aggressiv patient som verkligen, han såg ner på mig för att jag var kvinna så otroligt. Han stod  

              inne och va verkligen såhär om du inte sköter ditt jobb kommer jag klappa till dig för kvinnor är så  

              enkla och slappar runt liksom 

Respondenten kvinnlig undersköterska 1 har varit med om situationer där kvinnliga kollegor 

blivit särbehandlade på grund av kön från patienter. Dessa situationer har varit bland annat att 

patienter inte velat ha hjälp av kvinnliga kollegor till respondenten just på grund av att de är 

av kvinnligt kön.  

Dessa upplevelser från respondenterna kvinnlig undersköterska 1 och kvinnlig sjuksköterska 

1 visar på ytterligare exempel där den manliga normen förstärks från patienternas sida. Detta 

då särbehandling från patienter på grund av kön skett där patienterna vägrat vård från kvinnor 

då de har velat bli behandlade av en manlig kollega. Dessa resultat stärks genom den 

forskning som Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) beskriver som den manliga normens logik, 

vilket innebär att vad kvinnorna är och gör värderas lägre än männen. Båda respondenterna 

lyfter att dessa krav med största möjliga mån ska mötas. Således stärks den manliga normen  
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ytterligare då dessa ojämlika värderingar av könen upplevs rättfärdigas genom att patienterna 

kan utöva denna särbehandling. Då patienterna rättfärdigas i deras särbehandling kan detta ge 

legitimitet till rådande normer, vilket i sin tur förstärker och upprätthåller de rådande 

strukturerna inom organisationen.  

Den vård som människor ges kan se olika ut beroende på vilket kön man har, exempelvis 

behöver kvinnor göra mammografier och män prostataundersökningar. Möjligen skulle denna 

typen av könsberoende vård innebära en extra känslighet i vem som utför den. Detta skulle 

således kunna resultera i en särbehandling från patienternas håll då man kanske känner sig 

mer bekväm med att bli behandlad av någon som innehar samma kön som en själv. Detta i sin 

tur ska kanske inte benämnas som “negativ” särbehandling, utan beror på den känslomässiga 

aspekten hos en själv som individ.  

4.4.4. Män och kvinnor möter olika krav  

Under intervjuerna uppkommer reflektioner från två kvinnliga respondenter, kvinnlig 

sjuksköterska 1 och kvinnlig sjuksköterska 3, att de upplever att det ställs olika krav på 

kvinnor och män som innehar samma högre profession och position. Detta menar 

respondenterna bidrar till att en press skapas på kvinnorna att dessa behöver tuffa till sig i sitt 

sätt att agera för att få ta del av vissa arbetsuppgifter som ingår i deras yrkesprofession och 

position. Respondenten kvinnlig sjuksköterska 3 som även innehar en chefsposition menar på 

att kvinnor måste ”armbåga sig fram” för att få sin röst hörd. Kvinnorna behöver axla 

egenskaper som respondenten kvinnlig sjuksköterska 3 beskriver enligt följande  

            Man måste vara ganska hårdhudad och kunna slå sig fram för att (få) göra och utföra arbetet, äh och  

              kunna visa liksom sin kunskap i arbetet så 

Den andra respondenten, kvinnlig sjuksköterska 1, som upplevt att det ställs olika krav på 

kvinnor och män uttrycker dessa upplevelser genom  

              Man märker att kvinnorna får kämpa lite mer alltså såhär de måste vara lite mer på i sina påståenden och  

              när de vill någonting, så där kan man ju märka till exempel de kvinnliga läkarna där märker man ju ändå  

              lite skillnad mellan manliga och kvinnliga, för att de manliga kan vara lite hur som helst medans de  

              kvinnliga läkarna är alltid väldigt man vet alltid vart de är dem gör sina röster hörda de måste de liksom 

 



 

 31 

Resultatet från denna undersökning påvisar likheter med den tidigare forskningen som Acker 

(2012) gjort om könsmärkta organisationer och intersektionalitet. Studien hänvisar till kvinnor 

som innehar ledande befattningar och hur dessa måste attribuera manliga egenskaper för att få 

sin röst hörd. Även i denna undersökning framkommer det att kvinnor som har ledande 

befattningar av olika slag behöver ändra sitt beteende till typiskt manligt beteende, 

exempelvis tävlingsinriktad och aggressiv, för att få sin röst hörd. En intressant aspekt i detta 

är att det inte är någon man som lyfter denna problematik, utan endast två kvinnliga 

respondenter från undersökningen. Utifrån den forskning som Robertsson (2003) gjort om 

könssegregering inom vården samt Wahl, m.fl. (2018) forskning om könssegregering 

framkommer en form av könssegregering som benämns som intern, vilket går att hänföras till 

resultaten från denna undersökning. Resultaten innebär således att kvinnor och män som 

innehar samma yrkesprofession kan ha tilldelats olika arbetsuppgifter.  

