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ABSTRACT 

Författare: Arna Jónsdóttir Mýrdal 

Titel: Genus i organisationskultur 

Kandidatuppsats: SOCK01 15 hp  

Sociologiska institutionen, vårterminen 2013 

  

 

Kvinnor och män behandlas olika i arbetslivet. Kvinnor har svårare att göra karriär och få lika 

hög ekonomisk ersättning som män för samma arbete. Syftet med uppsatsen är att se hur 

olika könen behandlas i organisationer. De frågor som ska försöka besvaras är vilken 

betydelse har organisationsstruktur och organisationskultur för kvinnors deltagande i 

arbetslivet? Och kan sociologiska teorier förklara den strukturella löneskillnaden och hur 

könens olika karriärmöjligheter utformar sig? De teorier som används är Max Webers 

organisations-, auktoritets- och statusteorier och för att få med genusproblematiken som 

Weber inte bemöter används senare tids feministiska perspektiv från Rosabeth Moss Kanters 

forskning om genus i organisationen samt Nancy Frasers feministiska politiska teori. För att 

få belägg till löneskillnader i arbetslivet mellan män och kvinnor används statistik från 

Statistiska Centralbyrån.  

Som analysmetod jämförs de tre teorierna för att se varför organisationskultur och 

organisationsstruktur ser ut som den gör. Finns det i dessa strukturer en förklaring till 

skillnaderna i lön och status mellan män och kvinnor? Kan dessa skillnader avskaffas och 

vilka vägar finns det att tillgå utifrån dessa sociologiska teorier?  

Det krävs starka medel för att minska skillnaderna mellan könen på arbetsmarknaden. De 

vägar som finns att tillgå är att få till en omfördelning och ökat erkännande för kvinnors 

arbete. Att kvinnorna själva får större talan i egen sak, att de representerar sig själva kan bli 

en väg framåt.  
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1. Inledning 

Det här arbetet behandlar kön och organisation ur ett weberianskt perspektiv. Det finns en 

genomgående distinktion mellan hur män och kvinnor behandlas i arbetslivet. Det syns både 

på vilken status kvinnliga och manliga yrken har, samt på den skillnad som finns i 

lönesättning mellan könen. Det har pågått en diskussion och till viss del en kamp för att få 

rätt på dessa missförhållanden mellan könen och detta intresserar många sociologer.  

Det finns diskussioner om att jämlikhet mellan könen skulle få organisationer att öka sin 

kunskap och kreativitet och därmed även öka avkastningen. Genom jämlikhet skulle det bli 

lättare att få till en rationell organisation (Alvesson & Due Billing 2011: 13ff.). 

Kvinnor och män har alltid deltagit i försörjningen men det är först på de senaste seklerna 

som det har blivit lönearbete. Tidigare har det varit självhushållning där alla fick delta i 

arbetet för att skaffa föda för dagen. Redan då var det säkert skillnad på könens arbetsmönster 

och arbetssituation, kvinnorna fick ta hand om hemmet och barnen medan männen arbetade 

på fältet. Kön har alltid haft inverkan på arbetsuppgifter. När arbetena rationaliserades var 

männen först in på den marknaden, kvinnorna kom senare till lönearbetet (Giddens, 1997: 

357 ff.). Det kan vara en förklaring till att dessa skillnader finns. Strukturer som har uppstått 

och fått fortlöpa en längre tid sätter norm och är svåra att få bukt på. Det som bestämmer 

vilken status ett arbete har kan ibland inte uppfattas som rationellt utan det följer ett mönster 

som har med en historisk eller ekonomisk bakgrund att göra. I dagens samhälle med de 

hjälpmedel som finns samt att vi nu rör oss i ett kunskapssamhälle borde könstillhörighet inte 

ha så stor inverkan på vem som utför arbetet eller hur ersättningen för det ska vara. Men som 

konstaterats förr finns det skillnader i löner och status och det ska belysas i denna text.  

Vilka strukturer är det som utgör problematiken kring könsskillnader i arbetslivet? Det finns 

teorier som kastar ljus på hur skillnader mellan könen uppstår och fortlever.  

Problemformulering  

När Max Weber lade fram sina teorier om samhällsstrukturen utgick han från sin egen tids 

referensram. Han berörde av denna anledning inte någon skillnad mellan män och kvinnor. 

Jag vill försöka i min analys se hur hans strukturer om rationalisering, auktoritet och 

statusgrupper jämförs med nutidens syn på skillnad i mäns och kvinnors villkor på 

arbetsmarknaden. För att få sentida perspektiv utgår jag i två feministiska forskare som 

bygger sina ståndpunkter på Webers men har adderat ett kvinnoperspektiv.  Rosabeth Moss 

Kanter har forskat om genus i organisationer och Nancy Fraser är politisk feminist och 

filosof. Med deras framställningar som grund vill jag försöka få svar på vilken betydelse den 
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svenska organisationsstrukturen och organisationskulturen har för kvinnors deltagande och 

inflytande i arbetslivet. Sedan vill jag även se om strukturella löneskillnader och möjlighet till 

karriär kan förklaras genom de sociologiska teorier som jag bemöter i den här uppsatsen?  

1.3 Teoriurval  

I en teoretisk uppsats utgör materialdelen vilka urval av litteratur som gjorts (Trost, 2012). 

Max Weber är stommen till organisationsteori, även om hans teorier är från början av förra 

seklet är de fortfarande så pass träffsäkra att det går att analysera dem på nutidens 

frågeställningar. Då Max Weber var ett barn av sin tid och genusfrågor inte var i fokus har 

han av den anledningen inte tagit del av någon genusproblematik i sina teorier, av den 

orsaken har jag valt att lägga till två feministiska forskare. Rosabeth Moss Kanter som har 

tagit ansats i Webers teorier och forskar inom organisation från ett feministiskt perspektiv. 

Nancy Fraser är en politisk feminist och även hon har inspirerats av Weber. Hennes teorier 

presenterar förändringsmekanismer för att leda organisationen framåt mot en större jämlikhet 

mellan könen. Kanters och Frasers forskning har varit inflytelserik för genusforskning och 

därför passar de bra för denna uppsats. 

1.4 Disposition 

I materialurvalet i uppsatsen presenteras och förklaras statistik från Statiska Centralbyrån. I 

teoridelen tas först Max Webers organisations- och rationaliseringsteori upp samt hans teori 

om auktoritet och status. Därefter presenteras Rosabeth Moss Kanters feministiska teori där 

hon forskat om genusstukturen i företag. Dessutom läggs Nancy Frasers feministiska 

samhällsteori fram. Vidare presenteras en analysram som ligger som underlag för min analys. 

