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Sammanfattning 
 
Sverige kallas ofta för världens mest jämställda land. Trots detta tjänar kvinnor i genomsnitt 
endast 92 % av männens löner och återfinns i betydligt mindre utsträckning än män i 
chefspositioner. I yrken som har breda karriärvägar, såsom civilekonom, är risken större att 
löneskillnader mellan könen uppstår. I vår uppsats har vi gjort en studie av kvinnliga och 
manliga civilekonomers olika förutsättningar i arbetslivet. Forskningsfrågan för vår uppsats 
är: På vilket sätt och i vilken utsträckning upplever kvinnliga civilekonomer att de 
diskrimineras i arbetslivet? Syftet med vår uppsats är: Att uppmärksamma och skapa debatt 
kring de ojämlika förhållandena på arbetsmarknaden som drabbar kvinnliga civilekonomer.  
 
För att besvara vår forskningsfråga har vi genomfört en enkätundersökning bland 
civilekonomer från två avgångsklasser, 1995 och 2000, vid ekonomlinjen på Stockholms 
Universitet. Sammanlagt har 126 respondenter besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens 
på 66 %. Enkäten bestod av 31 frågor rörande lön, befattning, arbetssituation, upplevd 
diskriminering och familjeliv.  
 
För att kunna utforma enkäten och för att kunna analysera respondenternas svar har vi använt 
oss av genusteori som anknyter till arbetslivet. Teorin vi har funnit och som har varit aktuell 
för oss behandlar löneskillnader, kvinnan som företagare, könssegregering, ledarskap och 
familjeliv. Vi har byggt upp resultatredovisningen och analysen efter dessa 
diskrimineringsfaktorer.  
 
Blad de resultat som har framkommit finns några speciellt viktiga sådana. De kvinnliga 
respondenterna har väsentligt lägre genomsnittslön än männen trots att de hade samma 
ingångslön. Männen återfinns i högre grad än kvinnorna i chefspositioner och det finns en viss 
könsuppdelning mellan olika branscher. Av de som har barn har kvinnorna i undersökningen 
tagit ut nästan all föräldraledighet medan männen har låtit sina partners ta största delen.  
 
Kvinnorna har i mycket högre utsträckning än männen känt sig diskriminerade i arbetslivet på 
grund av sitt kön. Förutom denna direkta diskriminering har vi även funnit att kvinnorna är 
indirekt diskriminerade, de är mindre nöjda med sina karriärer och arbetar i högre 
utsträckning med mindre kvalificerade arbetsuppgifter.  
 
Den analys och de slutsatser vi drar är att de diskrimineringsfaktorer som kvinnorna möter i 
arbetslivet är svåra att undkomma och att de har en viss påverkan på varandra. Kvinnor och 
män gör karriär på olika villkor, då kvinnorna måste anstränga sig mer och göra större 
uppoffringar än männen. Kvinnorna gör karriär i motvind och männen i medvind. Dessa 
dystra resultat gör att vi hoppas att vår undersökning bidrar till att skapa den debatt som är 
syftet med uppsats. 
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Förord 

  
Att skriva denna uppsats hade inte varit möjligt om inte följande människor på olika sätt hade 
hjälpt oss på vägen.  
 
För det första vill vi rikta ett stort tack till samtliga respondenter som tagit sig tid att besvara 
vår enkät. Vi är mycket tacksamma för detta och utan deras medverkan hade inte studien varit 
genomförbar. 
 
Utan inbördes ordning vill vi även tacka dessa människor för insatser i olika skeden av 
arbetets gång: 
 
Gunilla Danngård, chef för studentexpeditionen, Företagsekonomiska institutionen, 
Stockholms Universitet som har hjälp oss att ta fram och skriva ut aktuella 
folkbokföringsadresser till respondenterna. 
 
Våra testpersoner som läste igenom det första utkastet till vår enkät och hjälpte oss att 
förbättra den: Frida Axelsson, Stina Hammarström, Carl-Magnus Källfelt, Linda Taborelli 
och Gösta Åberg. 
 
Våra opponenter som läst och kommit med värdefulla synpunkter på arbetet inför 
slutbearbetningen av manuset: Carl Berggren, Altan Kozanli och Emil Mostberg. 
 
Slutligen vill vi tacka vår handledare Åke Berglund som ända från arbetets start kritiskt har 
granskat vår uppsats och kommit med synpunkter och förslag till förbättringar.  
 
 
Maria Bjurström & Anna Hammarström 
Stockholm, juni 2006 
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1. Introduktionskapitel 
 
 
I detta inledande kapitel presenterar vi bakgrunden till vår uppsats. Vi presenterar vårt ämne 
och hur frågeställning och syfte formulerats. Vi presenterar även dispositionen av uppsatsens 
olika delar. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Jag köpte begagnade bebissaker av en kollega när jag väntade mitt första barn: skötväska, 
bärsele och vagn. Vagnen var chockrosa. När jag fått barnet deltog jag i en grupp för 
nyblivna mammor som barnavårdscentralens sköterska höll i. Vid ett av våra möten 
beklagade sig en av mammorna över att barnvagnar var så dyra. Jag berättade om mitt 
lyckade begagnatköp, och då frågade barnavårdscentralens sköterska om jag tagit reda på 
barnets kön när jag köpte vagnen. Jag svarade att jag inte hade det. – Men lilla vän, sa 
sköterskan. Tänk om det hade blivit en pojke istället för en flicka. Då hade du ju inte kunnat 
använda vagnen!1  
 
Vilket kön en människa har påverkar henne hela livet. Ända från födseln med den 
obligatoriska frågan Blev det en flicka eller pojke?, genom skolgången och senare i 
arbetslivet. Både val av intressen och yrkesval har historiskt påverkats av kön.  
 
Det var länge sedan det i Sverige fanns lagliga hinder för kvinnor att självständigt välja 
framtid, både vad det gäller privatliv och yrkesliv. Via massmedia överöses vi dagligen med 
motstridig information om hur det står till med jämställdheten i Sverige. Sverige kallas ofta 
för världens mest jämställda land. Samtidigt visar rapporter att kvinnor fortfarande bara tjänar 
92 % av männens löner när hänsyn tas till ålder, utbildning etc. och att denna skillnad varit 
konstant sedan början av 1990-talet.2 Undersökningar som handlar om arbetsfördelning i 
hemmet och föräldraledighet visar inte heller en jämn fördelning mellan könen, så frågan är 
hur jämställt världens mest jämställda land egentligen är. När man sedan ser på FN:s statistik 
över jämställdheten i världen kan man undra hur pass svårt det är att vara världens mest 
jämställda land. FN har nämligen räknat ut att kvinnor utför 66 % av allt arbete i världen, får 
10 % av världens samlade inkomster och äger mindre än 1 % av världens samlade 
förmögenhet.3 
 
Yrke, inkomst och befattning är centrala delar i en persons liv. Precis som den obligatoriska 
frågan kring bebisar handlar om kön, handlar samma fråga kring vuxna människor om vilket 

                                                 
1 Marklund, Snickare s.14 
2 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____149083.asp 
3 Wahl, Holgersson, Höök och Linghag sid. 11 
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yrke de har. Ditt yrke, eller den titel du har, har stor betydelse för hur du blir bemött, även 
utanför arbetslivet. Inkomsten avgör vilken livsstil och materiell standard du kan ha och avgör 
även graden av beroende av andra människor. Därför anser vi att lika villkor i arbetslivet är en 
mycket viktig fråga för jämställdhet. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Arbetslivet är en viktig fråga för jämställdheten, och det är också arbetslivet som vår studie 
koncentrerar sig på För att undersöka hur det står till med jämställdheten i arbetslivet har vi 
valt att undersöka en specifik yrkesgrupp. Vår undersökning kommer att behandla kvinnliga 
och manliga civilekonomer. Civilekonomexamen är en vanlig examen bland personer i 
ledande befattningar. 4 Man kan alltså vänta sig att personer som söker sig till utbildningen 
har ambition att nå dessa ledande befattningar eller åtminstone få ett välbetalt arbete i 
framtiden. Enligt statistik från civilekonomernas fackförbund Civilekonomerna är medellönen 
för nyutexaminerade civilekonomer i privat sektor drygt 22 000 kr i månaden. Samma 
statistik visar att ekonomer med fem års arbetslivserfarenhet har en medellön på 29 000 kr och 
med tio års arbetslivserfarenhet stiger medellönen till 38 000 kr.5 Historiskt sett har 
ekonomiutbildning varit en typiskt mansdominerad utbildning. På senare år har dock fler och 
fler kvinnor sökt sig till utbildningen och man ser nu att fördelningen är jämn mellan könen 
sett till hela landet.6  
 
Att kvinnor i genomsnitt tjänar mindre än män och att kvinnor ofta återfinns på lägre 
befattningar i de flesta organisationer torde vara allmänt känt. En fråga man kan ställa sig är 
vem det är som drabbas av detta problem. Vid en första anblick kan det tyckas att detta enbart 
är ett kvinnoproblem, men sett ur ett större perspektiv kan det också vara ett samhällsproblem. 
Beroende på utgångspunkt finns olika tankar om vad och vems problemet är. Här presenteras 
endast några av dessa utgångspunkter. En tanke är att det egentligen inte finns något problem, 
kvinnor och män är lämpade för olika saker och har därför olika uppgifter i livet. Chefskap 
ses då som en typiskt manlig egenskap, medan kvinnor har andra egenskaper som lämpar sig 
bättre för deras specifikt kvinnliga arbetsuppgifter. Indirekt säger man här att de manliga 
egenskaperna är viktigare och bättre än de kvinnliga eftersom män får mer betalt för sitt 
arbete.  
 
En annan tanke är att detta är ett rättviseproblem, att kvinnor ska ha rätt till samma arbeten 
som män, men att dagens situation hindrar dem. Ett tredje synsätt är att problemet i första 
hand är företagens, där kvinnorna i dagens läge är en outnyttjad resurs. Kvinnor och män har 
enligt detta synsätt olika egenskaper och dagens organisationer skulle vinna på att de 
kvinnliga egenskaperna togs tillvara. En sådan tanke skulle kunna vara att män är mer 

                                                 
4 Wahl sid 10 
5 http://www.civilekonomerna.se/pls/portal/docs/PAGE/OVRIGT/FILARKIV/DIN%20L%D6N%202006.PDF 
6 http://nu-
prod.hsv.se/NUController;jsessionid=04621e54cccd4cb98a50ccf54f0e931e?event=JAMAMNE_RESULTAT 
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resultatinriktade medan kvinnor är mer emotionella. Ett fjärde synsätt är att kvinnliga 
erfarenheter inte tas tillvara i organisationer. Tanken här är att kvinnor har erfarenheter av att 
vara underordnade män och om hänsyn togs till detta skulle förståelsen och därmed 
effektiviteten i organisationen öka.7 Detta är endast ett urval av ståndpunkter som presenteras 
i debatten kring könsfrågor. Vår utgångspunkt är att problemet från kvinnornas sida är ett 
rättviseproblem, vi anser att det ur ett demokratiskt perspektiv är svårt att försvara att kvinnor 
inte får tillgång till samma befattningar och karriärmöjligheter som män. Sett ur företagets 
perspektiv tror vi även att man skulle vinna på att tillvara på de kvinnliga erfarenhe terna. En 
företagsledning är förmodligen mer dynamisk om den inte enbart består av äldre män med 
likartad bakgrund.  
 
Vi har valt att studera en grupp med gemensam utbildning, civilekonomer med 
magisterexamen. Denna förutsättning för vår studie gör att vi kan eliminera ett vanligt 
förklaringsargument till att kvinnor inte når samma positioner som män, nämligen att kvinnor 
skulle ha sämre utbildning, eftersom kvinnorna och männen i vår undersökning har samma 
formella utbildning. Som vi tidigare nämnt är civilekonomutbildningen en utbildning som gått 
från att vara manligt dominerad till att vara till antalet jämlik mellan kvinnor och män. 
Eftersom de flesta civilekonomer länge varit män innebär det att även de arbetsplatser som de 
nyexaminerade ekonomerna kommer till även idag till stor del är manligt dominerade.  
 
Färsk statistik från Statistiska Centralbyrån visar att löneskillnaderna mellan könen för 
företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän (vilket vi anser borde vara vanliga 
yrken för civilekonomer) är ca 8 000 kronor, till kvinnornas nackdel. Omvandlat till procent 
innebär detta att kvinnorna tjänar 88 % av männens löner. Detta är en större skillnad än den 
för tjänstemän inom andra områden. 8 Skillnaden är även större än om man jämför alla 
yrkesgrupper, då ju kvinnorna tjänar 92 % av männens löner.  
 
Ny forskning från Umeå Universitet visar att ju bredare karriärvägar ett yrke har desto större 
är risken att löneskillnader uppstår mellan kvinnor och män, detta har Åsa Löfström, docent i 
nationalekonomi kommit fram till. Detta kan drabba civilekonomer som ju kan arbeta med så 
vitt skilda saker, menar Löfström. Samma studie visar även att kvinnor i högre utsträckning 
än män anser att barn försämrar möjligheten att hävda sig på arbetsmarknaden. 9 Detta 
bekräftar att diskriminering på arbetsmarknaden är ett aktuellt problem som kräver vidare 
forskning. Det visar också att civilekonomer är en grupp som kan vara särskilt intressant att 
undersöka. En annan intressant slutsats som Löfström drar är att föräldraledighet bemöts olika 
av arbetsgivare beroende på vilket kön personen har. Om en man är föräldraledig ses detta 
som något meriterande, mannen mognar under föräldraledigheten och lär sig att ha flera bollar 
i luften. En kvinna däremot anses redan besitta dessa egenskaper och genomgår därför ingen 
kompetensutveckling under föräldraledigheten. Att kvinnor då av naturen anses besitta dessa 

                                                 
7 Detta diskuteras bl.a. i Wahl och Marklund/Snickare  
8 http://www.scb.se/templates/pressinfo____167901.asp 
9 http://www.n24.se/dynamiskt/jobb_karriar/did_12648098.asp 
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positiva egenskaper är dock inget hon har glädje av i arbetslivet när det kommer till lön eller 
befordran. 10 
 
I samhället och i debatten finns idag något av en det ordnar sig-attityd. Många menar att 
eftersom kvinnor idag har det mer jämlikt än för till exempel 50 år sedan så kommer 
jämställdhetsproblemet att lösa sig självt inom en snar framtid, eftersom dagens unga män 
fostras till att vara jämlika. Vi tycker att det finns en fara med att resonera på detta vis, 
eftersom medvetandet om att ett problem finns är det första steget mot att åtgärda det. För att 
skapa ett jämställt samhälle krävs aktiva åtgärder och en dynamisk debatt. Ett aktuellt 
exempel på att jämställdhet inte ordnar sig per automatik är undersökningen som Dagens 
Nyheter presenterat nämligen att kvinnor i chefspositioner i svenska företag på två år har 
minskat från 31 % till 25 %. Undersökningen är genomförd på samtliga svenska företag, både 
börsnoterade och onoterade.11   
 
Utifrån denna problemdiskussion har vi formulerat följande forskningsfråga: 
 
På vilket sätt och i vilken utsträckning upplever kvinnliga civilekonomer att de diskrimineras i 
arbetslivet? 
 

1.3 Syfte 
 
Utifrån ovanstående diskussion är vårt övergripande syfte med uppsatsen: 
 
Att uppmärksamma och skapa debatt kring de ojämlika förhållandena på arbetsmarknaden 
som drabbar kvinnliga civilekonomer.  
 
För att uppfylla detta övergripande syfte har vi formulerat två delsyften: 
 

• Identifiera de könsdiskriminerande faktorer som finns i arbetslivet. 
• Undersöka vilka av dessa faktorer som drabbar den undersökta gruppen i vår 
studie, samt att försöka förstå den upplevda omfattningen av dessa. 