Utifrån det teoretiska ramverket skulle läkare som manligt kodat yrke gå att se som en 

institutionaliserad myt. Detta visar sig genom att anställda på Akademiska Sjukhuset 

fortfarande har upplevelserna av att kvinnorna behöver bete sig mer likt männen för att kunna 

erhålla samma professionella legitimitet som en manlig läkare. I linje med tidigare forskning 

av Ylva Ulfsdotter Eriksson (2006) och Yvonne Due Billing (2011) blir den 

institutionaliserade myten, den manliga normen, således förstärkt. Detta genom att den 

manliga normen har genomsyrat konstruktionen av läkarprofessionen och att männen således 

värderas annorlunda än kvinnorna. Således förefaller den rationaliserade myten, läkare är 

synonymt med man, att legitimeras av Akademiska Sjukhuset.  

4.4.5. Hur jämställdhet lyfts på avdelningarna  

Upplevelsen huruvida jämställdhet är ett ämne som diskuteras på arbetsplatsen skiljer sig åt 

mellan undersökningens respondenter. En del respondenter upplever att jämställdhet är 

någonting som lyfts på olika former av möten, exempelvis arbetsplatsträffar. Medans en del 

menar på att ämnet i princip aldrig lyfts under något tillfälle på arbetsplatsen. Ett fåtal av 

respondenterna, respondent kvinnlig sjuksköterska 1 och kvinnlig sjuksköterska 2, upplever 

att jämställdhet innefattas i diskussioner och möten som förekommer på arbetsplatsen men att 

det inte just benämns som ämnet jämställdhet. Respondenten kvinnlig sjuksköterska 2 säger 

att diskussionen under möten mer benämns som fysisk- och psykisk arbetsmiljö där man tar  
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upp anställdas delaktighet och kommunikation. En respondent, kvinnlig sjuksköterska 1, 

beskriver hur diskussionen kring jämställdhet lyfts på vederbörandes arbetsplats genom  

              Ehh asså vi pratar nog inte kanske jämställdhet, att vi säger att det är jämställdhet, vi pratar mer bara  

              såhär (att) vi har specifika spelregler på avdelningen liksom, att man ska följa dem det är typ så vi  

              pratar, såhär (att) alla ska behandlas lika det spelar ingen roll vem 

De resultat som framkommer i undersökningen hur anställda diskuterar jämställdhet på 

arbetsplatserna kan förstås genom att begreppet jämställdhet är svårdefinierat och 

respondenterna verkar inte ha en likvärdig bild av innebörden i begreppet. Således visar 

resultaten på att respondenternas uppfattningar om vad begreppet jämställdhet innebär skiljer 

sig åt och är högst subjektivt. Genom att begreppet visat sig vara svårdefinierat och komplext 

då definitionerna bland medarbetarna skiljer sig åt kan paralleller till den tidigare forskningen 

av både Lindholm (2014) och Callerstig och Lindholm (2011) dras. De normer och 

föreställningar som undersökningens respondenter bidrar med i deras subjektiva definition av 

begreppet jämställdhet kommer påverka deras beteende och hur de kommunicerar inom 

arbetsgruppen (Green m.fl., 2017; Lindholm, 2014; Sveriges Läkarförbund, 2018).  

4.5. Organisatorisk hierarki  

Ovan förd diskussion har främst fokuserat på anställdas upplevelser av 

likabehandlingsaspekten jämställdhet i den dagliga verksamheten på undersökta avdelningar 

på Akademiska Sjukhuset. Resterande del av resultat- och analyskapitlet kommer föra 

diskussioner om begreppet organisatorisk hierarki, där anställdas upplevelser av dessa  

fokuseras. Den organisatoriska hierarkin är en formellt accepterad ojämlikhet, men det kan 

även finnas andra orsaker bakom de upplevda hierarkiska strukturerna så som normer, 

föreställningar och status.  