Därefter följer analysen som består först av en jämförelse av de olika teoretikernas teorier och 

vidare det i samband med statistik från SCB. I slutet av analysen är ett försök till att se om det 

går att hitta några lösningsförslag på genusproblemet. I avslutningen diskuteras nutidens 

arbetsmarknad utifrån tidigare analys. 
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2. Män och kvinnor i organisation 

För att få mer belägg till min problemformulering har jag tagit fram statistik från Statistiska 

centralbyrån (hädanefter förkortas SCB), se bilagor. I statistiken syns det att det är klara 

skillnader på lönenivåer mellan män och kvinnor, samt att under den 15års period som 

statistiken sträcker sig över har lönegapet varit konstant. I statistiken finns det tabeller över 

de tio största yrkesgrupperna och där framgår det skillnader mellan könen i alla förutom en 

grupp, den för vård och omsorg. Där är kvinnor klart överrepresenterade med 80 % av 

antalet, men där är lönerna enligt statistiken lika mellan män och kvinnor. I de grupper där 

prestigen och utbildningsnivån anses vara högre framgår det klart att männens ekonomiska 

status är mycket högre. I den grupp som visar högsta medellön är skillnaden störst och 

kvinnornas medellön kommer enbart upp i 80 % av männens.  

Det framgår även att den privata sektorn har större löneskillnader än offentlig sektor. 

Intressanta siffror som framgår när det gäller landstingsanställda, där är löneskillnaderna 

störst och det inte tas hänsyn till den vägning som kan göras mellan ålder och utbildning. 

(SCB, 2012). Om man ser på könssammanställningen av arbete på sjukhussektorn framgår 

det att ledningsstrukturen består av högavlönade män, medan omvårdnaden sköts av sämre 

avlönade kvinnor (Albinsson och Arnesson, 2000: 94). Denna skillnad består även fast 

kvinnor som är lämpliga skulle kunna arbeta på ledningsnivå. Män väljer sina jämlikar, anser 

dem, och fortsätter den tradition som finns inom vården. Det är genomgående när det 

kommer till val av ledning och styrelser att kvinnor är underrepresenterade och att männen 

sitter jämt på topposition.  

Statistiken används senare för att bevisa de ekonomiska och statusmässiga skillnader som 

finns inom hela arbetslivets organisation. 
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3. Teori 

3.1 Max Weber 

Max Weber är en av grundarna till samhällsvetenskapens sociologi. Han har bidragit med 

många teorigrunder, men den som är intressant för den här uppsatsen är hans organisations-, 

makt- och klassteorier.  

3.1.1 Organisation och rationalisering 

Kvinnors arbete är överlag koncentrerat till lågt betalda yrken vilket beror på förändringar i 

organisationen och ett traditionellt könsrollstänkande. Kvinnor kom först in på 

arbetsmarknaden i samband med den industriella revolutionen. När arbetet mekaniserades 

minskade kraven på kroppsstyrka så att kvinnor fick tillträde till arbetsuppgifter som tidigare 

hade utförts av män Kontorsarbetet automatiserades och status kring vissa yrken försämrades, 

samtidigt som kvinnor fick fylla upp när detta innebar sämre lön och lägre anseende 

(Giddens, 1997: 357 ff.).  

Sociologen Max Webers teori beskriver hur organisationen strävar efter att rationalisera och 

avhumanisera arbetet. Det finns fyra olika rationaliseringssätt för individer, men i detta syfte 

är det den fjärde typen av rationalisering, den ”formella rationaliteten”, som är väsentlig då 

den är förknippad med byråkratisering. Grunden i hans teori för byråkratiska organisationer 

består av hans rationaliseringsteori och det finns två huvudsakliga drivkrafter, byråkratisering 

och kapitalism (Ritzer 2008: 57 ff.).  

Det finns fyra olika rationaliseringssätt som kännetecknar formell rationalitet, dessa är 

effektivitet, förutsägbarhet, kalkylbarhet samt avhumanisering av människor. Effektivitet 

anses vara ett ledord inom organisationer då det syftar på att saker blir gjorda på ett snabbt 

och enkelt sätt. För att uppnå maximal effektivitet krävs det att organisationen utbildar det 

rätta sättet att arbeta. I en rationell organisation föredras det att veta vad som komma skall, 

denna förutsägbarhet gör att ingenting oförutsägbart ska ske. Om både processen och 

slutresultatet är känt på förhand kan kontrollsystemen övervaka förloppet. Kvantifiering och 

kalkylering kan förutsäga snabbaste sättet att göra arbetet på. Genom att koncentrera på 

kalkyl kan kvaliteten hamna i skymundan (ibid.).  

Ett avgörande skäl för att den byråkratiska organisationen har varit ledande är dess tekniska 

överlägsenhet. Genom sin rationalitet berövas organisationen av sin mänsklighet och 

kontrollen ökar ständigt för att avstyra människors irrationalitet eftersom det kan få 

konsekvenser för organisationen (ibid.). 
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Arbetsmarknaden består av ett hierarkiskt system där personalen har givna arbetsuppgifter 

och följer bestämda regler. Arbetslivet genomsyras av hierarkier och den verksamhet som har 

kommit längst är kontorsarbetet, det vill säga byråkratin (Giddens, 1997:24 ff.). 

Enligt Weber bygger den moderna byråkratin på ett antal principer där kompetensområden är 

styrda av regler och lagar. Inom både organisationer och mellan dem finns det hierarkier där 

den högste styr. Regelverket är formellt och nertecknat i originaltext av de lägre 

tjänstemännen. Det gör att arbetet kräver specialkunskap och utbildning. Arbetet följer 

reglerna och dessa bör arbetarna ta till sig. För att få utföra dessa uppgifter måste en 

överordnat ha valt ut den anställde och från början är det grunden till varför den anställde har 

anställts. I hierarkin flyttas arbetarna till mer kvalificerade arbetsuppgifter och strävar efter 

att göra en karriär (ibid.).  

Regelverk, procedurer och teknik används för att kontrollera och avhumanisera 

arbetsuppgifterna i en organisation. Processen blir det ultimata steget för att utöva kontroll av 

arbetet och hierarkin bestämmer vem som utför vad (Weber 1987: 58 ff.). 