 

1.4 Disposition 
 
Introduktionskapitel 
 
I det inledande kapitlet har vi presenterat bakgrunden till vår uppsats. Vi har presenterat vårt 
ämne och hur frågeställning och syfte formulerats.  

                                                 
10 http://www.n24.se/dynamiskt/jobb_karriar/did_12648098.asp 
11 Dagens Nyheter, 060531 
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Metod 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi praktiskt har gått tillväga för att göra det möjligt att 
senare besvara vår frågeställning. Detta innebär att vi här redogör för vår vetenskapssyn och 
angreppssätt, men också mer konkret hur vi valt metod, bestämt urval och utformat vår enkät. 
Vi gör även en kritisk granskning av den valda metoden och de källor vi använt. Till hjälp för 
att utforma detta avsnitt har vi använt Dag Ingvar Jacobsens Vad, hur och varför? - om 
metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. 
 
Teori och tidigare studier 
 
I detta kapitel presenterar vi den teori som ligger till grund för enkätutformningen och senare 
också grund till analysen som vi genomför i kapitel 5. Vi har använt sådan teori som 
behandlar arbetslivet på ett konkret sätt. Vi har funnit fem huvudområden i arbetslivet där 
män och kvinnor kan bli olika behandlade på grund av kön. 
 
Resultatredovisning 
 
I detta kapitel presenterar vi de resultat vi kommit fram till och de diagram som vi tagit fram 
för att visualisera de skillnader som vi har funnit mellan männen och kvinnorna i vår studie. 
Resultaten i detta kapitel ligger till grund för den analys som vi gör i nästkommande kapitel 
 
Analys 
 
I denna analys ska vi, med hjälp av teori kring diskrimineringsfaktorer och samband mellan 
olika undersökningsfrågor, försöka förklara de skillnader mellan könen som framkommit i 
resultatet. Resultatet visar stora skillnader mellan könen vad gäller frekvens av 
diskriminering som respondenterna har känt av. Skillnaden är stor, 90 % av männen men 
endast 34 % av kvinnorna har aldrig känt sig diskriminerade. Analysen består i att vi kopplar 
samman respondenternas upplevelser av diskriminering, de faktiska resultaten och den 
presenterade teorin. 
 
Slutsatser 
 
I detta avsnitt ska vi med hjälp av analysen summera diskrimineringsfaktorerna som drabbar 
de kvinnliga civilekonomerna i vår studie i ett antal punkter och därmed besvara vår 
forskningsfråga.  
 
Avslutande diskussion  
 
När vi har sett och analyserat resultatet av vår undersökning vill vi i detta avslutande avsnitt 
presentera några av de funderingar och känslor som har uppstått under arbetets gång och på 
så vis knyta an till vårt syfte. 
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2. Metod 
 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi praktiskt har gått tillväga för att göra det möjligt att 
senare besvara vår frågeställning. Detta innebär att vi här redogör för vår vetenskapssyn och 
angreppssätt, men också mer konkret hur vi valt metod, bestämt urval och utformat vår enkät. 
Vi gör även en kritisk granskning av den valda metoden och de källor vi använt. Till hjälp för 
att utforma detta avsnitt har vi använt Dag Ingvar Jacobsens Vad, hur och varför? - om 
metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. 
 
  

2.1 Vetenskapssyn 
 
Som vår problemställning och vårt syfte antyder hade vi en viss förförståelse redan innan 
undersökningens arbete påbörjades. Med förförståelse menar vi i detta fall att vi på grund av 
alla det studier som presenterats om ojämlikheter i arbetslivet har misstankar att det förhåller 
sig så även för civilekonomer. Vi har alltså sökt bekräfta att det sker diskriminering av 
kvinnliga civilekonomer. Detta skall dock inte tolkas som att vi, när vi bestämde vårt urval, 
sökte upp kvinnor som vi på förhand visste skulle bekräfta vår förförståelse. Urvalet skedde 
helt oberoende av vår förförståelse, men undersökningens utgångspunkter har formats av 
denna förförståelse. Man kan se det som att denna uppsats inte når upp till den objektivitet 
som positivismen eftersträvar men att detta inte heller är vår avsikt.  
 

2.2 Angreppssätt 
 
I denna uppsats har vi tillämpat ett deduktivt angreppssätt. Det innebär att vi har utgått från 
befintliga teorier och befintlig statistik kring kön och arbetsliv för att sedan se på vilket sätt 
dessa går att applicera på vår utvalda grupp.12 Vi har valt detta angreppssätt eftersom vi anser 
att vi kan skapa oss en relativt god bild av vilka diskrimineringsfaktorer som finns med hjälp 
av existerande teori. Hur urvalet av teori har gått till presenteras under avsnitt 2.9 Användning 
av tidigare kunskaper (teorier, modeller, utredningar).  Ämnet i stort, olika villkor i 
arbetslivet på grund av kön, är relativt välundersökt, vilket gör att ett deduktivt angreppssätt 
fungerar bra.  
 

                                                 
12 Jacobsen, sid 34 
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2.3 Val av metod och motiv för val av metod 
 
Vi har valt en kvantitativ metod för vår undersökning. Det innebär att vi har ett stort antal 
respondenter som svarar på relativt standardiserade frågor.13 Kvantitativa studier syftar till att 
skapa kunskap som går att generalisera och applicera på andra än den undersökta gruppen14, 
vilket är det vi avser att göra med vår studie. Den kvantitativa metoden är bäst att använda när 
ett fenomens grad eller frekvens ska undersökas.15 Vi har i första hand sökt kvantitativ 
information, men för att få ett visst djup i undersökningen ville vi ändå ha med vissa 
kvalitativa inslag, vilket möjliggjorts genom att respondenterna fått möjlighet att själva 
formulera sig. Mer om dessa kvalitativa inslag går att läsa i avsnitt 2.5 Enkätens utformning. 
Dessa kvalitativa inslag har lett till att även delar av vår analys är kvalitativ.  
 
När vi hade bestämt oss för en i huvudsak kvantitativ metod var det dags för nästa beslut. Vi 
var tvungna att besluta på vilket sätt vi skulle samla in respondenternas svar. De sätt som 
finns för insamling av primärdata, det vi är ute efter, är besöksintervju, telefonintervju och 
enkät som distribueras som brev eller e-post.16 Vi övervägde samtliga tre alternativ och vägde 
för- och nackdelar mot varandra. Den största invändningen mot att använda såväl besöks- som 
telefonintervju var det stora antalet respondenter samt att vi ville ge dessa en känsla av 
anonymitet. Postenkäter har till fördel att vi som ställer frågor inte på något vis kan påverka 
respondenterna att svara på ett speciellt vis. Postenkäter medför dessutom näst intill total 
känsla av anonymitet och respondenten kan avsätta tid för enkäten när den vill. Nackdelar 
med postenkäter i allmänhet är att de ställer krav på respondentens läs- och skrivkunskaper. 
Dessutom måste frågeformuläret utformas tydligt, eftersom det inte finns möjlighet att i 
efterhand förklara oklara frågor. Det finns även risk för stort bortfall vid postenkäter.17  
 
Efter att ha övervägt alternativen valde vi att göra en postenkät eftersom fördelarna med en 
sådan jämfört med de andra alternativen övervägde i vårt fall och eftersom nackdelarna till 
viss del gick att åtgärda. Dels förutsatte vi att våra respondenter förmodligen var delvis 
spridda över Sverige, och kanske även utomlands, dels är vissa av våra frågor så pass känsliga 
att vi ville uppnå högsta möjliga grad av anonymitet för våra respondenter. En annan aspekt 
var att vissa av frågorna är av sådan karaktär att respondenterna inte kan svara på den på en 
gång utan måste fundera på svaret. Alla dessa argument gjorde att valet var relativt enkelt. 
Nackdelarna som vi tidigare nämnt, att postenkäter ställer krav på respondentens läs- och 
skrivkunskaper, frågeformulärets utformning och att bortfallet kan bli stort, är något vi 
självklart behövt ta hänsyn till. Den första nackdelen, att denna undersökningsmetod ställer 
krav på läs- och skrivkunnighet, såg vi inte som något problem eftersom samtliga 

                                                 
13 Jacobsen, sid 281 
14 Gustavsson, sid 23 
15 Jacobsen, sid 149 
16 Ibid, sid 282 
17 Ibid, sid 315 
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respondenter är akademiker och med största sannolikhet torde inga av dem vara så gamla att 
de har svårt för att läsa. Den andra nackdelen, att frågeformuläret måste vara så väl utformat 
att inga oklarheter uppstår kring vad som avses med frågorna, var svårare att åtgärda. Vi löste 
detta genom att låta fem testpersoner läsa enkäten och komma med synpunkter.  
 
Problemet med bortfallet var vår största farhåga och också svårast för oss att påverka. Vi 
försökte lösa det i största möjliga mån genom att bifoga svarskuvert. Vi hoppades även att 
svarsfrekvensen skulle vara god eftersom vi vände oss till före detta studenter som samtliga 
själva har skrivit uppsats och vet hur det är. Självklart försökte vi även utforma enkäten på ett 
sådant sätt att det inte skulle kännas betungande att fylla i den. Vi erbjöd slutligen också alla 
respondenter att ta del av det färdiga arbetet, vilket vi förutsätter att de är intresserade av.   

2.4 Urval 
 
Vår undersökningsgrupp är examinerade civilekonomer från Stockholms Universitet. Vi har 
vänt oss till två årskullar, avgångsstudenter från 1995 och 2000. Nedan presenterar vi hur 
detta urval gick till. 
 
Vår teoretiska population, alla vi vill kunna applicera våra resultat på18, är alla civilekonomer 
i Sverige som har tagit examen de senaste 15 åren. Vår faktiska population, alla vi har 
möjlighet att undersöka19, är i stort densamma som vår teoretiska population. De undantag 
som vi kan se är de personer som inte tagit sin examen i Sverige och därför inte finns i några 
register. Civilekonom är ingen skyddad titel, vilket innebär att personer som inte gått en 
samlad kandidat- eller magisterutbildning kan kalla sig det. Detta innebär alltså att vår 
faktiska population är väldigt stor, och vi måste därför göra ett teoretiskt urval. Med teoretiskt 
urval menas de personer som vi faktiskt planerat att undersöka.20  
 
Målgruppen för vår studie är civilekonomer i Sverige. Vi är intresserade av de villkor som 
finns för ekonomer på arbetsmarknaden idag och vill därför att vår målgrupp ska ha varit 
verksam i några år, men inte alltför länge. Eftersom arbetsmarknaden är föränderlig tror vi att 
ekonomer som kommit ut på arbetsmarknaden på senare år har mött andra förutsättningar än 
de som varit verksamma länge. Det är dessa personer, som har kommit ut i arbetslivet under 
de senaste 15 åren, som vi är intresserade av och som också är vår målgrupp. Det som är 
gemensamt för denna målgrupp är utbildningen, och därför var magisterexamen ett lämpligt 
urvalskriterium för oss.  
 
Som vi tidigare nämnt riktar sig vår undersökning mot examinerade ekonomer från 
Stockholms Universitet. Valet av Stockholms Universitet gjorde vi av praktiska skäl. Bland 
annat var det lätt för oss att få tillgång till avgångsstudenternas personuppgifter med hjälp av 

                                                 
18 Jacobsen, sid 329 
19  Ibid, sid 329 
20 Ibid, sid 329 
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studentexpeditionen, vilket antagligen varit svårare vid ett universitet där vi inte är 
verksamma. Detta innebär att vi till viss del har gjort det som kallas bekvämlighetsurval, dvs. 
att vi valt respondenter som vi förhållandevis lätt kan komma i kontakt med.21  En annan 
anledning till att vi valde Stockholms Universitet var att vi snart kommer att tillhöra gruppen 
av examinerade ekonomer härifrån. Vi tror inte att resultatet av undersökningen hade blivit 
särskilt annorlunda om vi hade valt t.ex. Göteborgs Universitet eller om vi hade valt några 
andra närliggande avgångsklasser. 
 
Vi har, som vi nämnt ovan, vänt oss till två årskullar, avgångsstudenter från år 1995 och år 
2000. Dessa årskullar har 5 respektive 10 års arbetserfarenhet efter examen. Det kändes 
värdefullt för oss att ta två årskullar med 5 års skillnad eftersom vi då kan utvärdera om det 
skett någon förändring under dessa år. Vi gjorde en uppskattning av hur många personer som 
tar examen varje år och kom fram till att två årskullar skulle bli lagom många både med tanke 
på hanterbarhet av mängden information och på kostnaderna för att nå respondenterna. Vi 
antog att det tas ut ca 150 magisterexamina per år vid ekonomlinjen vid Stockholms 
Universitet, vilket skulle ha gett oss 300 respondenter. Att ha mindre än 100 respondenter 
anses försvåra en vettig analys och ge stora felmarginaler.22 Det visade sig att det var 68 
personer som tog ut examen 1995 och 138 personer år 2000. Detta ger oss sammanlagt 206 
respondenter.  
 
Eftersom vår undersökning begränsar sig till Stockholms Universitet kan vi inte med säkerhet 
säga att de resultat vi får fram är representativa för resten av landet. Vi kan heller inte säga att 
vi skulle ha fått samma resultat om vi hade valt att undersöka andra årskullar. Trots detta 
tycker vi att resultatet av vår undersökning bör vara intressant även utanför Stockholms 
Universitet.  
 

2.5 Enkäten 
 
Enkäten i sin helhet finns som bilaga 1.  
 

2.5.1 Frågornas utformning 
 
När vi utformade vår enkät tog vi hänsyn till de krav som Jacobsen menar kan ställas på en 
enkät. Ett grundläggande kriterium är att svarsalternativen måste vara heltäckande, dvs. alla 
tänkbara svar måste räknas upp. Ett annat krav är att alternativen måste vara ömsesidigt 
uteslutande, dvs. två olika alternativ ska inte vara möjliga som svar. Alternativen ska också 
vara balanserade, exempelvis ska det finnas lika många ”bra” alternativ som ”dåliga”.  En 
annan aspekt är att man ska försöka begränsa antalet alternativ när det gäller värdering, 

                                                 
21 Jacobsen, sid 350 
22 Ibid, sid 349 
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exempelvis av hur starkt en person känner för något. Då är det lämpligt att inte ha fler än fem 
alternativ. Det är även bra att försöka variera frågornas utformning så att t.ex. inte alla svar är 
av typen ”instämmer” , ” instämmer ej”. 23  
 
Kravet på heltäckande frågor löste vi genom att antingen lämna heltäckande svarsalternativ då 
sådant var möjligt, t.ex. frågan Hur många barn har du? Denna fråga kunde besvaras med 
alternativen 0,1,2,3 eller fler än 3.24 Vissa typer av frågor är omöjliga att lämna heltäckande 
svarsalternativ till, detta lösta vi genom att lämna ett öppet svarsalternativ som sista alternativ. 
Exempelvis fick frågan Hur kom du till ditt nuvarande arbete? alternativen Sökte på annons, 
Blev erbjuden platsen, Sökte själv upp företaget/myndigheten, Fick den förmedlad genom 
kontakter, Blev befordrad inom företaget/myndigheten, Flyttade inom företaget/myndigheten, 
Genom arbetsförmedlingen, Genom skolan, Genom praktikplats och Annat sätt.25 Detta var en 
fråga där vi försökte komma på alla tänkbara svarsalternativ men förstod att det kunde finnas 
flera sätt. Det visade sig också vara fallet, t.ex. hade en person blivit head-huntad och en 
annan person uthyrd, två alternativ som vi inte tänkt på. Samtliga frågor där vi lämnade ett 
öppet svarsalternativ lämnade vi även plats för respondenten att fylla i ett passande svar. 
Vissa frågor gav vi inga alternativ till utan lämnade ett helt öppet alternativ, t.ex. på frågan 
Hur gammal var du när du tog examen?26 Det hade varit onödigt för oss att ge alla tänkbara 
svarsalternativ och det andra alterna tivet, att ge på förhand givna ålderskategorier, hade gett 
oss begränsad information.   
 