 

4.5.1. Upplevd hierarki genom särbehandling på arbetsplatsen 

Flertalet av respondenterna upplever att vederbörandes arbetsplats är tämligen hierarkisk, 

vilket visar sig genom att särbehandling skett med grund i respondenternas profession. Denna 

upplevda särbehandling har både skett från patienter, kollegor, chefer och Akademiska 

Sjukhuset som organisation. Exempelvis lyfter respondenten kvinnlig sjuksköterska 1 

upplevelsen av att läkare på berörd avdelning inte hälsar på respondenten samt vissa av 

dennes kollegor. Läkaren på respondenten kvinnlig sjuksköterskas 1 avdelning tilltalar inte 
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heller undersköterskorna och sjuksköterskorna med dess namn. Detta trots att de har haft ett 

nära samarbete under en längre tid. Respondenten kvinnlig sjuksköterska 1 säger  

              Han har ju asså jag har pratat med honom jättemycket under de senaste åren, han vet fortfarande inte  

              vad jag heter. Ser han mig i korridoren och jag hälsar på honom då tittar han på mig som att jag är dum i  

              huvudet och såhär och sen går han bara därifrån 

Respondenten manlig läkare 1 lyfter ett annat tydligt exempel på upplevda situationer där 

hierarkisk särbehandling på grund av yrkesroll förekommit på respondentens avdelning. Han 

säger 

              ja, det var ett flertal gånger där man (på avdelningen) skrivit avvikelser och man man har hört liksom  

              kommentarer, ja men vad vet du, du är bara en sjuksköterska, eller du är bara en undersköterska, eller  

              skit du i det, sköt du ditt jag vet bättre själv eller du ska lyssna på mig för att jag är läkare, du har ingen  

              talan, och det var även på chefsnivå mellan en läkarchef och en verksamhetschef för sjuksköterska och  

              undersköterska, och där var det mycket problem 

Dessa resultat på upplevd särbehandling med grund i yrkestitel på två av de undersökta 

avdelningarna visar på att hierarkiska strukturer förekommer inom organisationen, vilket kan 

benämnas som brant hierarki (Green m.fl., 2017). Denna branta hierarki bidrar till att 

undersköterskor och sjuksköterskor behandlas som undergivna läkarna. Dessa upplevelser om 

hierarkisk särbehandling från läkarna kan orsakas av läkarnas personligheter och inte grundas 

på själva läkarprofessionen. Samtidigt som undersökningen har baserats på relativt få 

avdelningar sett till Akademiska Sjukhusets storlek har undersökningens resultat ändå gett 

belägg för att särbehandling med grund i yrkestitel förekommer på flera av de undersökta 

avdelningarna. Därav dras slutsatsen att det inte endast beror på läkarnas personligheter utan 

någon mer bakomliggande orsak tordes finnas.    

En bidragande orsak till att det skapats branta hierarkier inom undersökt organisation poneras 

vara att läkarna på Akademiska Sjukhuset har helt andra förutsättningar och resurser, än andra 

professioner, för att samlas inom professionen då det framkommer från respondenter att 

läkarna har sitt “Läkarskepp”. Namnet ”Läkarskeppet” är intressant, då det antyder att 

läkarprofessionen har ett eget kontorslandskap som endast läkarprofessionen får ta del av. 

Därav kan läkarprofessionen anses så pass viktig att de får en egen plats där de övriga  
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professionerna kan antas, i alla fall informellt, inte ges möjligheten till att vara på. Genom att 

läkarprofessionen ges möjlighet till förutsättningar som skiljer sig åt gentemot 

undersköterskor och sjuksköterskor, kan Akademiska Sjukhuset som organisation anses 

rättfärdiga och bibehålla den upplevda hierarkiska strukturen.  

Att Akademiska Sjukhuset ger andra förutsättningar till läkarprofessionen ses som en 

institutionaliserad regel, vilken ger legitimitet till läkarprofessionen gentemot omgivningen. 

Således stärks den institutionaliserade bilden av sjukvården där läkaren har högre status och 

värderas annorlunda än undersköterskor och sjuksköterskor. Vidare leder den 

institutionaliserade regeln, som uttrycks genom “Läkarskeppet”, till att 

organisationsstrukturen blir allt mer komplex. Det går även att hitta att Region Uppsala 

använder sig av begreppet ”Läkarskeppet” i sina budgetar och planer (Region Uppsala, 2017). 

Således kan även Region Uppsala antas legitimera den institutionaliserade bilden av att 

läkarprofessionen har högre status och är viktigare än övriga professioner.  

4.5.2. Professionernas olika förutsättningar 

Det framkommer från flera av undersökningens respondenter att de upplever att läkare har en 

större makt att kunna påverka inom organisationen då de blir hörda på ett annorlunda sätt och 

att de således har mer att säga till om. Dessa upplevelser visade sig dock skilja sig åt bland 

respondenterna då några upplever det problematiskt medans andra anser att detta är naturligt. 