3.1.2 Makt och auktoritet 

Weber åtskiljer mellan två huvudtyper av maktrelationer. Den första vidmakthålls genom 

våld eller hotelser om våld. De som är förtryckta viker sig för sina härskare i rädsla för att 

utsättas för våld. Den andra maktrelationen bygger på att de utsatta går med på härskarens 

makt. Herravälde omfattar troligheten i att en order med ett bestämt innehåll följs av några 

bestämda personer.  

Webers definierade tre olika auktoritetstyper; legal-rationell auktoritet, traditionell auktoritet 

samt karismatisk auktoritet (Ritzer 2008: 57 ff.).  

Den legal-rationella auktoriteten kan ha många olika former men den Weber mest var 

intresserad av var byråkratin vilket jag har beskrivit ovan. Den strävar efter att människan 

beter sig rationellt och att byråkratin har auktoritet. Rationalitet eller effektivitet ska uträttas 

genom formella regler och genom lydnad, specifika ansvarsområden och ordnade 

kommunikationskanaler.  

Den traditionella auktoriteten bygger på en föreställning om att det är den naturliga 

ordningen. Det finns ett värde i de regler som funnits länge och makten som råder är bestämd. 

Ledaren har traditionen bakom sig och blivit invald till en position på ett traditionellt sätt. 

Den karismatiska auktoriteten är en person som är försedd med kroppsliga eller andliga gåvor 

som ses som övernaturliga, det är några speciellt utvalda och vem som helst kan inte förses 

med dessa. Den karismatiska ledaren tar på sig uppgiften och kräver lydnad och efterföljelse 
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av sina anhängare. Om de som ska följa honom inte erkänner hans gåva går den förlorad, men 

så länge den erkänns så förstärks den (ibid.). 

Disciplin är ett begrepp som Weber tar upp, han definierar det som sannolikheten i att en 

order snappas upp snabbt per automatik och rutinmässigt utan att den ifrågasätts eller 

kritiseras (Weber 1983: 210-213).  

3.1.3 Statusgrupp 

Weber bygger sin klassteori kring kapitalismens påverkan och ser ägandet av kapital och 

även vilken ställning individer har i produktionen som faktorer. Han anser att vi kan relatera 

makt till de kulturella och sociala skillnader som råder i samhället. Dessa grupper betecknas 

som status eller statusgrupper. I detta innefattar han det positiva samt det negativa sociala 

anseende som stämplar individer på grund av deras livsstil, utbildning, härkomst och 

klassituation (Weber 1983: ibid.). 

Ännu ett begrepp som Weber tar upp i samband med maktdiskussionen är parti. Denna term 

ska inte primärt tolkas som en politisk organisation utan som en beteckning för 

sammankomster där medlemskapet fås genom formell fri rekrytering. Syftet med 

sammanslutningen är vanligtvis att försöka vinna makt åt sin ledare inom sin organisation 

och nå vissa mål och därigenom skaffa fördelar åt alla dess aktiva medlemmar. Partier bildas 

initialt utifrån klasser, statusgrupper eller en blandning mellan dessa och de kan använda sig 

av alla slags medel för att nå makt (Weber 1983: 198-199). 

3.2 Rosabeth Moss Kanter 

Rosabeth Moss Kanter är feminist och forskar om företagsledning. Hennes bok ”Men and 

Women of the Corporation” var ett genomslag och i den kritiserar hon de interna manliga 

maktstrukturerna. Den är ett försök till en förklaring om varför kvinnor hindras från att klättra 

i hierarkin
1
. Hon tar sin ansats inom neoweberiansk tradition

2
 som blottar byråkratins 

                                                             
1 Många senare feministiska forskare har kritiserat Kanter då hon ansetts vara en del av en naiv liberal feminism. 

I hennes forskning behandlade hon homosocialiteten enbart som en bieffekt av en hel yrkesgeneration. 

Dessutom argumenterade hon att maktlöshet, inte kön, är kvinnornas problem.  Detta gjorde att hon missade 

sammanvävningen av dessa processer och hur makt uppstår kring en struktur av sexualitet. Dessutom 

behandlade hon byråkratin som att den är slumpmässigt könsmärkt.  

Trots kritiken finns det aktuella forskningsresultat som stödjer hennes grundteorier och menar att den tolkning 

den har getts inte är rättvis. Kanters arbete behandlar dock enbart om det som sker inom organisation och tar 

inte hänsyn till bredare sociala och historiska processer. Men hon har öppnat upp många dörrar för vidare 

forskning kring ämnet (Thompson & McHugh, 2009: 114-115). 
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informella och varierande egenskaper. Kanter anser inte att byråkratin är neutral men hon 

menar att den kan göras rationell (Thompson & McHugh 2009: 114-115). 

Kanter påvisar att det är tre faktorer som är avgörande för vilka möjligheter män och kvinnor 

har att göra karriär inom organisationen, dessa är möjlighetsstruktur, maktstruktur och 

fördelningen av olika människor i den sociala jobbsammansättningen. Det är betydelsefullt 

att ha en central position i möjlighetsstrukturen för det ska vara möjligt för den anställde att 

göra karriär. Hon påpekar att det är strukturen och inte individen som har betydelse för att 

kunna klättra i hierarkin (Alvesson & Due Billing 2011: 95). 

Där män är det överrepresenterade könet kommer kvinnor att bli förminskade, uteslutna och 

bli behandlade som ”symboliska”. Kvinnor som behandlas som symboliska tenderar att 

bedömas utifrån en grupp istället för individuella prestationer. Det interna i organisationen är 

viktigt då det är företaget formar sina anställda. Kvinnor lever sig in i rollen när de hänvisas 

till lägre i hierarkin och de könssegregerade yrkena. Kvinnor med högre positioner i 

organisationer blir ibland inte tagna på allvar och kan till och med bli misstagna för ’den 

ledande mannens’ sekreterare eller fru utanför arbetet i sociala sammanhang. Då vi spelar 

efter manligt skapade regler måste kvinnorna ta till strategier för att avstå från de 

könsstereotyper som finns. Kanter tar upp fyra symboler som kvinnor ofta förknippas med. 

Dessa är 1. mamma 2. Förförerska 3. keldjur 4. järnlady. Till mamman kan mannen anförtro 

sig sina privata problem som kvinnan ska lösa åt honom. Fördelen för mannen är att kvinnan 

inte kan komma med sina problem på mannen eftersom mamman anses vara den 

ansvarstagande av de två. Förförerskan ses på som ett sexuellt objekt. Om hon flirtar med 

många män på kontoret anses hon vara lösaktig och om hon håller sig till en man ses hon som 

pryd. En kvinna som ses som ett keldjur är söt och roande och är en maskot till gruppen. Hon 

håller sig till sidolinjen och peppar männen. En stark kvinna som vägrar ta på sig de tre andra 

rollerna kan bli betraktad som en järnlady. Hon ses som tuff och farlig. Många kvinnor 

accepterar ofta att de har fallit in i någon av dessa roller eftersom det är lättare att göra det än 

att ta en strid (Kanter 1993:231 ff.). 