Det andra kravet, att svarsalternativen ska vara ömsesidigt uteslutande, hanterade vi på två 
olika sätt. I första hand såg vi till att lämna ömsesidigt uteslutande alternativ där detta var 
möjligt, exempelvis frågan Hur stort företag/myndighet arbetar du på? fick följande 
svarsalternativ Mer än 1000 anställda, Mellan 500 och 1000 anställda, Mellan 100 och 499 
anställda, Mellan 25 och 99 anställda och Under 25 anställda.27 Vissa frågor som vi ville 
ställa var av en sådan karaktär att vi ville att respondenterna skulle kunna svara flera olika 
alternativ. I dessa fall skrev vi uttryckligen bredvid frågan att detta var möjligt. Detta var 
följdfrågor av typen Om du valt alternativ 1-3 på föregående fråga, i vilken situation?28  
 
Det tredje kravet som Jacobsen tar upp och som vi har tagit hänsyn till är att det ska finnas 
lika många ”bra” som ”dåliga” alternativ. Detta har vi löst exempelvis i frågan Finns det 
situationer där du tycker att du blivit annorlunda behandlad i positiv bemärkelse på grund av 
ditt kön? Frågan har givits svarsalternativen Ofta, Ibland, Sällan och Aldrig.29 Detta är också 
en typ av fråga där vi försökt begränsa svarsalternativen istället för att t.ex. ge respondenterna 
en skala på 1-10, eftersom det är svårt att klassificera en upplevelse på en sådan skala. Vi har 

                                                 
23 Jacobsen, sid 287-309 
24 Se bilaga 1, fråga 7 
25 Se bilaga 1, fråga 18 
26 Se bilaga 1, fråga 3 
27 Se bilaga 1, fråga 14 
28 Se bilaga 1, fråga 25 
29 Se bilaga 1, fråga 26 
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även försökt att formulera frågorna på ett neutralt sätt så att de inte upplevs som värdeladdade 
från vår sida.  Dessutom har vi försökt att varie ra frågornas utformning och svarsalternativen i 
största möjliga mån.  
 

2.5.2 Enkätens omfattning 
 
Jacobsen menar att det inte finns något givet svar på hur omfattande en enkät ska vara, men 
att svarsfrekvensen sjunker i takt med att antalet frågor ökar. Trots detta kan man inte säga att 
kortare är bättre, mängden frågor beror självklart på vilken information som undersökningen 
syftar till att få fram.30 Detta var ett av våra svåraste ställningstaganden. Självklart ville vi inte 
riskera ett onödigt stort bortfall på grund av antalet frågor men samtidigt var det så många 
olika aspekter vi ville beakta för att få ett så mångfacetterat och nyanserat resultat som 
möjligt. Flera av våra frågor har inte själva någon stor betydelse men påverkar betydelsen av 
andra. Ett exempel på detta är att frågan om storleken på företaget personen arbetar på inte är 
intressant i sig för vår studie, men den ger en bild av företaget som är viktig för frågan om hur 
stor andel män och kvinnor det finns på företaget. En annan fråga som varit nödvändiga med 
tanke på följdfrågor är hur många barn personen har. Detta är intressant ur många aspekter, 
dels föräldraledighet och barnomsorg, dels löneutveckling. Enkäten innehåller totalt 31 frågor, 
av vilka vissa bara riktas till dem som har barn och andra till dem som är egen företagare.  
Detta kan tyckas vara i längsta laget, men vi hoppades att enkätens längd kompenserades av 
respondenternas intresse för ämnet och vilja att delta.  
 
Enkäten har två delar. Den första består av 10 frågor och behandlar respondentens bakgrund 
och familjesituation. Denna del är viktig för oss för att vi, som vi tidigare nämnt, ska kunna få 
en uppfattning om hur civilekonomernas familjesituation ser ut och för att vi ska kunna se 
vilken inverkan familjesituationen har på personernas arbetsliv. Den andra delen består av 21 
frågor och behandlar personernas arbetsliv. I slutet av enkäten finns en förfrågan om vi vid 
behov får kontakta respondenten. Denna var avsedd att ge oss en alternativ utväg, om det 
skulle visa sig att vi fått alltför få svar. Då skulle vi ha kunnat göra en kvalitativ studie med 
några få respondenter istället, vilket självklart inte gett samma resultat men hade varit en 
annan studie inom samma intresseområde. Sist i enkäten lämnas utrymme för egna 
kommentarer från respondenterna och även möjlighet för dem att lämna kontaktuppgifter så 
att de kan ta del av den färdiga uppsatsen.  
 
Tillsammans med enkäten skickade vi ut ett brev till respondenterna. I brevet berättade vi om 
ämnet och vårt syfte med undersökningen. Vi berättade även för respondenterna hur de valts 
ut och att deras svar skulle behandlas anonymt i uppsatsen. Vi berättade kort om frågornas 
utformning och gav instruktioner till hur enkäten skulle fyllas i. Vi lämnade även 
kontaktuppgifter till oss samt angav ett sista datum då vi ville ha in enkäten. Vi betonade hur 

                                                 
30 Jacobsen, sid. 318 
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viktigt det var att både män och kvinnor svarade och givetvis hur tacksamma vi var gentemot 
de som valde att delta.  
 
Enkäten består av 6 sidor samt följebrevet. Att skicka sju A4-ark och ett svarskuvert hade 
krävt dubbla frimärken till samtliga 206 personer. Vi kände att detta var långt över vår 
ekonomiska smärtgräns och hade gett en totalkostnad på 3400 kronor, 618 frimärken á 5,50 
kronor styck. Det extra frimärket till svarskuvertet ville vi inte dra in på eftersom vi var rädda 
att svarsfrekvensen skulle minska. För att minska vår kostnad beslutade vi oss för att trycka 
enkäten på ett sådant sätt att vi endast behövde frankera med ett frimärke. Resultatet blev att 
vi dels skrev vi ut på både fram och baksidor av pappren, dels skrev ut i mindre format så att 
det rymdes två enkätsidor på en A4-sida. Endast följebrevet fick en hel sida. Detta gjorde att 
vi endast skickade ut två A4-sidor samt ett svarskuvert, och breven krävde nu endast ett 
frimärke. Detta gav oss en totalkostnad på 2 266 kronor. Tyvärr medförde vårt sätt att trycka 
enkäten att 3 av respondenterna missade enkätens första två sidor och enbart besvarade 
sidorna tre till sex vilket gör det svårt för oss att använda dessa svar. Detta är givetvis 
olyckligt, men eftersom den ekonomiska besparingen var så stor ser vi inte att vi kunde ha 
gjort på något annat sätt. En annan effekt av de höga kostnaderna i samband med utskicket var 
att vi på ett tidigt stadium insåg att vi inte skulle ha möjlighet att finansiera ett 
påminnelseutskick. 

2.5.3 Testomgång  
 
Efter att enkätens och följebrevets första utkast var klara gav vi fem personer i uppgift att läsa 
igenom dessa och komma med synpunkter. Personerna har olika kön och varierande ålder 
men samtliga har någon form av akademisk utbildning. Dessa personer kom dels med 
synpunkter om stavfel och syftningsfel och dels med synpunkter på frågornas utformning. 
Ingen av testpersonerna hade några synpunkter kring enkätens längd, vilket stärkte oss i vår 
uppfattning att den inte skulle innebära något stort hinder. Testpersonernas synpunkter var av 
stort värde för oss. 
 
Trots att vi själva har gått igenom enkäten flera gånger och låtit testpersonerna gå igenom den 
har den mänskliga faktorn spelat in. Fråga nummer 27, som är en följdfråga till fråga 26, är 
felformulerad. Fråga 26 lyder Finns det situationer där du tycker att du blivit annorlunda 
behandlad i positiv bemärkelse på grund av ditt kön? och har givits svarsalternativen Ofta, 
Ibland, Sällan och Aldrig. Fråga 27 borde ha formulerats som fråga 25 Om du valt alternativ 
1-3 på föregående fråga, i vilken situation? Istället är frågan formulerad Om ja, i vilken 
situation? Detta har lett till att en del personer som svarat Ibland eller Sällan inte har svarat på 
fråga 27, förmodligen eftersom de inte upplevt att de svarat Ja på fråga 26. Förutom detta har 
även ett skrivfel smugit sig i enkätens sista mening. Detta är självklart beklagligt men vi 
hoppas att enkäten i sin helhet ger ett väl genomarbetat intryck. 
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När vi fått svaren på enkäten och skulle börja med resultatarbetet insåg vi att det fanns två 
frågor vi inte ställt men som skulle ha gett oss en bättre helhetsbild av respondenterna. Dels 
hade vi velat veta med vad och hur mycket respondenterna eventuella partners arbetar. Dels 
hade vi varit intresserade av om och i så fall hur mycket övertid respondenterna arbetar. En 
annan fråga som hade kunnat vidareutvecklas är frågan om förmåner. Många respondenter har 
svarat att de har bonus, men vi har ingen aning om storleken på denna bonus.  
 

2.6 Utfallet av enkäten 
 
Från att våra respondenter hade fått enkäten hade de knappt två veckor på sig att svara. Detta 
kan tyckas vara kort med tid, något som också en av respondenterna påpekat. Av praktiska 
skäl kunde vi inte ge respondenterna alltför lång tid på sig, eftersom vi var tvungna att komma 
igång med resultatarbetet. Dessutom tänkte vi att kort svarstid skulle göra att respondenterna 
svarade i samband med att de fick enkäten, i stället för att vänta och därmed glömma bort den.  
 
Som tidigare nämnts var det sammanlagt 206 personer som ingick i vår undersökningsgrupp, 
summan av studenterna som tog ut sin examen 1995 och 2000. Av dessa var det 7 personer 
som vi inte hade adress till eller som hade utländska adresser. Av de 199 enkäter vi skickade 
kom 5 i retur på grund av felaktiga adresser, dessutom kontaktades vi av 2 personer som 
mottagit breven men som inte hade möjlighet att vidarebefordra dem till de rätta adressaterna. 
Summan av enkäter som, såvitt vi vet, har nått fram till respondenterna är således 192. Då 
svarstiden var slut hade vi fått 115 svar. Under dagarna efter att svarstiden gått ut kom 
ytterligare några svar per dag. En vecka efter att svarstiden gått ut bestämde vi att vi var 
tvungna att börja sammanställa resultatet och därför inte beakta eventuellt fler inkomna svar. 
Vi hade då fått sammanlagt 130 svar. En av de 130 personerna var vänlig nog att skicka ett 
mail till oss och erbjuda sig att svara på enkäten via mail, eftersom personen befann sig i 
utlandet. En annan person skickade bara enkätens sista blad per post men kom därefter 
personligen och lämnade första bladet i vår brevlåda, och vi kunde därför använda personens 
svar. En genomgång av svaren visade att 2 personer att hade skickat tillbaka blanka enkäter 
och kommenterat att de inte kunde eller ville svara. 2 personer hade även enbart skickat med 
enkätens sista blad, och eftersom vi inte kunde identifiera vilket kön och vilket avgångsår de 
har kunde vi heller inte använda dessa svar i resultatsammanställningen. Slutligen hade vi 
alltså 126 användbara svarsenkäter av 192, vilket ger oss en svarsfrekvens på 66 %. Efter att 
vi hade påbörjat resultatsammanställningen fick vi ett svar till. Detta har vi inte kunnat 
använda. Vi är mycket glada över att konstatera att denna höga svarsfrekvens gick att uppnå 
utan att skicka ut påminnelser till respondenterna. Detta anser vi bekräftar att respondenterna 
tycker att vårt undersökningsämne är intressant och att de tagit del av vårt följebrev där vi 
betonade vikten av att så många som möjligt deltog.  
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2.7 Bortfall 
 
Så här ser svarsfrekvensen ut per undersökningsgrupp.  
 

Svarsfrekvens per undersökningsgrupp   

Undersökningsgrupp 
Antal 
personer 

Antal 
svar Svarsfrekvens 

Kvinnor 1995 15  11 73% 
Kvinnor 2000 63 42 67% 
Män 1995 45 23 51% 
Män 2000 69 50 72% 
Totalt 192  126 66% 

Figur 1, Svarsfrekvens 
 

Intressant att notera är att så pass många män har besvarat enkäten. En oro för oss var att män 
skulle se enkäten som riktad till kvinnor och därför inte skulle bry sig om att svara. Denna oro 
visade sig vara obefogad. Man kan fundera på om det fanns vissa grupper av människor, med 
gemensam situation som skulle ha större eller mindre benägenhet att svara. Dels kan man 
tänka sig att personer som har lyckats bra med sin karriär gärna berättar om detta och därför 
gärna svarar. Dels kan man tänka sig att personer som har upplevt hög grad av diskriminering 
och som har lyckats mindre bra med sina karriärer gärna berättar om detta och att denna 
kategori av människor därför ger en hög svarsfrekvens. Eftersom dessa två krafter motverkar 
varandra är det svårt för oss att avgöra om det är någon speciell kategori av människor som 
har svarat i större utsträckning än andra. Vi tror dock att utfallet är relativt representativt för 
den undersökta gruppen.  
 
Det interna bortfallet, dvs. de enkäter som inkommit men som vi inte kunnat använda, är som 
vi nämnt 2 stycken. Vi räknar här enbart med de enkäter som var ofullständigt ifyllda och inte 
de som skickades blanka och där respondenterna angett att de inte ville eller kunde svara på 
enkäten.  
 

2.8 Bearbetning av enkäten 
 
Efter att våra svar hade inkommit var det dags att sammanställa dem. Vi insåg att eftersom 
respondenterna var så pass många och att antalet var så stort var vi tvungna att finna en väg 
att få en överblick över samtliga frågor och svar. Vi löste detta genom att sammanställa detta i 
ett excelark. Vi lät alla respondenter få varsin rad och varje fråga varsin kolumn. Detta gjorde 
att vi hade en god överblick över respektive fråga och kunde göra summeringar och 
jämförelser mellan svaren. Vi kunde också välja att jämföra svar på två eller flera frågor i 
taget, för att få en mer riktig bild av verkligheten. Detta excelark möjliggjorde utformningen 
av diagrammen som återfinns i kapitel 4.  
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2.9 Användning av tidigare kunskaper (teorier, modeller, 
utredningar) 
 
1992 kom Anna Wahls doktorsavhandling Könsstrukturer i organisationer – Kvinnliga 
civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling. Anna Wahl har, precis som vi, 
genomfört en enkätundersökning för att undersöka kvinnors villkor i arbetslivet. Eftersom 
hennes undersökning är en doktorsavhandling har hon givetvis haft mycket mer tid och 
resurser till förfogande och vår undersökning är naturligtvis avsevärt mycket mindre än 
hennes i alla avseenden. Doktorsavhandlingen fokuserar på avsaknaden av kvinnor i 
chefspositioner medan vi undersöker karriär och arbetsliv mer generellt. Wahls enkät riktar 
sig dessutom enbart till kvinnor, medan vi gör en jämförande studie mellan män och kvinnor. 
Dessutom har Wahl använt två målgrupper, civilekonomer och civilingenjörer, medan vi 
endast har använt civilekonomer. Trots detta finns vissa likheter mellan studierna. Den metod 
som har använts är densamma, postenkäter, och vi har hämtat inspiration till några av våra 
frågor från Wahls enkät. Wahls avhandling har också tack vare ett noggrant och ärligt 
metodavsnitt hjälpt oss att undvika en del fallgropar. Det var också intressant att se hur bra 
hennes genomförande av enkätundersökningen gick, något som stärkte oss i vår förhoppning 
att även vår undersökning skulle fungera väl.  
 