Samtidigt lyfter respondenterna att man inte får utöva makten, högre beslutsfattande, på ett 

sätt som missgynnar andra. Respondenterna som upplever denna större makt som naturlig 

menar på att läkarna innehar en högre utbildning och besitter en högre kompetens än andra 

professioner. Således är det inte konstigt att beslutsfattandet skiljer sig åt mellan läkare och 

övriga professioner och att läkarna har ett högre ansvar i vissa sammanhang. Respondenten 

manlig kurator säger under intervjun att  

            Alltså när det handlar om liv och död så måste man ju kunna fatta snabba beslut, och då måste man   

              också kunna göra utifrån kunskap, det är ju jätteviktigt liksom så, samtidigt så måste man ju ha, man  

              måste också kunna fatta andra typer av beslut som handlar om att man har en fungerande arbetsplats 
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Vidare lyfter en annan respondent, kvinnlig sjuksköterska 3 som innehar en chefsposition, ett 

exempel där en läkare använder sin profession och makt till att missgynna andra genom att 

              Men det är bara en och han håller vi på att läxa upp nu, och han försöker trycka ner och ja, han vill visa  

              att han bestämmer, det är en läkare, som då kan ge sig på de nya sjuksköterskorna för han skulle ju inte    

              ge sig på mig till exempel 

Respondenternas upplevelser är således att professionernas förutsättningar och 

handlingsutrymmen ser olika ut och används detta på ett missgynnsamt sätt kan detta härledas 

till gamla byråkratiska strukturer som tidigare varit vanligt förekommande inom vårdyrket 

(Acker, 2006). Som tidigare diskuterats går det inte endast att härleda den upplevda branta 

hierarkin till läkarprofessionen i sig, utan man måste också ha en förståelse för hur individers 

olika normer och föreställningar kan påverka en i sitt utövande av professionen. Resultaten 

visar att Akademiska Sjukhuset förefaller ha en hierarki mellan professionerna men där 

meningarna går isär om denna hierarki anses legitim eller inte. Liknande resultat har visats i 

tidigare studier genomförda inom sjukvården i England av Green, m.fl. (2017). Även där hade 

deltagarna i studien olika syn på den hierarkin som visades, några undvek konflikter då de 

ansåg sig exkluderas medan andra menade att hierarkin var nödvändig i denna typ av arbete 

där det kunde handla om en patients överlevnad. Resultatet från undersökningen påvisar 

likheter i det Joan Acker (2012) diskuterar i termer av att organisering sker genom en 

uppdelning av professionernas ansvarsområden, där makt, resurs och kontroll delas in i olika 

hierarkier och samordningen av arbetet ska ske utefter dessa. Därav kan ledarskapet anses 

vara en viktig faktor för att kunna minska de hierarkiska strukturerna inom organisationen. 

4.5.3. Chefens påverkan på avdelningen 

Det framkommer från flera respondenter att chefens inställning till likabehandlingsfrågor är 

av stor vikt, då chefens ståndpunkt påverkar hela avdelningen som vederbörande ansvarar för. 

Under intervjuerna framkommer exempel på lyckade insatser där chefens inställning, 

beteende och dagliga handlingar påverkat arbetsgruppen positivt. Respondenten kvinnlig 

undersköterska 2 lägger stor vikt i intervjun hur chefen tillsammans med andra professioner 

på avdelningen lägger stora resurser på att föra ett aktivt arbete kring likabehandling. Vidare 

beskriver respondenten att arbetet innefattar allt från att förebygga och motverka olika former  
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av diskriminering till att förändra rådande normer på avdelningen. Respondenten menar på att 

chefen har haft en stor positiv påverkan på avdelningen genom sitt stora engagemang. En 

annan respondent, kvinnlig sjuksköterska 2, lyfter hur chefens närvaro och inställning bidrar 

till en god arbetsmiljö och hävdar  

              Ja alltså vi är ganska bra på vår klinik som sagt var som tar upp det varje vecka, som har ganska öppet  

              klimat som kan prata med vår chef och dessutom en chef som liksom engagerar sig och tar upp det  

              liksom 

Resultaten från undersökningen påvisar situationer där chefer lyckats väl med att samordna 

arbetet. Chefen på respondent kvinnlig sjuksköterskas 2 avdelning för ett aktivt arbete med att 

avdelningen ska ha ett öppet klimat. Således har chefen lyckats väl med samordningen av 

arbetet då medarbetarna ges möjlighet att uttrycka och stå upp för sina åsikter inom 

arbetsteamet (Acker, 2012; Green m.fl., 2017).   