Vidare förstärker män sina uppfattningar av sina självbilder och föredrar ofta sina egna 

företag och delar ett språk och förståelse. Detta bidrar till att hela tiden öka den rådande 

könsordningen som lyder i samhället.  De framträdande organisationskulturerna använder 

                                                                                                                                                                                              
2 Neoweberianism är en etikett som vanligen är använd sedan sent 70-tal för att förbättra varierande 

forskningsområden med Webers idéer (Swedberg 2005: 175). 
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begrepp som handlar om maskulinitet. Män anses vara bättre chefer då de är tuffa, okänsliga 

och auktoritativa, kvinnor ses som temperamentfulla och inte kompetenta att ha någon 

auktoritetsposition (Thompson & McHugh 2009: 114-115). Kanter framhåller att det inte är 

ett personlighetsdrag utan att kvinnor genom att ha en underordnad position utvecklar en 

antiframgångskultur (Alvesson & Due Billing 2011: 95). 

3.3 Fraser 

Nancy Fraser är en politisk teoretiker som introducerar debatter inom den feministiska 

samhällsteorin och försöker använda sig av Webers teori för att utveckla sin teori (Fraser 

2011: 12-13). I det svenska texturvalet ”Den radikala fantasin” belyser hon några komplexa 

drag i det hon kallar dagens ”postsocialistiska politiska liv”. Klass står inte längre i fokus 

utan idag fokuseras det istället på ekonomiskt eller kulturellt erkännande. Denna distinktion 

är analytisk, i praktiken är den politisk-ekonomiska och den kulturell-symboliska tätt 

sammanflätade med varandra (Fraser 2003: 175 ff.). 

3.3.1 Omfördelning, erkännande och representation 

I Webers rationella analys bestäms den ekonomiska hierarkin av klasstillhörighet som styr 

hur man kan använda samhällets resurser. Fraser tar till ett mer komplext begrepp om status 

som är ett resultat av historiska förändringar. Den kulturella statusen bestäms av olika 

benämningar såsom etnicitet, ras och kön. Kulturella normer som diskriminerar vissa grupper 

regelfästs i staten och ekonomin. Samtidigt förhindrar ekonomiska ofördelaktiga förhållanden 

vissa grupper från att delta på lika villkor i det kulturella skapandet både i offentligheten och i 

det vardagliga livet. Resultatet av detta blir en ond cirkel att kulturell och ekonomisk 

underordning. Det går på därför inte att skilja på den strukturella ekonomiska orättvisan och 

den kulturella orättvisan. Fraser har formulerat ett omfördelnings- erkännande dilemma där 

det finns grupper som undertrycks enbart i erkännandets politik och andra i omfördelningens 

politik samt grupper som hamnar i mitten, bivalenta kollektiv. Kön är ett bivalent kollektiv då 

det exempelvis en politisk- ekonomisk dimension eftersom det är en fundamental 

struktureringsprincip i den politiska ekonomin. Kön utformar en skiljelinje mellan avlönat 

produktivt arbete samt oavlönat reproduktivt arbete, där kvinnor har huvudansvaret för det 

senare. Dessutom utformar kön en indelning mellan högavlönade, mansdominerande yrken 

och långavlönade kvinnodominerande. Summan av detta blir en politisk-ekonomisk 

uppbyggnad som kastar ljus på könsspecifika former av utnyttjande, marginalisering och 

deprivation. När dessa orättvisor betraktas krävs det en omfördelning av dessa orättvisor. Det 

krävs rättvisa mellan kön och att den politiska ekonomin förändras så att denna struktur 
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upphör. För att detta ska ske måste könsarbetsdelningen avskaffas, det handlar om att ta bort 

könet ur ekvationen (Fraser 2003: 175).  

Botemedlet för att komma åt ekonomiska orättvisor blir någon slags omstrukturering eller 

omfördelning där de ekonomiska orättvisorna utjämnas. Kulturella orättvisor kräver en 

omvärdering för att bota. Den kulturella mångfalden kan värdesättas eller ännu mer radikalt, 

få en radikal omvandling av det kulturella mönstret så att alla får sin identitet tillgodosedd 

(Fraser 2003: 181-182).  

I senare texter av Fraser har hon erkänt brister i den tvådelade erkännande- 

omfördelningsmodellen. För att få svar till dagens orättvisor lägger hon fram en tredje 

dimension som hon kallar representation. Hon menar att det blir allt viktigare att den 

undertryckta får göra sin röst hörd genom att bli en deltagare i kampen för rättvisa och 

demokrati i den globaliserade världen. För att gruppen ska få upp sin status måste den bli en 

fullvärdig part i samhället. Detta är en politisk process som i sin tur leder till att när 

representationen har blivit genomförd finns dets en större möjlighet att påverka sin egen 

ställning, både ekonomiskt och statusmässigt (Gustavsson och Lindgren, 2011: 12-14). 

3.3.2 Affirmation och transformation 

Fraser gör ännu en distinktion gällande de botemedel som föreslås mot de olika formerna av 

orättvisa. Dessa kallar hon för affirmation respektive transformation. Hon börjar med att 

applicera affirmativa bortmedel på kulturella orättvisor. Hon kallar dess orättvisor för 

”gängse mångkulturalism” och vill då rätta till bristen på respekt på nedvärderade 

gruppidentiteter genom att höja värdet på dem utan att förändra dem. Transformativa 

botemedel handlar däremot om att förändra den bakomliggande- värdemässiga strukturen.  

De affirmativa och de transformativa botemedlen appliceras på ekonomiska orättvisor. De 

affirmativa botemedlen försöker undanröja orättvisor i fördelning samtidigt som de låter den 

bakomliggande strukturen för ekonomisk- politik stå orubbad. De som väljer den affirmativa 

omfördelningen menar att orättvisorna mellan könen i ekonomin är detsamma som positiv 

särbehandling. De strävat efter att försäkra kvinnor att de får sin rättmätiga av yrken och 

utbildningsplatser samtidigt som arten och antalet av dessa förblir oförändrade. Affirmativt 

erkännande i kulturen är en strävan om att försäkra kvinnor respekt genom att ge kvinnlighet 

ett högre värde samtidigt som den kvinnliga könskoden förblir oförändrad. 