Eftersom vi haft ett deduktivt angreppssätt har vi i vår studie utgått från befintlig genusteori, 
som vi har applicerat på vårt undersökningsmaterial. Detta innebär att vi förutom att använda 
teorin för att förstå vårt resultat också har baserat våra undersökningsfrågor på den teori som 
behandlar diskrimineringsfaktorer för att få en förståelse för vilka dessa kan vara. Instudering 
av ämnet har gett oss en djupare förståelse för vad det är vi vill undersöka och har varit till 
nödvändig hjälp för att utforma en relevant enkät som ju är grunden för vår undersökning.  
 
Det finns en hel del teori kring ämnet kön och genus. I denna uppsats har vi koncentrerat oss 
till sådan teori som har en konkret anknytning till arbetslivet. Detta innebär att vi inte tar upp 
teori som behandlar exempelvis uppfostran och olika behandling av pojkar och flickor i 
skolan, även om detta kan tänkas ha en indirekt påverkan på senare arbetsliv och karriär. Vi 
menar att eftersom vi använder oss av en enkät, som besvaras av människor som är mer eller 
mindre insatta i ämnet genusvetenskap, krävs det att vår enkät kretsar kring aktuella och 
konkreta frågor. Vi har därför inte ställt frågor där respondenterna har ombetts att i efterhand 
försöka förstå sin uppväxt i termer av genus och diskriminering, det vore för mycket begärt av 
dem. Sådana frågor är intressanta men lämpar sig bättre för intervjustudier och är alltså inte 
något som omfattas av vår uppsats. Vi har alltså gjort ett urval av genusteori och sökt teori 
som behandlar orättvisor i arbetslivet som kan bero på kön. Dessa eventuella orättvisor bildar 
vår teoretiska utgångspunkt. Eventuellt finns även andra aspekter som har inverkan på 
arbetslivet och som beror på kön, men med den litteraturstudie som vi har gjort har detta varit 
återkommande problemområden, och därför är det dem som vi tar fokus på. 
Problemområdena som dessa har mynnat ut i kan delas in i fem huvudområden: 
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löneskillnader, könssegregering på arbetsmarknaden, ledarskap, arbetsliv kontra familjeliv 
och kvinnan som företagare.  
 

2.10 Källkritik 
 
Resultatet av den här studien baseras enbart på de svar som respondenterna har lämnat till oss. 
Vi måste alltså ställa oss frågan hur trovärdiga respondenterna är som källor. Man kan till 
exempel ställa sig frågan om det finns några incitament för respondenterna att framstå på ett 
visst sätt, som till exempel extra lyckade eller extra diskriminerade. Vi tror inte att dessa 
incitament har påverkat respondenterna i studien. Dels medverkar personerna anonymt och i 
egenskap av privatpersoner, de representerar alltså inte ett specifikt företag vars rykte de 
måste ha i åtanke. Dels tror vi inte att civilekonomer i yngre medelåldern i allmänhet har en 
stor benägenhet att ljuga. Studien är inte heller av den typen att vissa svar framstår som mer 
önskvärda än andra.  
 

2.11 Alternativa metoder och kritisk granskning av metoden 
 
Den största kritiken som finns mot att använda ett deduktivt angreppssätt är att studien kan bli 
till en självuppfyllande profetia.31 Detta innebär man i studien bara finner det man på förhand 
bestämt sig för att finna. I vårt fall betydde detta att vi innan vi tog kontakt med våra 
respondenter försökte finna de diskrimineringsfaktorer som respondenterna kunde tänkas 
möta i arbetslivet. Detta lämnar mindre utrymme för respondenterna att själva formulera sina 
upplevelser. Vi har försökt lösa detta genom att ge många och ibland fria svarsalternativ, men 
det deduktiva angreppssättet har fortfarande gett en viss begränsning. Det deduktiva 
angreppssättet var nödvändigt eftersom vi valde att göra en postenkät, ett induktivt 
angreppssätt skulle ha kunnat vara att genomföra öppna intervjuer och där söka kvalitativ 
information istället för kvantitativ.   
 
I samband med den här typen av undersökning är det intressant att diskutera validiteten och 
reliabiliteten hos undersökningen. Med validitet menas att man mäter det som önskas mäta 
och att resultatet är överförbart från ett sammanhang till ett annat. Med reliabilitet menas att 
undersökningen ska ha en hög trovärdighet och att man om man utförde samma undersökning 
en gång till skulle uppnå samma resultat.32 Urvalet i vår undersökning är begränsat till två 
avgångsklasser från Stockholms Universitet. Detta gör att man så klart kan ställa sig frågande 
till undersökningens validitet. Vi anser dock att eftersom vi har ett relativt stort antal 
respondenter bör öka validiteten. Vi tror att undersökningens resultat i stort är överförbart på 
andra närliggande avgångsklasser och andra svenska storstäder. Alltså anser vi att vår 
undersökning har en relativt hög validitet. Undersökningens reliabilitet uppskattar vi också 

                                                 
31  Jacobsen, sid. 42 
32 Ibid, sid. 21 
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som hög. Eftersom vi har använt oss av en enkätundersökning med till största del fasta 
svarsalternativ har detta inneburit ett mycket litet tolkningsutrymme för oss, vilket borde tyda 
på att en likadan undersökning skulle kunna genomföras på samma undersökningsgrupp med 
samma resultat.  
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3. Teori och tidigare studier 
 
 
I detta kapitel presenterar vi den teori som ligger till grund för enkätutformningen och senare 
också grund till analysen som vi genomför i kapitel 5. Som tidigare nämnts i avsnitt 2.9 
Användning av tidigare kunskaper (teorier, modeller, utredningar) har vi använt sådan teori 
som behandlar arbetslivet på ett konkret sätt. Vi har funnit fem huvudområden i arbetslivet 
där män och kvinnor kan bli olika behandlade på grund av kön. 
 
 
 
”Manliga och kvinnliga kategorier konstrueras efter två principer, segregation och hierarki, 
så att manligt och kvinnligt inte enbart är åtskilt utan manliga aktiviteter även värderas högre 
än kvinnliga.” Så skriver Yvonne Hirdman 199033 och uttalandet är fortfarande aktuellt med 
tanke på den ständigt pågående debatten kring jämställdhet. Hirdmans uttalande är en av 
grunderna för vår övriga teorianknytning, som berör kvinnors och mäns olika förutsättningar i 
arbetslivet. Den andra grunden är hur könsordningen uttrycks och reproduceras. Ett 
återkommande uttryck är att mannen betraktas som norm och kvinnan som avvikare. Denna 
del av könsordningens logik återfinns också i organisationens könsordning. 34   
 

3.1 Löneskillnader 
 
De tre senaste decenniernas forskning kring löneskillnader mellan könen har dominerats av 
humankapitalansatsen. 35 Denna kan i korthet beskrivas som att individer väljer yrken som 
motsvarar deras förväntade arbetskraftsdeltagande över livscykeln. Ur detta perspektiv kan 
löneskillnader då sägas reflektera rationella val av investering i utbildning. Individer kan 
sägas väga dagens kostnader för att investera i en utbildning mot framtidens förväntade 
inkomster. Eftersom kvinnor historiskt har tjänat mindre än män, och dessutom haft färre 
yrkesverksamma år på grund av barn, finns alltså färre incitament för kvinnor att utbilda sig.  
 
Ett annat sätt att förklara löneskillnader mellan könen är att med hjälp av regressionsanalys ta 
fram ekvationer och räkna fram vilka faktorer som påverkar löneskillnader.36 De 
löneskillnader som inte kan förklaras med att individer har olika produktivitetsrelaterade 
karaktärsdrag anses bero på direkt diskriminering. Oavsett mätningsmetod visar 
forskningsresultat att diskriminering är en viktig faktor för att förklara lönegap mellan könen 
men hur stor del som beror på diskriminering är svår att avgöra.37 

                                                 
33 Gonäs m.fl., sid. 21 
34 Wahl m.fl. sid. 156 
35 Gonäs m.fl., sid. 90 
36 Ibid, sid. 90 
37 Ibid, sid. 98 
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Löneskillnader mellan män och kvinnor sägs ibland bero på att kvinnor ofta arbetar i 
lättövervakade jobb utan eget ansvar, något som kan motivera en låg lön, medan män dras till 
arbeten som är svårövervakade, vilket kräver att arbetsgivaren betalar hög lön för att slippa 
”smitningar”. Trots detta får män oftare så kallad prestationslön än kvinnor, vilket borde 
innebära att deras arbetsinsatser är lätta att mäta, eftersom det är förutsättningen för att en 
prestationslön ska vara möjlig att sätta.38 Det finns även studier både i Sverige och andra 
länder som visar att kvinnors arbete i genomsnitt är lägre betalt även vid arbetsuppgifter som 
är fullt jämförbara vad gäller krav på skicklighet, ansträngning etc.39 

3.2 Kvinnan som företagare 
 
Vid en första anblick kanske inte kvinnor och företagande kan ses som ett problemområde 
utsatt för diskriminering. Vidare studier i ämnet visar dock att det finns betydande skillnader 
mellan kvinnligt och manligt företagande, och att dessa skillnader delvis kan ses som 
diskrimineringsfaktorer samt att det kvinnliga företagandet ibland kan vara ett resultat av 
diskriminering. 
 
Forskning som behandlar kvinnors entreprenörskap och företagande har blivit aktuell först de 
senaste decennierna. En gemensam slutsats av studier i olika länder visar att kvinnor som 
driver egna företag i hög grad gör det i kvinnodominerade sektioner såsom städning, hårvård 
etc.  Till detta har givits två förklaringar, dels har kvinnor lättare att bli accepterade i dessa 
sektioner, dels har kvinnor erfarenhet från dessa yrken.40 Vanliga motiv för kvinnor att bli 
egna företagare är bland annat att det innebär flexibilitet och oberoende i arbetet men också 
att de undkommer dominans från manliga arbetsgivare. Det vanligaste motivet för män att bli 
egna företagare är pengar.41. Kvinnor som är egenföretagare är förhållandevis högutbildade, 
har ofta lägre genomsnittsålder än manliga företagare och uppfattar inte familj och barn som 
ett hinder för företagandet. De kvinnliga företagarna driver framförallt små eller medelstora 
företag. 42 
 
I doktorsavhandlingen Pappas flickor från år 2000 beskrivs två undersökningar av kvinnligt 
företagande i Sverige baserade på intervjuer med kvinnor i två olika landskap. Författaren 
påpekar att kvinnor i Sverige är företagare i betydligt mindre utsträckning än män och 
konstaterar också att Sverige har få kvinnliga företagare om man jämför med länder som 
Norge, USA, Kanada, Storbritannien och Japan. I en jämförelse mellan länder ligger även 
svenska män efter, men dessa skillnader är inte lika stora.43  Intervjuerna i studien indikerar 
att bidragande orsaker till att kvinnor blivit företagare kan vara att de i en tidigare anställning 

                                                 
38 Gonäs m.fl., sid. 96 
39 Ibid, sid. 104, 
40 Ibid, sid. 45 
41 Ibid, sid. 53 
42 Ibid, sid. 46 
43 Näsman, sid. 1:21 
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råkat ut för lönediskriminering eller har tvingas arbeta under en manlig chef med mindre 
erfarenhet och kunskap än kvinnan själv. 44 En annan orsak till att kvinnor vill starta eget kan 
enligt undersökningen vara problem i anställningen med att få ta del av 
kompetensutvecklingsresurser. Dessa kompetensutvecklingsproblem har för många av 
kvinnorna i studien lösts genom en kombination av anställning och företagande.45  
 

3.3 Könssegregering på arbetsmarknaden 
 
Redan år 1962 kom Dahlström i en forskningsstudie fram till att det finns ett ”tydligt mönster 
för segregation på arbetsmarknaden i form av en uppdelning mellan typiskt manliga och 
typiskt kvinnliga yrken och att kvinnor och män inte ens i blandade yrken utförde samma 
slags arbete”.46 Under 1960-talet, då många svenska kvinnor gick ut i arbetslivet, sökte sig ¾ 
av dem till redan kvinnodominerade yrken medan bara ¼ sökte sig till mansdominerade 
yrken. Studier visar att könssegregeringen varit i stort sett oförändrad mellan 1960- 1990-
talen.47 
 
Könssegregation kan delas upp på tre olika sätt, i sektoriell, horisontell och vertikal 
segregation. Vertikal segregation innebär att de olika könen återfinns på olika positioner inom 
samma yrke.48 Att det finns en påtaglig vertikal segregation är tydligt om vi ser till svenskt 
näringsliv, där kvinnor utgör cirka 1 procent av det översta befattningsskiktet och mellan 5 
och 10 procent av befattningarna på mellannivå.49 Även om dessa siffror inte är färska visar 
även dagens fördelning en tydlig vertikal könssegregering. Studier visar att könsmärkning av 
ett jobb, som manligt eller kvinnligt, påverkar lönesättningen. Amerikanska studier visar 
också på ett  orsakssamband mellan minskade löneintäkter i ett yrke och en ökad andel 
kvinnor i yrket.50 Kvinnor i mansdominerade yrken har bättre karriärmöjligheter än kvinnor 
anställda i kvinnodominerade yrken. 51 Gemensamt för samtliga studier kring könssegregering 
är att den endast långsamt minskar i omfattning.52 
 
Även Conradson och Rundquist anser att arbetsmarknaden är starkt könssegregerad, och även 
de använder begreppen vertikal och horisontell segregation. Vertikal segregation sker enligt 
Conradson och Rundquist genom att relativt få kvinnor återfinns i de högre hierarkierna 
medan horisontell segregation sker genom att många yrkesarbetande kvinnor arbetar inom 
”fel” fält med avseende på makt, status och inflytande.53 

                                                 
44 Näsman, sid. 1:45 
45 Ibid, sid. 1:47 
46 Gonäs m.fl., sid 65 
47 Ibid, sid. 70 
48 Ibid, sid. 70 
49 Wahl, sid. 21, siffrorna är från 1987 
50 Gonäs m.fl., sid. 95 
51 Ibid., sid. 82 
52 Ibid, sid. 86 
53 Conradson och Rundquist sid. 41-42 
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Även Wahl diskuterar begreppen vertikal och horisontell segregation. Hon menar att det även 
inom ett visst yrke sker såväl horisontellt- som vertikal segregation, då kvinnor har andra 
uppgifter eller återfinns inom andra områden än män. Kvinnor återfinns ofta inom 
specialistfunktioner och sällan på che fspositioner.54 
 
Ett annat sätt att dela in segregationen är att tala om primär och sekundärsegregering.55 
Primärsegregering avser uppdelningen mellan förvärvsarbete och hushållsarbete. Studier av 
denna segregering avser kvinnors möjlighet till förvärvsarbete. Med sekundärsegregering 
avses istället uppdelning i mäns och kvinnors arbete och arbetsmarknad. En gemensam 
utveckling i de nordiska länderna är att kvinnor har sökt sig till vissa mansdominerade yrken 
medan män inte i samma utsträckning har sökt sig till kvinnodominerade yrken. 56 
 
Wahl m.fl. beskriver en strukturell modell som från början presenterats av Rosabeth Moss 
Kanter. Denna modell presenteras tre strukturella variabler för studiet av kvinnors och mäns 
situation i organisationer. Variablerna är57: 
 

• Möjlighetsstruktur: Möjligheter att förflytta sig och utvecklas i organisationen. 
• Maktstruktur: Möjligheter att effektivt agera inom organisationen. 
• Gruppens sammansättning: Minoriteter och majoriteter, könsfördelningar i       

arbetsgrupper och avdelningar.  