Under en annan intervju uppkommer att manlig sjuksköterska 1 upplevde att vederbörandes 

chef fört ett aktivt arbete med att minska den hierarkiska nivån på ronderna. Tidigare hade 

inte undersköterskorna haft möjligheten att uttrycka sin talan på ronden, men efter att 

ordningen på ronden gjorts om så ges de nu möjligheten att delta i ronden. Denna förändring 

lyfter även respondent kvinnlig sjuksköterska 3 som upplever att undersköterskorna är en 

viktig del av ronden.  

Dessa resultat kan diskuteras i termer av att den hierarkiska nivån på rondernas utformning 

har plattats ut. Således upplever respondenterna ett ökat samarbete mellan professionerna, 

vilket går i linje med den tidigare forskningen av Green, m.fl. (2017). Detta stärks ytterligare 

genom den tidigare forskningen av Joan Acker (2012) och Boothe, m.fl. (2019) genom att 

teambaserade arbetsplatser ofta har ett mer demokratiskt samarbete.  

Det framkommer även från andra respondenter om situationer där vederbörandes avdelning 

blivit negativt påverkade av chefens beteende, inställning och dagliga handlingar. 

Respondenten manlig läkare 1 lyfter hur dennes arbetsplats upplevs har blivit starkt negativt 

påverkad av chefens inställning till dessa frågor och hur denne har betett sig. Respondenten 

manlig läkare 1 uttrycker sig om denna påverkan genom  

              [...] så jag tror att det sätter i hela avdelningen i en ond cirkel, om man inte börjar från chefsnivå och  

              visar den rätta vägen så kan folk tendera och följa med […] allting börjar från chefsnivå, att själva  

              chefen ser ner på kvinnorollen […] 
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Respondenten manlig läkare 1 lyfter här en intressant tanke genom att benämna risken att 

anställda under en chef kan tendera att agera efter dennes synsätt och beteende oavsett om det 

egentligen är ett agerande de inte står för. Detta kan tänkas ske utifrån en rädsla om 

bestraffning av chef eller ledning, en rädsla som kan vara att missgynnas på arbetsplatsen eller 

att helt enkelt hamna utanför det sociala på arbetsplatsen. Det framkommer under intervjuerna 

att respondent manlig läkare 1 upplevt sig ha missgynnats just efter att denne vågat stå upp 

gentemot chef. Respondenten manlig läkare 1 säger  

              Alla håller tyst, de ser, de hör men ingen beblandar sig just för att rädslan av konsekvenserna [...] just  

              för att jag var inte rädd för (att säga vad) jag tyckte eller konsekvenserna för jag visste att jag skulle  

              sluta [...] medans min andra kollega fick (fortsätta) så det handlar lite (om) den här rädslan om (att)  

              konfronterar chefen 

De exempel som tagits upp av respondent manlig läkare 1 påvisar att vederbörandes 

avdelning präglas av en tämligen stark hierarki. Utifrån forskningen av Green, m.fl. (2017) 

blir således konsekvensen av respondent manlig läkares 1 upplevelser ett försämrat 

arbetsklimat och ger en negativ påverkan på arbetsrelationerna på arbetsplatsen. 

En annan viktig aspekt är att sjukvården, som är en professionsstyrd organisation, styrs genom 

meritokratiska principer (Alnebratt & Jordansson, 2011). Då läkare som innehar en 

chefsbefattning inte nödvändigtvis har de rätta erfarenheterna eller utbildning om hur man bör 

arbeta med likabehandlingsfrågor. Detta har visat sig i undersökningen genom intervju med 

manlig läkare 1, där respondenten lyfte att en läkare på vederbörandes avdelning blivit 

befordrad till avdelningschef. Respondenten lyfte sedan upplevelsen av att chefen inte hade 

den rätta kunskapen för att kunna vara en bra ledare, exempelvis då chefen upplevdes vara 

nedlåtande mot kvinnor. Detta är ett tydligt exempel på att bara för att man är läkare så 

behöver man inte bli en bra chef. 
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5. Avslutande diskussion 

Syftet med undersökningen har dels varit att kartlägga vilka förutsättningar som Region 

Uppsala ger till förvaltningen Akademiska Sjukhuset att föra ett aktivt likabehandlingsarbete. 

Undersökningen har även syftat till att ta reda på de anställdas upplevelser av 

jämställdhetsarbetet i den dagliga verksamheten på Akademiska Sjukhuset. Slutligen syftade 

undersökningen till att kartlägga vilka upplevelser anställda på Akademiska Sjukhuset har 

gällande organisationens hierarkiska strukturer.  