De transformativa botemedlen däremot vill rätta till den orättvisa omfördelningen genom att 

omvandla den bakomliggande strukturen. Genom att göra detta förändras inte bara 

fördelningen av konsumtionsandelar utan även den samhälleliga arbetsdelningen och därmed 
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livsvillkoren för alla. Transformativt erkännande för att undanröja orättvisor mellan könen i 

kulturen består i en feministisk dekonstruktion där man försöker ge båda könen lika värde. 

Målet är en kultur där hierarkiska könsdikotomier ersätts av nätvärk av skiftande olikheter 

(Fraser 2003: 195 ff.). 

3.3.3 Statusmodellen 

Sociala institutioner förhindrar likställdhet då det är ett kulturellt värdemönster som styr 

interaktionen och kategoriserar den sociala aktören som antingen överordnad eller som 

mindre värd. Enligt Fraser är denna klassificering inte nödvändigtvis ekonomisk utan den har 

andra aspekter såsom etnicitet, kön eller sexuell läggning. Gruppens sociala status kan 

antingen erkännas som att den skapar aktörer som deltar på lika villkor och då är det 

ömsesidigt erkännande och jämlikt. Om gruppen däremot anses vara fullvärdiga deltagare 

kan det istället handla om lägre social status och misskännande. Det finns institutionaliserade 

mönster som hindrar likställdhet. Bara igenom att tillhöra en viss grupp kan man anses vara 

otillräcklig eller underlägsen och får därför inte bli en fullvärdig deltagare i interaktionen på 

jämlika villkor med andra (Fraser 2003: 220 ff.). 
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4. Analys 

 

4.1 Analysram 

De tre teoretiker som används i denna text har samma grundsyn på samhällets uppbyggnad. 

Genom att de beskriver samhällsstrukturerna och visar på problem med dess organisation kan 

deras metoder användas för analys. De har olika perspektiv och dessa kan jämföras för att få 

fram en analys på skillnaden mellan mäns och kvinnors villkor. För att få fram skillnader på 

deras ansatser jämförs deras huvudstruktur och dessa ger insyn i skillnaden på hur mäns och 

kvinnors omständigheter i organisationen kan beskrivas. 

De organisationsstrukturer som gör att kvinnors status och ekonomi är underlägsen männens 

går att belägga med statistik. De tre sociologiska teoretikerna används här för att analysera 

företeelsen. 

Teorierna sträcker sig olika lång i hanteringen av könsskillnader. Den teoretiker som går 

längst är Fraser som lägger till botningsförslag för att rätta missförhållanden och dra vidare 

den feministiska kampen. 

Nedan presenteras en sammanfattning av analysramen som utgör underlag för analysen. Den 

framställer Webers, Kanters och Frasers teorier, beskrivningarna av dessa samt Frasers 

botningsförslag. 
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Tabell 1 Analysram 

Teoretiker Teorier   

Weber Rationalisering 

 
  

 Makt & auktoritet 

 
  

 Statusgrupp   

   Beskrivning  

Kanter Möjlighetsstruktur Det är strukturen och 

inte individen som har 

betydelse för att kunna 

klättra i hierarkin. 

 

 

 Maktstruktur Det finns en tradition 

om att män är ledare 

och det är svårt att 

bryta det mönstret.  

 

 

 Fördelning Där män är det 

överrepresenterade 

könet kommer kvinnor 

att bli förminskade, 

uteslutna och bli 

behandlade som 

symboliska. 

 

 

   Lösningsförslag 

Fraser Kultur Den kulturella statusen 

bestäms av olika 

benämningar, där kön 

är en av dem. 

 

Erkännande. 

 Ekonomi Det är ekonomiska 

ofördelaktiga 

förhållanden för 

kvinnor i samhället. 

 

Omfördelning. 

 Status Det finns 

institutionaliserade 

mönster som hindrar 

likställdhet. Bara 

genom att tillhöra en 

viss grupp kan man 

anses vara otillräcklig 

eller underlägsen. 

Erkännande, 

omfördelning och 

representation. 
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4.2 Teoridiskussion 

I följande avsnitt kommer teorierna från Weber, Kanter och Fraser att jämföras och skillnader 

och likheter kommer att belysas för att försöka svara på mina syftesfrågor. Tabellen ovan är 

den mall som kommer att ligga till grund för diskussionen.  

4.2.1 Weber och Kanter 

Webers rationalitetsteori har likheter med till både möjlighets- och maktstruktur hos Kanter. I 

den rationella organisationen finns det strukturer som styr både makt och möjligheter och 

möjligheterna bör vara rationella. Det betyder att om det rationella regelverket följs så kan 

det bli belöning i möjligheter. Så är inte alltid fallet då möjlighetsstrukturerna inte ser 

likadana ut för män och kvinnor. Här kan man se att Max Webers rationalitet brister i 

förhållandet med invanda strukturer. Även om verksamheten avhumaniseras så finns det 

andra mekanismer som avgör möjlighetsstrukturen.  

Rationaliteten bygger på maktförhållanden där maktstrukturen beskriver hur organisationen 

leds.  Men det finns mönster som belägger att kvinnor är underrepresenterade högre upp i 

hierarkin. 

Huvudsyftet enligt rationaliteten med en verksamhet är att maximera effektiviteten. Det bör 

därför inte vara någon skillnad i vem som utför arbetet utifrån fördelningens begrepp.  

När förhållanden är ojämna och män befinner sig i överläge blir kvinnorna på 

arbetsmarknaden förminskade. Det här bryter mot rationaliteten då kön inte borde ha någon 

betydelse och här beter sig verksamheten irrationellt.  

Traditionell auktoritet har enligt Webers definition liknar Kanters teori om maktstruktur, där 

hon menar att det finns en tradition om att män är naturliga ledare i organisationen. Det finns 

ofta en kultur i organisationen som bidrar till en mansdominerad ledning. Dessa 

maktstrukturer bygger på normer som menar att män är bättre lämpade som chefer.  

Den karismatiska ledaren använder sig av ett samspel med omgivningen. Karisma är något 

flyktigt, det är en person som innehar egenskaper andra inte har. Däremot kan den ofta 

förknippas med en stereotyp bild. Det reflekterar till Kanters möjlighetsstruktur där samspelet 

gör att var och en påverkar sin situation. Det finns en bild av att den karismatiska ledaren ska 

vara en vit medelålders man. Om en kvinna använder sig av liknande ledarstil kan hon istället 

upplevas som kall och som Kanter beskriver det, en järnlady. 