 
Möjlighetsstruktur 
 
Möjligheterna att förflytta sig och utvecklas i organisationen bestäms av till exempel 
befordringsmöjligheter, antal karriärsteg som följer med en viss position, hur många olika 
karriärmöjligheter som öppnas via en viss position, möjligeter att få utmaningar, kunna 
utvecklas och utvidga sin kompetens, samt möjligheter till belöningar och förmåner. Kanter 
fann år 1977 att personer med små möjligheter tenderade att ha låga förväntningar på 
befordran och begränsade ambitioner. De hade sämre självförtroende och sökte 
tillfredsställelse utanför jobbet. Personer med stora möjligheter tenderade att bete sig på 
motsatt sätt. De hade höga ambitioner och stort självförtroende och såg arbetet som en central 
del av sina liv. Vad Kanter fann var att möjlighetsstrukturen skapade självuppfyllande 
profetior och att detta var ett sätt att förklara observerbara könsskillnader i organisationer. De 
med stora möjligheter, oftast män, tenderade att uppträda på ett sätt som genererar flera 
möjligheter, vilka i sin tur uppmuntrar beteende ännu mera åt samma håll. De med små 

                                                 
54 Wahl, sid. 73 
55 Gonäs m.fl., 176  
56 Ibid, sid. 178 
57 Wahl m.fl., sid. 68 
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möjligheter, oftast kvinnor, tenderade däremot att göra det motsatta, vilket ledde till ännu 
färre möjligheter. Detta kallade Kanter uppåtgående respektive nedåtgående spiraler.58  
 
Maktstruktur 
 
Makt anser Kanter vara personens möjlighet att mobilisera resurser. Faktorer som avgör detta 
kan vara den formella arbetssituationen i hierarkin, allianser med kollegor, chefer och 
underordnade samt uppmärksamhet från personer högre upp i organisationen och  
stöd från kollegor. Kanter menar att personer med liten makt har en tendens att uppträda mer 
auktoritärt och försöka bibehålla kontroll genom att begränsa underordnandes självständighet. 
Personer med stor makt däremot har en mer samarbetande stil och behöver inte fullständig 
kontroll. De delegerar mer och låter underordnade vara mer självständiga. Detta leder till att 
dessa typer av personer ofta är mycket omtyckta. Kanter menar att dessa skillnader i makt, 
och inte i de i kön, kan förklara varför män ofta föredras som chefer och varför kvinnliga 
chefer ofta ses som kontrollerande.59 
 
Gruppens sammansättning 
 
Kvinnor som har brutit sig in på mansdominerade områden är i minoritet. Att vara i minoritet 
ger upphov till tre strukturella effekter. Den första är synlighet, vilket innebär att minoriteten, 
t.ex. kvinnor i chefspositioner, blir mer synliga, vilket ofta upplevs som pressande. Denna 
synlighet leder till att kvinnor i chefspositioner ofta är mindre benägna att ta risker än sina 
manliga kollegor. Den andra effekten, kontrasteffekten, innebär att närvaron av någon i 
minoritet gör majoriteten mer medvetna om vad de har gemensamt samtidigt som detta 
gemensamma hotas. Detta leder till att skillnader mellan minoriteter och majoriteter ofta 
överdrivs. Den tredje effekten, assimilering, innebär att det är lättare att generalisera de som 
bildar minoriteten eftersom de är färre. Detta innebär att minoriteten, kvinnorna, ofta blir 
bedömda utifrån stereotyper. 60 
 
Wahl visar i en studie att det finns tillfällen där kvinnor upplever positiv särbehandling på 
grund av sitt kön. Det visade sig att kvinnor upplevde att de fick större uppmärksamhet, blev 
lättare igenkända och ihågkomna, vilket underlättade kontakter i arbetet. 61 
 

3.4 Ledarskap 
 
Som vi redan nämnt är kvinnor i chefspositioner i minoritet jämfört med män. Detta innebär 
att det finns en vertikal könssegregering på arbetsmarknaden. Kanters teori är att män i 
chefspositioner väljer andra män, framförallt män som liknar dem själva, till andra 

                                                 
58 Wahl m.fl. sid. 68-69 
59 Ibid, sid. 70 
60 Ibid, sid. 71 
61 Ibid, sid. 117 
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chefspositioner. Teorin går ut på att chefskap präglas av stor osäkerhet, eftersom händelser är 
svåra att förutsäga och det mänskliga omdömet spelar stor roll. Eftersom det inte finns några 
objektiva mått har sociala kriterier såsom rätt social bakgrund och examen från elitskolor 
blivit ett sätt att minska osäkerheten. Detta har lett till ett behov av likformighet, vilket enligt 
Kanter leder till att chefer reproducerar sig själv. Detta fenomen kallas homosocial 
reproduktion. Genom att personer på chefsposter reserverar chefsposterna för personer som 
liknar dem själva förstärks bilden av att personer av just denna sort faktiskt förtjänar dessa 
positioner. Kanter menar också att män har en tendens att välja andra män eftersom de känner 
sig osäkra på hur kvinnor kommunicerar. De finner det mindre osäkert att välja män som de 
vet har samma språk och som förstår det som sägs. En tredje orsak till likformigheten bland 
chefer anser Kanter vara kravet på total hängivelse i arbetet. Kvinnor som helt öppet visar att 
det finns andra viktiga åtaganden i livet, t.ex. barn, kan komma att betraktas som osäkra kort 
och inte helt lojala mot företaget. 62 
 
Wahl diskuterar många aspekter av kvinnligt ledarskap i sin avhandling. Hon beskriver 
studier som förklarar bristen kvinnor på chefsposter och högre positioner. Studierna visar att 
män inte tror att kvinnor vill avancera medan kvinnor inte tror att de har tillräcklig utbildning 
för att avancera.63 Wahl beskriver också användandet av stereotyper. Hon menar att chefer, i 
en rekryteringssituation, använder sig av manliga och kvinnliga stereotyper för att underlätta 
rekryteringen. Manliga stereotyper, att vara handlingskraftig, beslutsam och självsäker, 
stämmer väl överens med vad som anses vara bra chefsegenskaper. Den kvinnliga stereotypen 
å andra sidan, som är mjuk, vårdande och omhändertagande, passar sämre som chefsämne. 
Alltså föredras män i rekryterings- befordrings- och karriärutvecklingsbeslut.64 
 
Andra slutsatser som Wahl drar är att män får sin könsidentitet bekräftad genom en 
chefsposition medan kvinnors chefskap blir mer paradoxalt eftersom de inte blir bekräftade 
som kvinnor. Att vara kvinna och chef innebär därför att välja en strategi, könsneutralitet, för 
att passa i sina båda roller.  
 

3.5 Arbetsliv och familjeliv 
 
Kvinnor arbetar oftare än män i vad som beskrivs som atypiska arbetsformer, det vill säga 
annat än heltid med fast anställning. Deltidsarbete är ett typiskt kvinnligt arbete, som har ökat 
i Sverige till följd av utökad barnomsorg på 1960-talet och framåt. Deltidsarbete är numera ett 
typiskt kvinnligt fenomen i hela Europa, och är även överrepresenterat i så kallade kvinnliga 
yrken.65 Att arbeta deltid är kanske inget som upplevs som diskriminerande, men det finns 
indirekta diskrimineringsfaktorer som uppstår till följd av deltidsarbete och andra atypiska 

                                                 
62 Wahl m.fl. sid. 106-107 
63 Wahl, sid 62 
64 Ibid, sid 65 
65 Gonäs mfl, sid 119 
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arbetsformer. Några av dessa faktorer som helt eller delvis drabbar dem med atypisk 
anställning eller ickeanställning är utestängning från pensions- och sjukförsäkring, 
semesterersättning, prestationslön och möjlighet till avancemang. 66 En anledning till att 
kvinnor gör karriär i mindre utsträckning än män, menar Wahl, är att kvinnors karriärer ofta 
ses som något som kommer i ”andra hand” inom äktenskapet. Moderskapet kräver i allmänhet 
mer tid och energi än faderskapet. 67 
 
Arbete som utförs kan delas in i betalt förvärvsarbete och obetalt hemarbete, och 
undersökningar visar att på årsbasis har det arbete som utförs i hemmet lika stor volym som 
förvärvsarbetet.68 Definition av obetalt arbete är sådant som kan utföras av en tredje person, 
exempelvis städning och matlagning. Att kvinnor utför mer obetalt arbete än män tycks vara 
vedertaget. 
 
Wahl diskuterar de komplexa roller som uppstår då kvinnor gör karriär. Kvinnorna i hennes 
studie utför mer hemarbete än sina män vilket innebär rollkonflikter, skuldkänslor, överarbete 
och tidsbrist. Framförallt drabbar detta de gifta kvinnorna som har barn. Kvinnorna känner att 
så som chefskap är organiserat behöver chefen en hustru, detta är en dold struktur i 
organisationer. En god make talas det inte om, eftersom hushållsarbete inte i lika hög grad 
förknippas med en make utan med en hustru. Wahl gör tolkningen att de kvinnliga cheferna 
saknar en hustru. 69 En annan slutsats är att äktenskap innebär en fördel för männens karriärer 
medan det för kvinnors del kan innebära en karriärmässig nackdel. 70 
 
Wahl diskuterar även de hinder som kvinnor som vill göra karriär möter, på grund av 
könsuppdelningen där kvinnor tar större ansvar än män för hem och barn. En indirekt 
diskriminering är därför organisationers inacceptans för familj, flextider och möjlighet till 
karriäravbrott på grund av barn. Detta är fenomen som drabbar kvinnor i mycket högre grad 
än män.71 
 

3.6 Sammanfattning av teoribildning kring diskrimineringsfaktorer 
 

• Löneskillnader. Kvinnors lägre löner, jämfört med mäns, kan bero på att de har färre 
incitament än män att utbilda sig. Kvinnor arbetar ofta med lättövervakade 
arbetsuppgifter och har i mindre omfattning än män prestationslön och andra 
förmåner.  

 

                                                 
66 Gonäs mfl., sid 135 
67 Wahl, sid 62 
68 Gonäs mfl., sid 146 
69 Wahl sid. 59 
70 Ibid, sid. 62 
71 Ibid, sid. 65 
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• Kvinnan som företagare . Kvinnor är mindre benägna än män att starta egna företag. 
De kvinnor som startar företag gör det ofta i kvinnodominerade branscher. Kvinnor 
startar företag av andra anledningar än män.  

 
• Könssegregering på arbetsmarknaden. Könssegregering kan ske både horisontellt, 

vertikalt och sektoriellt. Samtliga former av könssegregering minskar endast långsamt 
och är till nackdel för kvinnor i arbetslivet. Det finns tre variabler som påverkar 
individers situationer i en organisation och som är intressanta att diskutera utifrån ett 
könsperspektiv. Dessa är möjlighetsstruktur, maktstruktur och gruppens 
sammansättning.  

 
• Ledarskap. De flesta chefer är män. Chefskap har en tendens att reproducera sig 

självt, då män i chefsposition väljer andra män. Rekryteringen sker med hjälp av 
stereotyper, där den kvinnliga stereotypen passar sämre som chef än den manliga.  

 
• Arbetsliv och familjeliv. Kvinnor arbetar oftare deltid och under icke-fast anställning 

än män. Detta kan leda till indirekt diskriminering. Kvinnor utför mer hemarbete än 
män, vilket försvårar karriärmöjligheterna då männen inte automatiskt utför mer 
hushållsarbete då deras fruar arbetar mer.  
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4. Resultatredovisning 
 
 
I detta kapitel presenterar vi de resultat vi kommit fram till och de diagram som vi tagit fram 
för att visualisera de skillnader som vi har funnit mellan männen och kvinnorna i vår studie. 
Resultaten i detta kapitel ligger till grund för den analys som vi gör i nästkommande kapitel. 
 
 
Av de svar vi har fått in är det 126 svar som vi har kunnat använda i vår 
resultatsammanställning. Av dessa är 53 från kvinnor och 73 från män. 10 av kvinnorna 
examinerades år 1995 och 43 år 2000. 23 av männen examinerades år 1995 och 50 
examinerades år 2000. Dessa olika respondenter bildar 4 olika undersökningsgrupper 
beroende på kön och avgångsår. Vid vissa frågor redovisar vi de fyra olika gruppernas svar 
var för sig, och ibland bildar vi två större undersökningsgrupper, där män är den ena och 
kvinnor den andra.  
 
Alla respondenter har inte svarat på alla frågor. Vissa frågor ska exempelvis bara besvaras av 
dem som har barn och andra av dem som är egna företagare. 72 Andra frågor har några av våra 
respondenter missat att svara på. På grund av ovan nämnda skäl är antalet svar per fråga inte 
alltid överensstämmande med antalet respondenter.  
 
Vi har valt att i stor utsträckning använda oss av procent när vi redovisar svaren. Det kan 
riktas kritik mot att använda procent vid ett litet antal respondenter. Vi ser dock en fördel med 
att använda procent, eftersom det är lättare att jämföra procenttal än absoluta tal då antalet 
kvinnliga och manliga respondenter inte är lika stort. Den största delen av undersökningens 
resultat visar vi i diagramform, eftersom vi tror att det gör siffrorna mer överskådliga för 
läsaren än vad text med samma information skulle göra. 

4.1 Löneskillnader 
 
Vi har undersökt vilken ingångslön och vilken aktuell lön våra respondenter har och har haft 
indelat på våra fyra undersökningsgrupper. Vi har även tittat på hur stor andel av våra 
undersökta personer som har löner över och under vissa gränser. Dessutom har vi tittat på hur 
statliga löner skiljer sig från genomsnittslönerna. Förutom lön har vi även sett på hur stor del 
av våra respondenter som har någon form av förmån utöver sin lön, och vilken typ av förmån 
det i så fall är. Alla löner som anges är heltidslöner, vi har bett respondenterna som arbetar 
deltid att ange sin lön som en heltidslön.  
 
I diagrammet nedan (figur 2) syns respondenternas ingångslöner vid deras första arbete efter 
examen. Den genomsnittliga ingångslönen för alla grupperna är 19723 kronor. Som 
                                                 
72 se bilaga 1 
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diagrammet visar finns inga stora skillnader varken mellan de olika könens eller de olika 
examinationsårens ingångslöner. En faktor som kan påverka lönesättning är ålder. Vi har 
därför räknat ut medelåldern vid examinationstillfället för våra grupper. Inte heller här syns 
några större skillnader, åldern varierar från 27 till 29 år.  Kvinnorna med avgångsår 1995 är 
äldst, 29 år, och har även något högre ingångslön.  
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Figur 2, Ingångslön 

 
 
I diagrammet nedan (figur 3) visas respondenternas aktuella löner. Här redovisar vi ej de 
respondenter som är egna företagare. Dels har de själva påpekat att deras egen lön inte är 
relevant, dels blir deras löner missvisande för genomsnittslönen då några av dem tar ut väldigt 
låga löner. De egna företagarna redovisas istället i ett separat avsnitt. Genomsnittslönen för de 
fyra undersökningsgrupperna sammantaget är 38 206 kronor. Som diagrammet visar är 
skillnaderna i aktuell lön betydligt större än de i ingångslön. Framför allt har männen med 
avgångsår 1995 betydligt högre lön än kvinnorna med samma avgångsår, skillnaden är drygt 
13 000 kronor. Detta är extra anmärkningsvärt med tanke på att kvinnorna hade drygt 2 000 
kronor mer än männen i ingångslön. Även för avgångsåret 2000 syns en skillnad, också här 
har männen högre löner än kvinnorna, nästan 5 000 kronor. 
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Figur 3, Aktuell lön 

 
För att se samtliga respondenters löner har vi gjort ett diagram (se figur 35, bilaga 2) som 
visar spridningen på dessa. I detta diagram har vi valt att ta med samtliga respondenter som 
besvarat frågan, även de egna företagarna. Diagrammet visar att spridningen av männens 
löner är större än spridningen av kvinnornas löner.  
 