De förutsättningar som Region Uppsala ger till Akademiska Sjukhuset är delvis i form av 

olika styrdokument som reglerar preventivt och proaktivt arbete med likabehandlingsfrågor. 

Dock har Akademiska Sjukhuset stor frihet att tolka och implementera dessa frågor i den 

dagliga verksamheten. Ytterligare en förutsättning framtaget av Region Uppsala är i form av 

en medarbetarundersökning som samtliga anställda ska genomföra årligen. Även här innehar 

Akademiska Sjukhuset stor frihet i hur efterarbetet med medarbetarundersökningens resultat 

ska utvärderas och arbetas med på avdelningarna. Således råder stor frihet för förvaltningen 

Akademiska Sjukhuset att tolka och ta del av de förutsättningar som Region Uppsala ger för 

att kunna föra ett effektivt likabehandlingsarbete.  

Upplevelserna kring arbetet med likabehandlingsaspekten jämställdhet har genom 

undersökningen visat sig vara väldigt spridda. Undersökningen har gett belägg för att 

styrdokumenten som finns framtagna av Region Uppsala riskerar att bli en skrivbordsprodukt 

då många av respondenterna inte upplever att man arbetar utefter dessa. Vidare påvisar 

undersökningens empiriska material att mer närvaro från HR centralt efterfrågas, då arbetet 

kring likabehandlingsaspekten jämställdhet upplevs som väldigt komplext. Undersökningens 

främsta resultat gällande upplevelserna kring arbetet med likabehandlingsaspekten 

jämställdhet är behovet av ett mer aktivt arbete. Detta ges belägg för då det empiriska 

materialet i undersökningen påvisar att upplevelserna hos de flesta respondenterna är att det 

inte är en jämn könsfördelning på avdelningarna. Vidare kan undersökningen påvisa att 

särbehandling på grund av kön från patienter upplevs ha förekommit på en del av de 

undersökta avdelningarna, vilket i sin tur kan härledas till att patienterna spelar en viktig roll 

då de upprätthåller manligt och kvinnligt kodade roller. Undersökningen ger även belägg för 

de anställdas upplevelser av att kvinnorna måste tuffa till sig i sin personlighet och behöver 

armbåga sig fram för att kunna erhålla samma legitima status som de manliga kollegorna 
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inom samma profession. Behovet av ett mer aktivt arbete utifrån likabehandlingsaspekten 

jämställdhet stärks även genom undersökningens resultat i form av att de anställda fortfarande 

upplever en vertikal- samt intern könssegregering på sina arbetsplatser.  

Upplevelserna gällande Akademiska Sjukhusets hierarkiska strukturer ser tämligen olika ut på 

de undersökta avdelningarna. Det upplevs av undersökningens respondenter att hierarkiska 

strukturer återfinns inom Akademiska Sjukhuset då särbehandling på grund av profession 

förekommit. Undersökningens empiriska material klarlägger att läkarprofessionen har ett 

större ansvar och mer makt att fatta beslut. Resultatet påvisar upplevelser hos respondenter 

där läkare utövar denna makt på ett missgynnsamt sätt mot andra professioner, vilket leder till 

att de branta hierarkiska strukturerna upplevs legitimeras inom Akademiska Sjukhuset. 

Ytterligare en aspekt av att de hierarkiska strukturerna legitimeras inom Akademiska 

Sjukhuset är de olika förutsättningar som ges till professionerna, där läkarprofessionen har 

“Läkarskeppet”. Undersökningen har gett belägg för att upplevelserna kring den branta nivån 

av de hierarkiska strukturerna på avdelningarna har mycket att göra med vilken chef man har. 

Upplevelserna är att en chefs inställningar, beteenden och handlingar kommer genomsyra hela 

avdelningen, vilket både kan leda till att den hierarkiska strukturen ökar eller minskar.   

  

Den tidigare forskningen som presenterats stämmer väl överens med de resultat som 

undersökningen kommit fram till. Utifrån de resultat som framkommer i undersökningen, i 

relation till den tidigare forskningen, dras slutsatsen av att jämställdhetsarbete är väldigt 

komplext och att det är svårt att omsätta teori till praktik. Således finns fortfarande ett behov 

av ett mer aktivt jämställdhetsarbete på Akademiska Sjukhuset. Den tidigare forskningen om 

organisationers hierarkiska strukturer påvisade att sjukvården tidigare präglats av tämligen 

starka hierarkier. Undersökningens resultat går i linje med den tidigare forskningen då 

upplevelserna av att branta hierarkiska strukturer fortfarande återfinns inom Akademiska 

Sjukhuset.  