Legal-rationell auktoritet är en form av maktstruktur. Auktoriteten har blivit konstruerad till 

att formellt beskriva dess roll. Här borde inte kön ha betydelse, men få organisationer styr sig 

själva på det här sättet utan den mansdominerande ledningen är rådande. 
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Det finns ett fåtal ledare som har beslutanderätt, denna fördelning ska vara grundad på att den 

som är mest lämplig för posten ska inneha den. Men det finns en kultur i många 

organisationer som bygger på tradition och organisationen leds slentrianmässigt av en 

homogen grupp män.  

Hur människor blir sorterade i diverse statusgrupper påverkar de hierarkinivåer de hamnar i. 

Enligt Kanter kan den här fördelningen bli sned och här har könstillhörigheten en för stor 

betydelse för var individen hamnar.  

I samhället finns det olika fördelningar av grupper och dessa bygger på traditioner. En person 

har tillhörighet inom ett flertal grupper, dessa kan exempelvis vara kvinna, invandrare och 

arbetslös som alla har låg status. Det har blivit att män har kommit högre upp i hierarkin och 

tillhör en grupp som rekryterar likasinnade, det gör att organisationer leds rutinmässigt av 

sådana grupper. 

Statusgruppen bestämmer en placering i maktstrukturen. Det finns ett fåtal möjligheter till att 

med egen påverkan förändra dessa. Exempelvis kan utbildning vara en väg för individen att 

öka sin status. Likvärdigt kan det bli högre status för en grupp om förutsättningarna för 

grupptillhörigheten blir annorlunda.  

4.2.2 Weber och Fraser 

Weber sätter fram klass och status för att beskriva gruppers placering i samhällsstegen. 

Frasers botemedel bearbetar dessa hierarkier. Genom att få erkännande ökar gruppen sin 

status och genom omfördelning kan klasstillhörigheten stiga. För att bli sedda måste grupper 

bli en del av förändringsprocessen och själva representera gruppen. Den representationen kan 

återspeglas i Webers politiska processer med paritillhörighet.  

Könsskillnader är svårt att få beskrivna i den partipolitik som nu råder. Fraser har i sin 

politiska teori gått vidare och tar fram en feministisk klasskamp för att få till jämställdhet. 

Hennes teorier är på så sätt långtgående och rakt på sak när det kommer till kampen för lika 

rättigheter för kvinnor som män. Det gäller att få erkännande på alla plan. Målet blir det att 

alla har lika ställning oavsett kultur eller kön. Om detta även gäller den ekonomiska sfären 

skulle det betyda en full socialism med jämn fördelning av alla resurser. Status på alla plan 

skulle utraderas, de rationella resultaten skulle vara att alla fick lika betalt. Att de ekonomiska 

villkoren skulle vara jämställda, fullständig jämlikhet på alla plan. Detta är inte vad Fraser 

egentligen menar men om det dras ut på sin spets blir det resultatet. 

Den karismatiska auktoriteten bygger på kulturella betingelser och fick öka sin auktoritet 

genom sin kulturella placering. Erkännandet ger auktoritet, men om den även ger 
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omfördelning i form av ekonomisk kompensation och makt blir det ett dilemma med orättvis 

förskjutning. Den ekonomiska ersättningsstrukturen i dagens samhälle utgår från principen att 

makt och auktoritet ska kompenseras. Till viss del också kunskap men så fort det kommer till 

de yrken som kvinnor ofta söker sig till, som inom utbildning och omvårdnad så nedvärderas 

dessa. Det är viktigare att ha hand om en liten grupp medarbetare som chef än att ha hand om 

en stor kull barn i skola eller i förskola som ändå behöver konstant fokus. Anledningen till att 

detta mönster får fortsätta kommer från invanda strukturer där ekonomi anses vara viktigare 

än välfärdssystem. När det kommer till status har auktoritet alltid ett högt värde, både i socialt 

anseende och i annat erkännande. 

Kulturellt är kvinnor en statusgrupp som är ses som underlägen. Om gruppen får ett större 

erkännande kan det leda till en förbättrad situation i samhället. Erkännandet kan bestå i att 

kvinnors erfarenheter och perspektiv leder till förbättringar.  

Det går att konstatera att kvinnor har sämre ekonomisk kompensation för sitt arbete. Skulle 

löneskillnaderna minska genom att resurserna omfördelades så skulle det bli förbättrade 

förhållanden mellan könen.  

Blir det slutliga målet att det ena könet inte är underordnat det andra, varken i fråga om status 

eller i fråga om lön så måste det till både omfördelning, erkännande och representation. 

Under processens gång blir det så i vissa lägen att det uppstår oönskade konsekvenser när 

orättvisorna i ekonomi påpekas. Då kan det i sin tur leda till minskat erkännande för kvinnor 

på arbetsmarknaden och dra ner på jämställdhetsarbetet.  

Ett sätt för att bryta mönstret är att kvinnor själva får ha inverkan på sin egen situation, att de 

blir representerade och på så sätt påverkar processen. Det kan åstadkommas med olika 

metoder där kvinnor skulle få sin röst hörd. Kvinnor som förebilder är tänkta att leda till att 

yngre kvinnor ser möjlighet i att höja sin status, både som individer och som grupp. Att 

representera sig själva ger kvinnor möjlighet att ge förslag till förbättringar och på så sätt öka 

sin inverkan på organisationen. Denna förändring går sakta framåt, åtminstone om det kollas 

på de löneskillnader som är segmenterade enligt den statistik som finns med här (se bilagor). 

4.2.3 Kanter och Fraser 

Kanter och Frasers teorier är överensstämmande men tar lite olika angreppssätt på 

organisationsområdet. Frasers kultur återspeglas i både möjlighets- och maktstruktur hos 

Kanter. Fördelning och ekonomi stämmer överens och de har likvärdig syn på hur kvinnor 

undervärderas i organisationen. De traditioner och strukturer som i organisationen håller fast 

kvinnor i den position de nu befinner sig är likvärdig med den status Fraser beskriver. 
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Kvinnan beskrivs som underlägsen mannen men det Fraser lägger till är lösningar som 

bygger på erkännande och omfördelning samt representation. Dessa teoretiska botemedel kan 

ses applicerade i verkligheten och där kan det uppstå ändringar i fördelning, maktstruktur och 

möjlighetsstruktur.  