En misstanke vi hade var att lönerna i statlig sektor är lägre än i privat sektor. Därför 
undersökte vi detta, och undersökningen bekräftade vår misstanke, de genomsnittliga lönerna 
i den statliga sektorn ligger drygt 8 000 kronor lägre än de totala genomsnittslönerna. Även i 
statlig sektor har männen högre lön än kvinnor. (Se figur 36, bilaga 2) Skillnaden i aktuell lön 
mellan män och kvinnor oavsett sektor och avgångsår är i vår studie 7 434 kronor. Mellan 
män och kvinnor i statlig sektor är skillnaden 5 580 kronor, alltså något mindre. 
 
Eftersom undersökningen av genomsnittslöner visade att kvinnors löner ligger lägre än 
männens ville vi även undersöka hur fördelningen bland könen ser ut bland de högst betalda 
och de lägst betalda personerna. Figur 4-6 nedan visar att ju högre lönenivå desto färre 
kvinnor. 42 personer tjänar 40 000 kronor eller mer, av dessa är 11 kvinnor. 18 personer tjänar 
50 000 kronor eller mer, av dessa är 2 kvinnor. Bland de 8 personer som tjänar 60 000 kronor 
eller mer finns inga kvinnor. I diagrammen har vi låtit personer med minst 60 000 kronor vara 
med i alla tre diagrammen och personer med minst 50 000 kronor vara med i de två första. 
Figurerna nedan visar att män förutom sin högre genomsnittslön också är i majoritet bland de 
högst betalda i vår undersökning.  
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     Figur 4, Lön på minst 40 000 kr               Figur 5, Lön på minst 50 000 kr              Figur 6, Lön på minst 60 000 kr 
 
 
Vi har även undersökt könsfördelningen bland de lägst betalda i vår undersökning, med en 
månadslön på 25 000 kronor eller mindre. Här är majoriteten kvinnor, 9 personer finns i 
denna grupp, av dessa är 7 kvinnor. Inte heller här har vi räknat med de egna företagarna, av 
samma skäl som ovan.  
 
Att enbart undersöka respondenternas lön skulle kunna ge en missvisande bild av deras 
inkomst. Förutom månadslön kan respondenterna ha tillägg i form av bonus, men även andra 
icke-monetära förmåner. Vi har därför undersökt i vilken utsträckning män respektive kvinnor 
får någon typ av förmån. Resultaten visas i figur 7 och 8 nedan och visar att män i större 
utsträckning än kvinnor har någon slags förmån.  
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              Figur 7, Kvinnor med förmån                                  Figur 8, Män med förmån 
 
22 kvinnor och 46 män erhåller någon eller några typer av förmåner. Figur 37 i bilaga 2 visar 
vilka typer av förmåner. De vanligaste typerna av förmåner är bonus och tjänstebil. 
Undersökningen av skillnaderna i förmåner betyder att inkomstskillnaderna mellan könen är 
ännu större än de löneskillnader som redovisats ovan.  
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Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt, 4.1, sett några viktiga skillnader mellan könen vad 
gäller inkomst. 3 tydliga skillnader har framkommit. För det första har männen betydligt 
högre genomsnittslön än kvinnorna, trots att ingångslönen var relativt lika. För det andra finns 
det väldigt få kvinnor blad de som tjänar mest i vår studie. För det tredje har männen i klart 
högre grad än kvinnorna någon form av bonus.  
 

4.2 Egna företagare 
 
Vi redovisar här 8 egna företagare från vår studie, 3 kvinnor och 5 män. Vi redovisar här 
enbart de som är företagare på heltid, inte de som har ett eget företag vid sidan om en 
anställning. Vi redovisar inte heller personer som är delägare i firmor som de inte startat. 
Detta för att lättare kunna dra slutsatser och göra jämförelser. De egna företagarna har fått 
svara på hur många anställda de har, inom vilket område företaget verkar samt vad de hade 
för anledning till att starta eget. Svaren redovisas nedan i figur 9.  
 

  Ålder nu Lön Antal anställda Område 
Anledning till 
företagande 

Kvinnor 30 25 000 >25 Turism Förverkliga affärsidé 
  36 38 000 ingen Konst, design Styra egen tid 
  29 24 000 6-10 Media Utnyttja kompetens 
            
Män 33 30 000 ingen Marknadsföring Förverkliga affärsidé 
  34 33 000 6-10 Konfektion Styra egen situation 
  29 20 000 1-5 Revision Förverkliga affärsidé 
  37 10 000 1-5 Skönhet Styra egen situation 
  32 30 000 11-25 Direktmarknadsf. Tjäna pengar 

Figur 9, Egna företagare 
 

Snittåldern är för de kvinnliga företagarna 31,7 år och för de manliga 33,0 år. 
Genomsnittslönen för de kvinnliga företagarna är 29 000 kronor, för de manliga företagarna 
är genomsnittslönen 24 600 kronor. Noterbart är att både kvinnorna och männen verkar i 
skilda branscher och har olika motiv till att starta företag.  
  

4.3 Könssegregering på arbetsmarknaden 
 
För att visa den könssegregering som den undersökta gruppen upplever har vi valt att 
undersöka en mängd olika aspekter av segregering, såväl vertikalt som horisontellt. Vi har 
kartlagt vilka olika inriktningar på sina studier som personerna i vår undersökning har haft för 
att se om det finns några skillnader mellan könen. Vi har även undersökt om respondenterna 
har någon annan utbildning än civilekonomexamen. Vi har tittat på vilket funktionsområde 
personerna i huvudsak arbetar inom och även vilken sektor de arbetar inom. I det sista 
avsnittet under denna rubrik, som vi kallar ledarskap, tittar vi på vilken befattning 
respondenterna har samt chefskap, andelen manliga och kvinnliga chefer och vilken typ av 
chef dessa är.  
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Figur 10 nedan visar vilken inriktning respondenterna hade på sina studier. Inriktning på 
studier ger en fingervisning om vilket yrke respondenterna ville ha i framtiden. Olika 
inriktning på studierna för män och kvinnor kan därför vara en möjlig förklaring till en 
eventuellt könssegregerad arbetsmarknad. Stapeln för allmän inriktning är hög, detta beror 
delvis på att vi här placerat de respondenter som angett att de haft flera olika inriktningar på 
sina studier. Flera respondenter har angett IT-inriktning, varför dessa har presenterats i en 
separat stapel, trots att detta inte fanns som ett eget svarsalternativ i vår enkät. De stora 
skillnader vi ser här är att kvinnor i högre grad än män läst redovisning och att män i mycket 
högre grad än kvinnor läst finansiering. Kvinnorna i vår undersökningsgrupp var även mer 
benägna än männen att läsa internationell ekonomi.  
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Figur 10, Inriktning på studier 

 
En annan aspekt som kan förklara könssegregering på arbetsmarknaden bland våra 
respondenter skulle kunna vara utbildning utöver civilekonomexamen. Även här letade vi 
efter om det fanns stora skillnader mellan könen. Resultatet (se figur 38, bilaga 2) visar att 
den stora majoriteten, närmare 70 % av både män och kvinnor, inte har någon annan 
utbildning. Bland dem som har en annan utbildning har vi gjort en subjektiv uppdelning av 
respondenternas svar, där vi försökt dela in utbildningarna som respondenterna angav i två 
kategorier. Den första kategorin (högskole/relevant) innehåller utbildningar som vi tror att 
respondenten har nytta av eller kan ha nytta av i sitt nuvarande arbete. Exempel på sådana är 
extrakurser i ekonomi, juridikstudier och språkstudier. Den andra kategorin (annan) innehåller 
sådana utbildningar som vi tror att respondenterna har genomgått av andra skäl, ofta innan de 
påbörjade sina ekonomistudier. Exempel på sådana är hårfrisör och brandman. Männen i 
studien har i lite högre utsträckning än kvinnorna vad vi kallar högskole/relevant utbildning, 
medan kvinnorna i lite högre utsträckning än männen har annan utbildning.  
 
Eftersom vi såg att det fanns en viss könssegregering när det gäller inriktning på studierna vill 
vi även redovisa hur fördelningen ser ut när det gäller yrke och funktionsområde (figur 11 
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nedan). Många har svarat alternativet annat, men det faktiska funktionsområde de angett 
tycker vi är snarlikt något av de givna alternativen. Därför har vi tagit oss friheten att placera 
in personerna i dessa kategorier. Exempel på detta är att vi har placerat personer som angett 
revision som sitt funktionsområde under redovisning. De personer som fortfarande finns i 
annat-stapeln har angett helt andra funktionsområden, exempelvis turism, cancerforskning 
eller IT-konsult. Precis som när det gäller studierna är kvinnor i stor majoritet bland dem som 
arbetar med redovisning, här är skillnaderna ännu större än när det gäller studierna. Inom 
bank/finans är männen fler än kvinnorna, men skillnaderna har minskat i förhållande till de 
som läste finansieringsinriktning. 
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Figur 11, Funktionsområde 

 
En annan typ av könssegregering kan vara att män och kvinnor kan återfinnas inom olika 
sektorer i arbetslivet. I bilaga 2 finns diagram 39 och 40 som visar fördelningen på olika 
sektorer för kvinnor respektive män. Såväl männen som kvinnorna återfinns tills största del i 
den privata sektorn, 77 % av kvinnorna och 88 % av männen. Något fler kvinnor än män 
arbetar inom statlig sektor, 19 % kvinnor och 11 % män. Nästan inga respondenter arbetar i 
den kommunala sektorn.  
 
 

4.3.1 Ledarskap 
 
Att personer befinner sig inom olika befattningar kan tyda på att det finns en vertikal 
segregation på arbetsmarknaden. Resultatet, som visas i figur 12 nedan, visar att män i högre 
grad än kvinnor återfinns i chefspositioner, såväl på topp-, mellan- som lägre nivå. Kvinnor 
arbetar i markant högre grad som handläggare/tjänstemän. Bland dem som har svarat annat 
arbetar många som konsulter eller i andra expertfunktioner.  
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Figur 12, Befattning 

 
 
 
För att förtydliga skillnaderna i figur 12 mellan män och kvinnor när det gäller 
chefspositioner har vi gjort figurerna 41 och 42 i bilaga 2. I dessa figurer har vi summerat 
samtliga chefsnivåer. Dessa visar att endast 31 % av kvinnorna innehar någon form av 
chefsposition, medan samma siffra för männen är 47 %. Detta kan tyckas anmärkningsvärt 
med tanke på att alla respondenter har samma utbildning. 
 
I avsnittet Könssegregering har några särskilt intressanta resultat framkommit. Man kan se att 
det finns en viss horisontell skillnad i vilken inriktning på studier män respektive kvinnor har 
valt och att denna skillnad kvarstår och förstärks ute i arbetslivet. Kvinnorna verkar i viss mån 
söka sig till manligt dominerade yrken, som bank och finans. Männen däremot söker sig inte 
till kvinnodominerade funktionsområden. Även en tydlig vertikal skillnad har framkommit i 
avsnittet. Männen är i klart högre utsträckning än kvinnorna chefer, detta gäller alla nivåer av 
chefskap.  
 

4.4 Direkt diskriminering 
 
I redovisningen av undersökningen skiljer vi mellan direkt och indirekt diskriminering. I detta 
avsnitt redovisar vi den direkta diskrimineringen. Med direkt diskriminering avser vi sådan 
diskriminering som respondenterna själva uppger att de har upplevt. I detta avsnitt redovisar 
vi även positiv särbehandling, som kan ses som motsatsen till direkt diskriminering.  
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Det är svårt att undersöka huruvida respondenterna har varit med om faktisk diskriminering 
och om de är så pass medvetna om diskriminering att de förstår att det är det de eventuellt 
utsätts för. Olika respondenter kanske har varit med om en likartad situation men uppfattar 
den på olika sätt. Vi har frågat huruvida de har känt sig diskriminerade och diagrammen 
nedan (figur 13 och 14) visar deras subjektiva svar. Resultatet visar att de allra flesta männen, 
90 %, aldrig har känt sig diskriminerade på grund av sitt kön och att de flesta kvinnorna, 66 
%, någon gång (eller oftare) har känt sig diskriminerade i egenskap av kvinnor. Hela 32% av 
kvinnorna anger att de ibland eller ofta blir diskriminerade på grund av sitt kön.  
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     Figur 13, Kvinnor som k änt sig diskriminerade                 Figur 14, Män som känt sig diskriminerade 
 
I figurerna 15 och 16 nedan visas respondenternas svar på frågan om de har känt sig positivt 
särbehandlade på grund av sitt kön. På samma sätt som vid diskriminering är det svårt att 
undersöka positiv särbehandling, som inte heller kan sägas vara någonting objektivt mätbart, 
åtminstone inte av respondenterna själva. I detta fall rör det sig dessutom om positiva 
händelser och det kan vara svårt för respondenterna att i efterhand se om detta rör sig om 
positiv särbehandling eller beror på individuella faktorer. Intressant att notera är att kvinnorna 
i klart högre utsträckning än männen har upplevt sig positivt särbehandlade. 46 % av 
kvinnorna har upplevt sig positivt särbehandlade, men bara 20 % av männen har upplevt 
detsamma. Detta kan tyckas märkligt eftersom kvinnorna har känt sig mer diskriminerade än 
männen och det hade då varit ett rimligt antagande att männen upplevt sig positivt 
särbehandlade i ungefär samma utsträckning. Att så inte är fallet kan bero delvis på att positiv 
särbehandling är så svårt att märka av.   
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    Figur 15, Kvinnor som känt sig positivt särbehandlade         Figur 16, Män som känt sig positivt särbehandlade 
 
 
I figur 17 och 18 nedan redovisar vi vilken typ av diskriminering respektive positiv 
särbehandling de respondenter som har svarat att de upplevt det har varit med om. Vi 
redovisar här svaren tillsammans, oberoende av om de har svarat ofta, ibland eller sällan 
ovan. Samma respondent kan ha angett att den känt sig diskriminerad eller positivt 
särbehandlad på flera olika sätt. Därför kan summan av antalet personer som har upplevt olika 
diskrimineringar vara större än antalet respondenter som svarat. Som vi nämnt under avsnittet 
enkätens utformning felformulerades frågan om vilken typ av särbehandling respondenten 
upplevt. Detta har lett till att flera av de personer som svarade att de upplevt särbehandling 
inte svarade på vilken typ av särbehand ling detta var. 35 kvinnor och 7 män har någon gång 
känt sig diskriminerade, 23 kvinnor och 15 män har någon gång känt sig positivt 
särbehandlade. De flesta kvinnor som känt sig diskriminerade har upplevt detta i samband 
med lönefråga. Andra vanliga svar är tillsättande av tjänst, att inte få äran av utfört arbete, 
osynliggjord och behandling i samband med föräldraledighet eller graviditet. Männens svar 
var mer spridda men flera svarade tillsättande av tjänst. Annan situation i denna fråga kan till 
exempel vara utanförskap på arbetsplatser dominerade av det andra könet. På frågan om typ 
av positiv särbehandling är svaren ganska spridda. Uppmärksamhet fanns inte som 
ursprungligt svarsalternativ men många svarade detta, varför det finns med i 
resultatredovisningen. Männen som svarade annan situation har alla på olika sätt beskrivit att 
de blir mer tagna på allvar på grund av sitt kön.  
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Typ av positiv  kvinnor 23 män 15 
särbehandling     
Tillsättande av tjänst 1 3 
Befordran 0 1 
Lönefråga 0 2 
Vidareutbildning 1 0 
Konferens mm 3 2 
Att få äran 1 0 
Bättre service 4 2 
Uppmärksamhet etc. 5 2 
Annan situation 0 3 

               Figur  18, Typ av positiv särbehandling                                                       
 

 
 
 
 
 

                      Figur 17, Typ av diskriminering 
 
 
Som vi tidigare redovisat, under avsnittet Egna företagare, har vi tre kvinnliga företagare i 
undersökningen. En intressant iakttagelse är att två av dessa kvinnor har känt sig 
diskriminerade, en av dem ofta och en av dem ibland. En av dem har dessutom kryssat för alla 
alternativ i figur 17 och den andra har kryssat för 6 alternativ, däribland tjänst och befordran. 
En av de fem männen som är egna företagare har svarat att han blivit diskriminerad, detta har 
skett sällan och gällde behandling vid föräldraledighet.  
 