 

Det teoretiska ramverket har bidragit med ett stöd till analysen av undersökningens resultat. 

Det empiriska materialet har kunnat förstås genom att organisationer möter många 

institutionaliserade krav, exempelvis att patienterna alltid ska stå i centrum samt att den vård 

som erbjuds ska vara av hög kvalitet. Att organisationen ställs inför dessa olika krav, 

tillsammans med de begränsade resurser som finns inom sjukvården krockar med de externa 

krav som finns gällande likabehandlingsarbete. Dessa institutionaliserade regler fungerar likt 
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rationaliserade myter i organisationen, där kombinationen med begränsade resurser har 

påvisat en särkoppling av den rationaliserade myten om att organisationen ska vara jämställd. 

Således kommer organisationen skydda den tekniska kärnan, vilket innebär att verksamhetens 

fokus kommer vara att erbjuda en högkvalitativ och kostnadseffektiv vård. Vidare kan den 

rationaliserade myten om den manliga normen fortfarande anses råda inom organisationen.  

Genom att analysera undersökningens resultat ur det teoretiska ramverket kan således 

slutsatsen dras att Akademiska Sjukhuset fortfarande präglas av brant organisatorisk hierarki. 

Detta genom att Akademiska Sjukhuset ger legitimitet till läkarprofessionen, vilket förstärker 

de rådande hierarkiska strukturerna inom organisationen. Ytterligare en aspekt som förstärker 

de hierarkiska strukturerna inom organisationen är att särbehandling på grund av profession 

upplevs fortfarande vara vanligt förekommande av undersökningens respondenter. Detta 

resulterar i att undersköterskor och sjuksköterskor behandlas som undergivna läkarna samt att 

läkarna erhåller en högre status än övriga professioner.  

 

Undersökningens resultat påvisar att upplevelserna hos de anställda gällande det man säger 

sig göra och det som faktiskt görs inom likabehandlingsarbetet skiljer sig åt. Möjligen går det 

inte att lägga ett alltför stort ansvar på förvaltningarna att föra ett aktivt arbete kring 

likabehandling, inräknat aspekterna jämställdhet och organisatorisk hierarki. Region Uppsalas 

HR-funktion behöver gå ut i organisationen och ta del av vad som faktiskt sker, utvärdera och 

följa upp alla aspekter av förvaltningarnas likabehandlingsarbete. Enskilda styrdokument 

räcker inte som förutsättningar för att en så pass stor organisation ska lyckas väl med 

implementeringen av likabehandlingsarbetet, då dessa endast riskeras att bli en 

skrivbordsprodukt och någonting man vill visa upp för omgivningen och därigenom erhålla 

legitimitet.  

En praktisk konsekvens av denna undersökning är att flera av respondenterna återkopplat till 

oss att de, efter intervjun, fått en ökad medvetenhet om ämnet likabehandling och således 

reflekterar mer över hur de själva möter och agerar gentemot andra i sitt arbete. Ytterligare en 

praktisk konsekvens av undersökningen är att en av de undersökta avdelningarna vill ta del av 

den färdiga uppsatsen, detta då respondenterna på avdelningen lyfter att ämnet är otroligt 

viktigt och att det alltid finns saker att förbättra gällande arbetet kring likabehandling. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide HR 
• Har du tagit del av informationsbrevet och ger ditt samtycke till medverkan i 

undersökningen? 

• Har du några funderingar? 

• Är det någon fråga som du känner att du inte vill/kan svara på så är det bara att 

säga till!  

• Vilken är din befattning/roll? 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du arbetat för Region Uppsala? 

• Vad har du för bakgrund och utbildning? 

• Hur ser arbetet med likabehandling ut för Region Uppsala? 

• Ser det lika ut för samtliga förvaltningar inom regionen eller arbetar man på 

olika håll? 

• Hur arbetar man på Akademiska Sjukhuset? 

• Hur arbetar man med konkreta jämställdhetsfrågor? 

• Hur stora resurser läggs på detta arbete? Exempelvis utbildning/kurser, tid för 

personal/chefer? 

• Hur många är det som arbetar med jämställdhet/likabehandling? 

• Hur ser arbetet ut gällande likabehandling/jämställdhet i den dagliga verksamheten? 

• Anordnas det exempelvis möten?  

• Är det upp till respektive avdelning att arbeta med? 

• Har du som HR-person fått genomföra några kurser via arbetet?  

• Om ja, vilka?  

• Får chefer på olika nivåer/avdelningar genomgå någon kurs/utbildning i hur man 

arbetar med likabehandling/jämställdhet?  