I det kapitalistiska samhället är ekonomiska frågor ofta sammanflätade med erkännande där 

de som blir premierade är de starka i samhället. Enligt Kanter är det strukturellt bundet till 

gruppen, individerna blir underkastade denna mall. De som premieras får högre status och 

fler möjligheter. Kvinnor och män värderas olika i organisationen, denna kultur håller sig 

oförändrad om inte maktstrukturen rubbas.  

Fraser vill ändra möjlighets- och maktstrukturer med sina botemedel om kvinnor själva får 

representera sig och på så sätt tala för sin sak blir det en kugge i att få till högre status och 

därmed öka sin makt och få till större möjligheter. 

4.3 Ekonomisk ojämlikhet 

Efter att ha jämfört dessa teorier kommer jag till att se hur detta kan förklara den verklighet i 

arbetslivet när det kommer till de olika villkoren för män och kvinnor. Kan den strukturella 

skillnaden beskrivas med det som tidigare är diskuterat. Det talas om löneskillnader mellan 

män och kvinnor, att det finns ekonomisk ojämlikhet. För att få belägg för är det passande att 

titta på officiell statistik om löneskillnader mellan män och kvinnor. SCB:s siffror bevisar att 

kvinnors lön i genomsnitt ligger lägre än männens. Detta faktum verkar enligt tabeller (se 

bilaga nr 1) ligga konstant under den femtonårsperiod som den beskriver.  

Frasers idé om omfördelning i ekonomin kan ses från detta perspektiv. Om ekonomi utgör sin 

grund i förvärvsinkomst syns det att kvinnors ekonomi är sämre än mäns. Siffrorna i tabellen 

visar att det inte har förändras nämnvärt under en lång period. Om omfördelning och 

erkännande används måste det enligt Fraser ske snabbare ändringar i omfördelningen för att 

få till en mer jämlik ekonomi och mer jämlika löner.   

I yrkesgrupper där kvinnor är dominerande (se bilaga nr 2) är medellönen betydligt lägre än 

snittet. Däremot är kvinnors lön mer jämlika männens för dessa grupper. Ser vi på vård och 

omsorg kan lönen anses lika enligt statistiken. Där lönen börjar bli långt över medellön för 

hela gruppen börjar kvinnorna halka efter och där ligger de sämre till. Se gruppen 

’företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän’ där kvinnorna har 4/5 av 

männens lön. Även om kvinnorna utbildar sig till högre status verkar det inte få ett 

genomslag enligt denna löneinformation. Den ekonomiska statusen är fortfarande sämre för 

kvinnor.  
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Kanter menar att fördelningen blir ojämn. Att kvinnor behandlas symboliskt och nedvärderas 

där män är det överrepresenterade könet. Det kan ses i de yrken som anses manliga såsom 

ingenjörer, tekniker och givetvis i byggnadssektorn. Att individuellt hitta kvinnor som 

presterar inom dessa yrken ger inte upphöjd status för gruppen utan de behandlas som 

undantag och dessa högpresterande kvinnor sätts i en egen kategori.  

Utifrån Weber kan vi se att kvinnor utgör en statusgrupp som enligt statistiken ligger konstant 

i sin ekonomiska kompensation. Gruppen är inte homogen när det kommer till utbildning och 

kulturell status, men ekonomiskt är lönestrukturen konstant. Kvinnor får sämre lön än män.  

Denna kulturbetingelse kan även ses utifrån Kanters möjlighetsstruktur. Kvinnorna kan bidra 

till en förändring, men det är de segmenterade strukturerna som känns överordnade. Kvinnor 

kom till lönearbetet senare än männen och hamnade i ett sämre läge och det mönstret är svårt 

att bryta.  

4.4 Botemedel 

Hur kan dessa mönster då förändras? Vilka botemedel finns det? En omfördelning av 

inkomsten är det sättet Fraser tar till, en transformation där status och kompensation 

utjämnas. Omfördelningen består av att lönen sätts utifrån andra kriterier än kön, som 

utbildning och kompetens. Men Fraser anser även att status för kvinnorna på 

arbetsmarknaden måste höjas. Att det finns hierarkier som håller kvinnorna statusmässigt 

lägre än männen och att denna strukturella skillnad i status återspeglas i lönestrukturen. Så att 

enbart höja ersättningen räcker inte för att få bort ojämlikheten, kvinnorna måste också få 

högre status på arbetsmarknaden.  

Vilka sätt finns det för att höja kvinnors status? Kan en högre utbildningsnivå ge den status 

som krävs och i sin tur ge möjlighet till högre ersättning? Detta förstärker inte SCB:s statistik 

då högre tjänstemän med en hög utbildning till och med har större skillnader i lönenivåer än 

för dem med lägre utbildning. Vad är det för strukturer som gör att män blir kompenserade 

både ekonomiskt och statusmässigt? Är det enbart tradition och kultur som styr eller finns det 

fler förklaringar? Jag ser inga andra förklaringar. Men hur detta mönster ska brytas verkar 

vara svårt.  

I stor utsträckning söker sig kvinnor till arbetsmarknaden. Det finns inga arbeten som kvinnor 

inte kan söka men ändå hamnar de flesta i traditionella kvinnoyrken och detta kan anses vara 

kulturellt betingat. Det gör att kvinnor får lägre status och lägre lön än män. När kvinnor 

väljer ett yrke är det så att de gör ett eget val eller beror det på kulturen som styr in dem på 

sin plats? Det verkar som organisationsstrukturen har en bestämd plats åt kvinnor och det är 
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fastställt trots den långa kampen som har varit i ämnet. Det finns ingenting i 

organisationskulturen som strävar efter att upphöja kvinnornas status utan den håller sig till 

de invanda mönstren som finns.  

Genom representation där kvinnor blir sina egna talespersoner kan det bli en förbättring av 

könsstrukturerna. Att kvinnor själva lägger ut riktlinjer för hur de vill bemötas kan vara en 

väg att gå för att få höjd status. Vilka vägar det finns för att bli de egna representanterna är 

svårare att åstadkomma så som strukturerna nu ser ut. Det visar sig att i de yrken som kvinnor 

har majoritet faller deras status och ersättning ofta långt under männens. Där är de i 

verkligenheten representerade men det hjälper inte om de inte på något annat sätt kommer till 

högre ställning. Om de enbart håller sig till sin egen spelplan hamnar kvinnorna alltid i 

underläge. Om det ständigt utgås från att kvinnor som grupp är kulturellt underordnade 

männen statusmässigt så måste det lösas genom att män erkänner kvinnors lika rätt, samtidigt 

som kvinnorna tar emot detta erkännande och blir därmed fullvärdiga medlemmar i 

interaktionen. Om kvinnor däremot ständigt utgår från att de blir ringaktade och osynligjorda 

förändras inte deras status, utan när de kräver lika status blir de nervärderade och illa sedda. 