Sammanfattningsvis har vi i detta avsnitt, 4.4, sett att kvinnorna i undersökningen i mycket 
högre grad än männen upplever sig direkt diskriminering, framför allt vad gäller lön. 
Kvinnorna känner sig även i högre grad än männen positivt särbehandlade på grund av att de 
är kvinnor, detta rör framför allt mer uppmärksamhet och bättre service.   
 

4.5 Indirekt diskriminering  
 
Figurerna i detta avsnitt, figur 19 och 20, visar vad vi anser är indirekt diskriminering. Vi 
tittar här på hur väl männens respektive kvinnornas arbetsuppgifter motsvarar deras 
kvalifikationer samt i vilken grad respondenterna upplever att deras karriär har motsvarat 
deras förväntningar vid examen. Indirekt diskriminering anser vi sådant som respondenterna 
inte själva upplever är kopplat till deras kön. Men om man kan se generella skillnader mellan 
könen vad gäller till exempel uppfyllande av karriärförväntningar, kan detta vara ett tecken på 
indirekt diskriminering.  
 

Typ av diskriminering Kvinnor 35 Män 7 
Tillsättande av tjänst 8 3 
Befordran 6 1 
Lönefråga 20 1 
Vidareutbildning 1 0 
Konferens mm 4 0 
Att inte få äran 12 2 
Behandling vid 
graviditet     
eller föräldraledighet 8 1 
Osynliggjord 8 0 
Allmänt motarbetad 7 1 
För mkt 
uppmärksamhet 4 0 
Utanför kontaktnätet 5 0 
Sexuella trakasserier 2 0 
Sämre service 2 0 
Att inte få information 7 0 
Annan situation 5 1 
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I figur 19 nedan redovisas hur väl respondenterna anser att deras arbetsuppgifter motsvarar 
deras kvalifikationer. Männen har i högre utsträckning än kvinnorna angett de två jakande 
svaren medan kvinnor i högre utsträckning än männen har svarat de två nekande alternativen. 
Endast kvinnor har svarat Inte alls. De flesta respondenter har uppgett att deras 
arbetsuppgifter helt och hållet eller till stor del motsvarar deras kvalifikationer.  
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Figur 19, Arbetsuppgifter motsvara kvalifikationer 

 
  
Figur 20 nedan visar om respondenterna upplever att deras karriärer har motsvarat 
förväntningarna de hade vid examen. Intressant är att män i högre grad än kvinnor har svarat 
något av ja-alternativen på frågan, 52 % mot kvinnornas 40 %. Även alternativet Till viss del 
har valts till större del av männen än av kvinnorna, 31 % mot 25 %. Värt att notera är också 
att av de män som svarat något av nej-alternativen har inga svarat nej på grund av privata 
omständigheter. I enkäten förtydligade vi alternativet med att ge exemplet barn som privat 
omständighet. Kvinnor har i högre grad än män svarat att de inte hade som ambition att göra 
karriär.  
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Figur 20, Karriär motsvarat förväntningar 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att männen i undersökningen i högre grad än 
kvinnorna anser att de har arbetsuppgifter som motsvarar deras kvalifikationer. Dessutom har 
männens karriärer i högre utsträckning motsvarat deras förväntningar än vad kvinnornas 
karriärer gjort. Detta kan delvis vara en indikation att kvinnorna i undersökningen är indirekt 
diskriminerade.   

 

4.6 Arbetsliv och familjeliv 
 
I detta avsnitt redovisar vi vilket slags familjeliv våra respondenter lever. I detta ingår vilken 
sysselsättningsgrad respondenterna har just nu. Även lön i förhållande till antal barn redovisas 
liksom hur respondenterna löser föräldraledighet, vård av sjukt barn och hushållsarbete.  
 
Vi har undersökt vilken sysselsättningsgrad respondenterna har just nu, detta återfinns i 
diagram 43 i bilaga 2. De allra flesta männen och knappt två tredjedelar av kvinnorna arbetar 
heltid. Nästan en femtedel av kvinnorna arbetar deltid och lika många är mammalediga. Av 
männen är det väldigt få som är pappalediga och ännu färre som arbetar deltid. 
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Figur 21 visar hur hög lön respondenterna har i förhållande till hur många barn de har. 
Diagrammet visar att kvinnorna har ungefär lika hög lön oavsett hur många barn de har. 
Männen däremot tjänar klart mest om de har tre barn eller fler. De tjänar även mer om de har 
ett eller två barn än om de inte har några barn. Ett rimligt antagande torde vara att 
respondenternas ålder stiger med antalet barn. Detta kan vara en anledning till att männens 
löner ökar när de får fler barn. Eftersom samma antagande borde gälla kvinnorna kan man 
tolka detta som att kvinnornas löneutveckling avstannar när de får sitt första barn.  
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Figur 21, Lön i förhållande till antal  barn 

 
Figur 22 nedan visar hur olika de manliga och kvinnliga respondenterna har löst sin 
föräldraledighet. Här ingår de personer som har barn och som svarat på frågan, 32 män och 32 
kvinnor. Diagrammet visar mycket stora skillnader mellan könen. Nästan alla kvinnor, 91 %, 
tog all eller största delen av föräldraledigheten och nästan alla män, 88 %, har en partner som 
tog största delen eller hela föräldraledigheten. Den stora skillnaden i männens och kvinnornas 
föräldraledighet återspeglar den aktuella sysselsättningen i diagram 41 i bilaga 2.  
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Figur 22, Uppdelning av föräldraledighet 

 
 
Eftersom figur 22 visar så stora skillnader mellan könen hos respondenterna vad gäller 
föräldraledighet vill vi även redovisa skillnader i lön beroende på föräldraledighet (figur 23). 
Tydligt är att de män som tog liten, men framför allt de som inte tog någon, föräldraledighet 
också är de bäst betalda. Endast två kvinnor har svarat att de delat lika på föräldraledigheten 
och dessa två är i sammanhanget lågavlönade, vilket skulle kunna vara en tillfällighet.  Endast 
en man svarade att han tog hela föräldraledigheten och tre män att de delade lika, eftersom 
dessa män är så få är det svårt att dra några slutsatser om dessa grupper.  
 

Genomsnittslön i 
förhållande kvinnor män 
 till föräldraledighet     
Tog allt 32 804 35 000 
Tog största delen 34 155   
Delade lika 28 750 41 758 
Partner tog största delen   40 910 
Partner tog allt   67 667 

Figur 23, Lön i förhållande till föräldraledighet 
 
 
I figurerna 24 och 25 har de personer som har tagit ut någon föräldraledighet fått svara på om 
de upplevt några negativa effekter av denna. Detta var 32 kvinnor och 26 män. Diagrammen 
visar tydligt att kvinnor i högre grad än män upplevt negativa effekter av föräldraledigheten. 
23 av 32 kvinnor svarade ja, motsvarande siffra för män är 2 av 26. Dessa resultat bör ses mot 
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bakgrund av hur mycket föräldraledighet kvinnorna respektive männen som varit 
föräldralediga har tagit ut. 

Upplevd negativ  effekt av 
föräldraledighet, kvinnor

28%

72%

nej

ja

Upplevd negativ effekt av 
föräldraledighet, män

92%

8%

nej

ja

 
      Figur 24, Effekt av föräldraledighet, kvinnor          Figur 25, Effekt av föräldraledighet, män 
 
En följdfråga med öppet svarsalternativ var på vilket sätt denna negativa effekt visat sig. 
Vanliga svar bland kvinnor var sämre löneutveckling (7 st), sämre chans till befordran (5 st), 
komma efter utvecklingsmässigt (9 st) och sämre tjänst (4 st). Exempel på andra svar är att 
barn ses som ett hinder samt att man är ”off”. En kvinna formulerade sig så här: När jag var 
föräldraledig med vår son så blev jag varslad, jag kunde inte vara på plats och bevaka mina 
intressen. Helt otroligt! Jag arbetar dock kvar på den arbetsplatsen. De män som har gett 
exempel har svarat lägre lön och sämre tjänst.  
 
Figur 26 visar hur respondenterna löser vård av sjukt barn och liknande, till exempel 
planeringsdagar på dagis. Majoriteten av såväl män som kvinnor delar lika på vård av sjukt 
barn med sin partner. Hos de respondenter där man inte delar lika tar kvinnorna oftast eller 
alltid hand om sjukt barn medan männen låter sin partner göra det.  
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Figur 26, Vård av sjukt barn 
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I figurerna 27-32 redovisar vi hur uppdelningen av hushållsarbetet ser ut för respondenterna 
som lever med en partner, 45 kvinnor och 54 män. En total sammanställning, oberoende av 
om respondenterna har barn eller inte visas i figur 27 och 28. Ingen, vare sig man eller kvinna, 
anger att han eller hon gör allt arbete eller att de överlåter allt arbete till sin partner. En 
majoritet av både män och kvinnor delar lika på hushållsarbetet med sin partner. 7 % av 
männen och 18 % av kvinnorna har svarat att de har hemhjälp, men har också svarat på hur 
fördelningen av resterande hemarbete ser ut och syns därför i diagrammen nedan. Spridningen 
av fördelningen ser i stort likadan ut som nedan, även för dem som har hemhjälp.  
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           Figur 27, Hushållsarbete, kvinnor totalt                 Figur 28, Hushållsarbete, män totalt 
 
 
Figur 29 och 30 visar de respondenter som inte har barn men lever med en partner. Detta är 15 
kvinnor och 24 män. Notera att diagrammen visar att både männen och kvinnorna är mer 
jämställda vad gäller hushållsarbete när de inte har barn jämfört med genomsnittet ovan.  
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        Figur 29, Hushållsarbete, kvinnor utan barn                Figur 30, Hushållsarbete, män utan barn  
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Figur 31 och 32 visar hur de respondenter som har barn delar hushållsarbetet med sin partner. 
Dessa är 30 män och 30 kvinnor. En tydlig och anmärkningsvärd skillnad är att kvinnorna 
som har barn gör mer av hushållsarbetet än de kvinnor som inte har barn och att männen som 
har barn gör väsentligt mycket mindre hemma än de som inte har barn. 
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med barn
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partner gör
allt

 
         Figur 31, Hushållsarbete, kvinnor med barn                   Figur 32, Hushållsarbete, män med barn 
 
 
I avsnitt 4.6 har många intressanta resultat framkommit. Till att börja med arbetar de flesta 
respondenter, både kvinnor och män, heltid men en femtedel av kvinnorna arbetar deltid och 
lika många är föräldralediga. Motsvarande siffror för männen är mycket låga. Männens löner 
ligger mycket högre när de har flera barn än när de inte har några barn. Kvinnornas löner 
däremot ligger konstant oavsett antalet barn. Ett annat intressant resultat är att kvinnorna i 
undersökningen tar ut föräldraledighet i mycket högre utsträckning än männen. De bäst 
betalda männen är de som inte varit föräldralediga alls. Kvinnorna upplever i klart högre grad 
än männen negativa konsekvenser i arbetslivet på grund av sin föräldraledighet. 
Respondenterna har en mer jämn fördelning av vård av sjukt barn än föräldraledighet. 
Slutligen är de respondenter som inte har barn mer jämställda än de som har barn när det 
gäller hushållsarbete.  
 

4.7 Sammanfattning av resultatet 
 

• Löneskillnader. 3 tydliga skillnader mellan könen har framkommit. För det första har 
männen betydligt högre genomsnittslön än kvinnorna, trots att ingångslönen var 
relativt lika. För det andra finns det väldigt få kvinnor blad de som tjänar mest i vår 
studie. För det tredje har männen i klart högre grad än kvinnorna någon form av 
bonus.  
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• Egna företagare. 8 respondenter är egna företagare, varav 3 kvinnor och 5 män. Det 
verkar inom olika branscher och har olika motiv till sitt företagande. 2 av de tre 
kvinnorna har vid upprepade tillfällen känt sig diskriminerade på grund av sitt kön, 
detta har skett på flera olika sätt.  

 
• Könssegregering på arbetsmarknaden och ledarskap. Man kan se att det finns en 

viss horisontell skillnad i vilken inriktning på studier män respektive kvinnor har valt 
och att denna skillnad kvarstår och förstärks ute i arbetslivet. Även en tydlig vertikal 
skillnad har framkommit i avsnittet. Männen är i klart högre utsträckning än kvinnorna 
chefer, detta gäller alla nivåer av chefskap.  

 
• Direkt diskriminering. Kvinnorna i undersökningen upplever sig i mycket högre grad 

än männen direkt diskriminerade, framför allt vad gäller lön. Kvinnorna känner sig 
även i högre grad än männen positivt särbehandlade på grund av att de är kvinnor, 
detta rör framför allt mer uppmärksamhet och bättre service.  

 
• Indirekt diskriminering Männen i undersökningen anser i högre grad än kvinnorna 

att de har arbetsuppgifter som motsvarar deras kvalifikationer. Dessutom har männens 
karriärer i högre utsträckning motsvarat deras förväntningar än vad kvinnornas 
karriärer gjort. Detta kan delvis vara en indikation att kvinnorna i undersökningen är 
indirekt diskriminerade.   

 
• Arbetsliv och familjeliv. De flesta respondenter, både kvinnor och män, arbetar heltid 

men en femtedel av kvinnorna arbetar deltid och lika många är föräldralediga. 
Motsvarande siffror för männen är mycket låga. Männens löner ligger mycket högre 
när de har flera barn än när de inte har några barn. Kvinnornas löner däremot ligger 
konstant oavsett antalet barn. Ett annat intressant resultat är att kvinnorna i 
undersökningen tar ut föräldraledighet i mycket högre utsträckning än männen. De 
bäst betalda männen är de som inte varit föräldralediga alls. Kvinnorna upplever i klart 
högre grad än männen negativa konsekvenser i arbetslivet på grund av sin 
föräldraledighet. Respondenterna har en mer jämn fördelning av vård av sjukt barn än 
föräldraledighet. Slutligen är de respondenter som inte har barn mer jämställda än de 
som har barn när det gäller hushållsarbete.  
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5. Analys 
 
 
I denna analys ska vi, med hjälp av teori kring diskrimineringsfaktorer och samband mellan 
olika undersökningsfrågor, försöka förklara dessa skillnader mellan könen. Resultatet visar 
stora skillnader mellan könen vad gäller frekvens av diskriminering som respondenterna har 
känt av. Skillnaden är stor, 90 % av männen men endast 34 % av kvinnorna har aldrig känt 
sig diskriminerade. Analysen består i att vi kopplar samman respondenternas upplevelser av 
diskriminering, de faktiska resultaten och den presenterade teorin. 
 