• Om ja, vilken typ av kurs? 

• Om ja, hur ofta? Är det återkommande kurser?  

• Har du någon uppfattning om hur könsfördelningen ser ut på Akademiska Sjukhuset? 

(statistik) 

• Är du inblandad i rekryteringsprocesser? 

• Om ja, har ni något särskilt tänk angående jämställdhet vid rekrytering?  

• Finns det någon/några som agerar som “lika-villkors-ombud” inom Akademiska? (typ 

liknande skyddsombud) 

• Om ja, finns möjlighet att vända oss till dom för att försöka få till en intervju?   

• Har det funnits några motgångar i jämställdhetsarbetet? 

• Finns det något du vill tillägga angående ert jämställdhetsarbete som inte tagits upp 

tidigare?   
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Bilaga 2 – Intervjuguide Anställda  
• Har du tagit del av informationsbrevet och ger ditt samtycke till medverkan i 

undersökningen? 

• Har du några funderingar? 

• Är det någon fråga som du känner att du inte vill/kan svara på så är det bara att 

säga till! 

• Vilken är din befattning/roll? 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

• Hur länge har du arbetat för Akademiska Sjukhuset? 

• Vad har du för bakgrund och utbildning? 

• Vad innebär jämställdhet för dig? 

• Upplever Du att din arbetsplats är jämställd? 

• Pratas det om jämställdhet på din arbetsplats? 

• Om ja, hur och hur ofta?  

• Vid exempelvis arbetsplatsträffar, är jämställdhet inkluderat som ett samtalsämne? 

• Känner Du att Du blir hörd om du kommer med nya idéer? 

• Upplever du att tänket kring jämställdhet skiljer sig åt mellan könen? 

• Exempelvis om det skiljer sig åt hur män och kvinnor pratar om vikten av att 

arbeta jämställt? 

• Upplever du att du blivit annorlunda behandlad på grund av ditt kön? 

• Både från kollegor/chefer men även patienter och deras anhöriga? 

• Känner du till de policys och riktlinjer gällande likabehandling som finns framtagna?  

• Använder man sig av dom i den dagliga verksamheten? 

• Finns de tillgängliga att ta fram vid behov? 

 

• Om hen känner till men inte stenkoll: Likabehandling för Region Uppsala innebär inte 

"lika till alla", utan att göra skillnad genom att se till människors individuella 

förutsättningar.  

• Upplever du att man arbetar utefter detta?  

• Har Du fått genomgå någon kurs inom likabehandling? 

• Om ja, vilken typ av utbildning? 

• Är det återkommande kurser? 

• Anordnas det exempelvis föreläsningar eller workshops för hela avdelningen om hur 

man ska arbeta mer jämställt? 

• Har Du varit med om en situation där det har krävts aktiva åtgärder kring 

jämställdhetsarbetet? 

• Exempelvis om man har haft några problem på arbetsplatsen? 

• Finns det något du vill tillägga angående ert jämställdhetsarbete som inte tagits upp 

tidigare? 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen 

 

Till x, 

 

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. I examensarbetet undersöker vi hur man 

arbetar med jämställdhetsfrågor på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Vi anser detta vara ett 

väldigt viktigt och aktuellt ämne och intresserar oss för hur större organisationer 

implementerar olika jämställdhetsfrågor. 

 

Du tillfrågas därför, i Din egenskap som anställd på Akademiska Sjukhuset, då vi är 

intresserade av och anser att Dina upplevelser av jämställdhetsarbetet i den dagliga 

verksamheten är av stor vikt för undersökningen. Data samlas in under perioden mars till och 

med maj genom ett antal intervjuer. Dessa kommer spelas in på band och därefter 

transkriberas, vilka kommer stå för en stor del av undersökningens empiriska material.  

 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. 

Det insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt så att endast vi och handledare 

kommer åt det under arbetets gång. Materialet kommer att avidentifieras. Vidare kommer 

materialet att analyseras och publiceras i form av en c-uppsats vid den Sociologiska 

institutionen.  

 

Vi kommer att kontakta dig i ärendet i vecka x. 

 

Uppsala den xxxx-xx-xx 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Lisa Wetterborg                                           Camilla Larsson 

Telefon: xxxxxxxxxx                                     Telefon xxxxxxxxxx 

E-post: xx.xx@xx.xx                                  E-post: xx.xx@xx.xx            

Student                                                        Student 

 

Docent Fredrik Movitz  

Sociologiska institutionen 

Uppsala Universitet 

E-post: xx.xx@xx.xx            

Handledare  