De får inte upp sin status om det inte finns ett medhåll från alla aktörer. Det är inte individen 

som berörs utan grupperna som institutionaliserade mönster.    

Det finns befästa kulturella värdemönster som definierar sociala aktörer till statusgrupper 

som rankas efter det anseende dem har. Ska anseendet förändras för att höja statusordningen 

måste det tas till antingen transformation eller affirmation. 

Tabellen nedan är en tolkning av Nancy Frasers botemedel. 

 

Tabell 2 

 

 
 Omfördelning 

 

Erkännande 
 

 Representation  

Affirmation Positiv 

särbehandling. 

 

Respektera att det 

finns skillnader mellan 

grupper. 

 

 Bli utsedd 

talesperson. 

 

Transformation Utjämna 

differentiering 

mellan grupper. 

Destabilisera och 

omstrukturera 

erkännanderelationen 

mellan grupper. 

 Kräva sin rätt genom 

kamp. 
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Tas däremot grunden i den ekonomiska sidan i samhällets ekonomiska struktur är det 

fördelning som gäller för att förändra snedfördelningen. Genom kvotering fås den 

ekonomiska ersättningen upp för den underordnade gruppen, det vill säga kvinnorna. Men i 

detta finns det fara i att det stigmatiserar individerna som utpekas som mindre värda i 

grunden.  

Om det däremot struntas i kön vid när ekonomisk ersättning bestäms fås det till ett förändrat 

system (detta är ett drömscenario som knappast blir fullföljt).  

I alla dessa varianter finns det maktförhållanden som ställer till problem som är besvärliga att 

lösa. Kopplas ekonomi bort från status bryts det mönster som nu finns i det samhällsskicket 

som nu råder.  

Får kvinnor en starkare röst i samhället kan deras status upphöjas. Det skulle kunna äga rum 

genom att kvinnor själva tog ledning för sin sak och få ett större genomslag för sina 

ståndpunkter. Visst är det så att feministisk kamp har hållit på i ett par sekel utan att nå hela 

vägen fram. Det kan dock inte förnekas att vissa framsteg har ägt rum. Det skulle det inte ha 

blivit om inte kvinnorna själva hade krävt sin rätt. Det gör att Frasers påpekande om 

representation kan vara det starkaste maktmedlet för att kvinnor får jämnare rättigheter. Inga 

förbättringar för kvinnors villkor kommer att ges till dem utan att de själva kräver det.  
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5. Avslutning 

Samhällsstrukturer har uppstått genom en lång tids utveckling och är därför mönster som blir 

svåra att få i upplösning. Jämlikhet på alla nivåer är en vacker tanke och ett mål som många 

strävar efter att uppnå. I uppsatsen framgår det att de strukturer som styr kvinnors och mäns 

deltagande i arbetsmarknaden har förändrats genom tiderna. Den struktur som nu råder är 

ojämlik när det kommer till status och ersättning. Att förändra kulturen för att få till lika 

villkor för båda könen är ett mål att sträva efter och de teorier som här behandlas har till viss 

del tagit riktning för att få till en lösning. Det som berörs är erkännande, omfördelning och 

representation. Alla dessa botemedel måste sättas in för att komma någonstans i kampen för 

att få till jämställdhet mellan könen. Kommer det att räcka med endast dessa teoretiska 

vägar? Det får visserligen tiden visa men det finns andra aspekter av jämlikhet än enbart 

genus, såsom etnicitet, sexuell läggning och så vidare. Så att enbart koncentrera sig på ett 

feministiskt synsätt och en feministisk kamp är inte hela svaret för ett fullt jämlikt samhälle.  

Organisationer är till sin natur konservativa och inte så lätta att förändra. Dessa måste ändras 

i tiden genom omvandling, både inifrån och från samhällets sida. Hur samhällets regelverk 

förändras är en trög process och det visar de senaste årens uppstannande löneutveckling där 

kvinnors löner har stannat på en nivå lägre än männens. Strukturerna för hur ledningar och 

styrelser för företag är uppbyggda verkar de också vara permanenta. Här har forskningen 

visat på strukturella mönster och med den kunskapen kan dessa eventuellt med tiden brytas 

upp. All ökad kunskap i ämnet för samhället vidare till en förbättrad situation. Det kommer 

ändå att ta lång tid och det kommer att bli många misslyckanden innan ett slutmål kan nås, 

om det sker någon gång.  

För att komma vidare måste problemen med missförhållanden på arbetsmarknaden göras 

synliga med diskussion och forskning.  

Det finns stora kulturella skillnader mellan länder och världsdelar när det kommer till 

kvinnors deltagande i arbetslivet samt kvinnors rättigheter i samhället, både ekonomiskt och 

politiskt. Genom den kunskap som finns i den industrialiserade världen har kvinnors 

rättigheter och villkor successivt förbättrats. Så är inte fallet i många underutvecklade länder 

där kvinnor antingen går arbetslösa eller arbetar under slavliknande förhållanden. Det får inte 

glömmas bort när det tittas på kampen för jämlikhet och ett mer globalt perspektiv måste vara 

med i blickfånget.  

I dagens svenska samhälle är frågan aktuell och diskuteras kontinuerligt från olika håll. Det 

pratas om snedfördelning av löner och andra strukturer när det kommer till genus i 
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nyhetsmedia och frågan hålls framme. Det visar sig att de yngre generationer som nu närmar 

sig arbetsmarknaden har haft denna diskussion framför sig hela sitt liv. Samhällets 

utbildningsnivå ökar ständigt, kvinnors deltagande i högre utbildning ökar kraftigt och det är 

nu fler kvinnor än män som studerar på universitetet och fullföljer till examen. Detta faktum 

återspeglar sig inte i den ekonomiska kompensationen. Detta ses i att ju högre utbildning 

någon har, desto högre lön har männen och kvinnorna hamnar på efterkälken. Kommer detta 

faktum att förändras efter decennier av jämställdhetsarbete? Kommer det att bli så att 

kvinnorna som har växt upp med uttryck som ”lika lön för lika arbete” kommer ut på 

arbetsmarknaden nu och kräver att vara jämlika männen? Det är 80-talister som nu går ut på 

arbetsmarknaden och kvinnorna förstår inte varför de skulle ha ett sämre läge än sina manliga 

kollegor. 
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