 
I ett första steg ska vi i vår analys försöka se samband mellan av respondenterna upplevd 
diskriminering och dels ve rkligheten de lever i och dels vår teoribildning. Vissa av 
diskrimineringsfaktorerna är sådana som respondenterna kan ha en direkt eller indirekt 
upplevelse av medan andra, som val av yrke, är ett aktivt val men som leder till indirekt 
diskriminering i arbetslivet. Analysen består i att vi kopplar samman respondenternas 
upplevelser, de faktiska resultaten och den presenterade teorin. Analysmodellen för den första 
delen av analysen visas i figur 33 nedan.   
 

 
Figur 33, Analysmodell 

 

I ett andra steg ska vi försöka se ett tänkbart händelseförlopp som leder till skillnaderna som 
finns i lön och karriärutveckling mellan kvinnorna och männen i studien. 

5.1 Löneskillnader 
 
I resultatredovisningen avsnitt 4.1 syns tydligt vad som har skett vad gäller respondenternas 
löner sedan examen. Trots att respondenterna var ungefär lika gamla vid examinationstillfället 
och hade relativt lika ingångslöner så syns stora skillnader mellan undersökningsgruppernas 
aktuella löner. Männen med avgångsår 1995 har en genomsnittslön som är drygt 13 000 
kronor högre än kvinnorna med samma avgångsår. Skillnaden mellan männen och kvinnorna 
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med avgångsår 2000 är drygt 5000 kronor, till männens fördel. För avgångsklass 1995 innebär 
det att männen på knappt 11 år ha r ökat sin genomsnittslön med 14 000 kronor mer än vad 
kvinnorna har (kvinnorna hade vid examen ca 1000 kronor högre genomsnittslön än männen). 
För avgångsklassen år 2000 gäller att männen på knappt 6 år har ökat sin genomsnittslön med 
4000 kronor mer än kvinnorna (männen hade vid examen ca 1000 kronor mer i 
genomsnittslön än kvinnorna). Förutom dessa löneskillnader erhåller männen i 
undersökningen i högre grad än kvinnorna någon form av bonus, 63 % av männen och 42 % 
av kvinnorna erhåller bonus. Att skillnaden i lön är mindre hos avgångsklassen 2000 tror inte 
vi kan förklaras med ett mer jämställt arbetsliv, utan att dessa personer har haft mindre tid på 
sig att göra karriär, därför är lönespridningen mindre. Figur 4-6 visar dystra resultat för hur få 
kvinnor i vår studie som är högavlönade och hur stor andel av de i sammanhanget lågavlönade 
som är kvinnor. Höga befattningar genererar generellt sätt höga löner och därför är en 
undersökning av löneskillnader också indirekt en undersökning av skillnader i befattningar 
mellan könen. Analys av befattningar kommer under ett senare avsnitt i kapitlet.  
 
Kvinnorna i vår studie arbetar i betydligt högre grad än männen deltid. Detta kan dock inte ses 
som en direkt förklaring till löneskillnaderna eftersom alla respondenter har angett sin lön 
som en heltidslön. 
 
Upplevelse av direkt lönediskriminering 
 
Som vi har visat i resultatredovisningen har 66 % av kvinnorna i undersökningen känt sig 
diskriminerade, jämfört med 10 % av männen. Lönediskriminering är den vanligaste 
diskrimineringsfaktorn som kvinnorna har uppgett. 20 kvinnor, dvs. nästan 40 % har uppgett 
att de blivit diskriminerade vid lönesättning. Endast en av männen har uppgett samma sak, 
dvs. mindre än 1 %. Ingen av de 23 kvinnor som har upplevt positiv särbehandling har 
upplevt detta i samband med lönesättning. Däremot har 2 av de15 män som upplevt positiv 
särbehandling angett att detta skett i samband med lönesättning.  
 
Löneskillnader och koppling till teori 
 
Männen och kvinnorna i vår undersökning har samma utbildning, civilekonomexamen, och vi 
fann inga markanta skillnader mellan könen vad gäller utbildning utöver denna. I 
humankapitalansatsen, som beskrivs i teoriavsnittet, förklarar man löneskillnader mellan 
könen med att kvinnor har färre incitament till utbildning, och därmed har lägre lön. Eftersom 
så inte är fallet med våra respondenter duger inte humankapitalansatsen som förklaring. En 
annan förklaring som har presenterats är att kvinnor arbetar med lättövervakade arbeten utan 
eget ansvar. Eftersom männen och kvinnorna i vår studie arbetar med liknande arbetsuppgifter 
och inom samma branscher har vi svårt att se att detta kan förklara löneskillnaderna i studien.  
 
Studien av respondenternas bonus bekräftar teorin som säger att män i högre grad än kvinnor 
får prestationslön. Vi har i bakgrundskapitlet redovisat statistik som säger att kvinnor som 
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arbetar inom några vanliga yrken för civilekonomer tjänar 8 000 kronor mindre i genomsnitt 
än männen. Vi kan nu konstatera att våra respondenter bekräftar denna statistik, vår 
undersökning visar löneskillnader på 13 000 respektive 5 000 kronor för de olika 
avgångsåren.  
 
Kvinnorna i vår studie, i likhet med presenterad teori, arbetar deltid i högre utsträckning än 
männen. En indirekt diskriminering som detta kan innebära är att de då blir utestängda från 
bonus och andra typer av förmåner. Eftersom kvinnorna i vår studie i mindre utsträckning än 
männen får förmåner och också arbetar mer deltid visar vårt resultat att deltidsarbete och 
mindre förmåner kan ha ett samband, precis som teorin säger.  
 
Eftersom teorin som används för att förklara löneskillnader inte känns användbar eller 
tillräcklig i vårt fall anser vi att de nästan 40 % kvinnor som känt sig diskriminerade i 
lönefrågor förmodligen har blivit det. Intressant är att inte fler män har känt sig positivt 
särbehandlade när det gäller lön. Detta tycker vi är ett tydligt exempel på en av grunderna i 
vår teori, att mannen betraktas som norm och kvinnan som avvikare. Männen ser inte alltid att 
de blir annorlunda behandlade på grund av sitt kön eftersom de tror att de blir positivt 
behandlade som individer och att detta är något könsneutralt.  
 
Vår sammanfattande analys av löneskillnader och diskriminering är att lön i allra högsta grad 
ska ses som en diskrimineringsfaktor som drabbar kvinnliga civilekonomer. Detta eftersom 
kvinnorna i undersökningen trots att de har samma utbildning och lika många år i arbetslivet 
har markant lägre genomsnittslön och eftersom 40% av kvinnorna har upplevt diskriminering 
i samband med lönesättning.  
 

5.2 Egna företagare  
 
I vår studie ingår 8 egna företagare. Detta är ett relativt litet antal personer, så det är svårt att 
dra några generella slutsatser. 3 av företagarna är kvinnor och resterande 5 är män. Kvinnorna 
arbetar inom turism-, media- och designbranschen. Genomsnittslönen för de egna företagarna 
är högre för kvinnorna än för männen, 29 000 mot 24 600 kronor. Det bör dock noteras att 
lönen för en egen företagare inte är lika central som för en anställd. Ingen skillnad går att se 
mellan kvinnorna och männen när det gäller antal anställda.  
 
Upplevelse av diskriminering hos de egna företagarna 
 
En anmärkningsvärd iakttagelse är att 2 av de 3 kvinnor som har startat eget företag har känt 
sig diskriminerade. De har båda känt sig diskriminerade i högre grad än genomsnittskvinnan i 
vår undersökning och har angett många olika exempel. En av dessa kvinnor har angett alla 
diskrimineringsupplevelser som vi gav exempel på i vår undersökningsfråga (fråga 25 i bilaga 
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1). En av de manliga egna företagarna har känt sig diskriminerad på grund av sitt kön, detta 
skedde sällan.   
 
Egna företagare och koppling till teorin 
 
I doktorsavhandlingen Pappas flickor påpekas att färre kvinnor än män är benägna att starta 
egna företag. Även i vår studie är männen i majoritet, men majoriteten är inte stor. Vidare 
sägs att kvinnor tenderar att starta företag i kvinnodominerade yrken. Detta tycker vi inte 
stämmer helt hållet när det gäller våra kvinnliga företagare, vilket delvis kan förklaras med att 
de har en civilekonomexamen, som i sig inte är en kvinnodominerad utbildning. Värt att 
notera är tvärtom att en av männen har ett företag som arbetar med skönhet och en har ett som 
arbetar med konfektion, så inte heller männen har varit bundna till sin könsroll vid val av 
företag.  
 
Teorin säger att kvinnor och män har olika motiv till att starta egna företag. Vi ser ingen 
generell skillnad mellan kvinnornas och männens motiv till att starta egna företag, de anger 
varierande sådana. Något som däremot bekräftar teorin är att de kvinnliga egna företagarna i 
högre grad än genomsnittskvinnan har känt sig diskriminerade på grund av sitt kön, vilket kan 
vara en orsak till att de valt att starta eget. I teorin beskrivs en av anledningarna till att kvinnor 
startar eget företag som att de vill undkomma manliga arbetsgivare, samt undkomma 
lönediskriminering de tidigare utsatts för. Att starta eget företag ser vi därför som ett 
alternativ som en del kvinnor har valt för att undvika diskriminering.  
 
 Slutsatsen i vår analys av de egna företagarna är att eget företagande inte är en 
diskrimineringsfaktor som drabbar de kvinnliga civilekonomerna i vår studie. Det är däremot 
intressant att undersöka ur den aspekten att eget företagande kan ses som ett alternativ för 
kvinnor som utsätts för diskriminering. Den diskriminering som de kvinnliga företagarna har 
stött på är dock sådan som faller inom ramen för våra andra diskrimineringsfaktorer.  
 

5.3 Könssegregering 
 
I detta avsnitt analyserar vi den horisontella och den sektoriella diskrimineringen i 
undersökningen. Vertikal könssegregering behandlas under avsnittet ledarskap.  
 
Samtliga våra respondenter har tagit civilekonomexamen, men inom denna utbildning finns 
flera inriktningar, vilket gör att respondenterna redan under studierna kan ha valt inriktning på 
sitt framtida yrkesliv. Den största skillnaden som visas i resultatet är att fler kvinnor än män 
har läst redovisning och mycket fler män än kvinnor har läst finansiering. Skillnaden i 
funktionsområde i arbetslivet redovisas också och intressant är att på redovisningsområdet har 
könsuppdelning blivit ännu större än vid studierna, medan könsuppdelningen på området 
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finans har minskat. Minskningen på finansområdet har skett på grund av att kvinnor som inte 
har läst finansieringsinriktning ändå har sökt sig till detta område.  
 
I vår studie arbetar de allra flesta, både män och kvinnor, i den privata sektorn. En viss 
skillnad finns dock, resultatet visar att 19 % av kvinnorna men endast 11 % av männen arbetar 
i den statliga sektorn. Mycket få respondenter arbetar i den kommunala sektorn. En 
iakttagelse som vi har gjort är att de statligt anställda i vår studie har löner som är lägre än den 
totala genomsnittslönen. Även här tjänar kvinnorna mindre än männen.  
 
Vi har inte ställt frågor om uppleve lse av att arbeta inom olika funktionsområden eller 
sektorer. Vi anser att respondenternas svar på vart de arbetar ger oss underlag till en analys av 
könssegregationen. Horisontell och sektoriell könssegregering är diskriminieringsfaktorer 
men inte något som respondenterna kan ha en diskriminerande upplevelse av.  
 
Könssegregering och koppling till teori 
 
En ofta använd förklaring till löneskillnader, och som beskrivs i teorin, är att män och kvinnor 
söker sig till olika yrken, och att kvinnor då söker sig till mindre välbetalda sådana. Detta 
skulle visa en horisontell könssegregation som missgynnar kvinnor. Resultatet ovan som visar 
att kvinnor till viss del har sökt sig till finansområdet bekräftar den teori som säger att kvinnor 
är mer benägna att söka sig till männens arbetsområden än tvärtom. Dessutom har kvinnor 
bättre förutsättningar att lyckas i mansdominerade yrken än i kvinnodominerade, vilket också 
kan vara bidragande till att kvinnorna till viss del har sökt sig bort från traditionellt 
kvinnodominerade yrken. I teoriavsnittet presenterades även det samband som finns mellan 
många kvinnor i ett yrke och dålig löneutveckling. Kanske kan detta vara en förklaring till att 
en del kvinnor har sökt sig till finansieringsområdet trots att detta inte varit deras inriktning på 
studierna. En annan reflektion är att kvinnorna i vår studie har lägre löner än männen 
samtidigt som fler av dem arbetar med redovisning. Ligger lönerna inom detta område lägre 
än andra områden delvis på grund av den höga andelen kvinnor? Detta tycker vi är ett rimligt 
antagande med tanke på studien som presenterats i teoriavsnittet och som visar på ett negativt 
samband mellan ökad andel kvinnor inom ett yrke och löneutveckling.  
 
I teoriavsnittet har vi även nämnt sektoriell segregation, vilket innebär att kvinnor och män 
återfinns inom olika sektorer i arbetslivet. I vår studie arbetar de flesta i privat sektor, men 
något fler kvinnor än män arbetar statligt. Detta kan till viss del förklara löneskillnaderna 
mellan könen, men bara till en liten del eftersom respondenterna som arbetar inom statlig 
sektor är så få. Det förklarar inte heller varför löneskillnaderna inom de olika sektorerna finns, 
snarare bekräftas att problemet finns både i statlig och privat sektor.   
 
Sammanfattningsvis anser vi inte att könssegregeringen i sig, dvs. att kvinnor och män 
frivilligt har sökt sig till olika branscher, är en diskrimineringsfaktor. Däremot är det en 
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diskrimineringsfaktor att de kvinnligt dominerade områdena är lägre betalda än de manligt 
dominerade.  
 

5.4 Ledarskap 
 
 Resultatet av vår undersökning visar att männen i klart högre utsträckning än kvinnorna 
innehar någon form av chefsbefattning, detta gäller såväl topp-, mellan- och lägre chefer. I vår 
studie är 47 % av männen och 31 % av kvinnorna någon sorts chef, detta är alltså nästan 
varannan man men knappt var tredje kvinna. Detta kan tyckas anmärkningsvärt med tanke på 
att alla respondenter har samma utbildning och ungefär lika många års arbetslivserfarenhet.  
 
Upplevelse av diskriminering och ledarskap 
 
Av de 35 kvinnor (66 %) som har känt sig diskriminerade har 8 svarat att detta skett vid 
tillsättande av tjänst, 6 har upplevt diskriminering vid befordran och en person har angett 
vidareutbildning. Samtliga dessa svar anser vi har en direkt koppling till ledarskap. 
Motsvarande siffror för män är 3, 1 och 0. Andra svar som är vanligt förekommande och som 
vi anser har en indirekt koppling till ledarskap är exempelvis att bli osynliggjord, vara allmänt 
motarbetad, att inte få information och att va ra utanför kontaktnätet. Alla dessa svar är i 
mycket högre grad förekommande hos de kvinnliga respondenterna än hos de manliga.  
 
När det gäller positiv särbehandling och ledarskap har en kvinna svarat att hon blivit 
särbehandlad vid tillsättande av tjänst, en har svarat vidareutbildning. Samma siffror för 
männen är 3 för tillsättande av tjänst och 0 för vidareutbildning. Dessutom har en man svarat 
befordran.  
 
En av våra kvinnliga respondenter uttrycker sig så här: … Många av mina killkompisar och 
manliga klasskamrater har toppjobb nu trots att de var medelmåttor, önskar att jag kunde 
säga detsamma om tjejerna... Även om detta bara står för en respondent så upplever vi att hon 
står för en känsla som speglar flera av de kvinnliga respondenternas erfarenheter.   
 
Ovanstående resultat kan ses som respondenternas direkta upplevelser kopplade till ledarskap. 
Respondenternas svar på hur väl deras karriärer har motsvarat förväntningar och hur väl 
arbetsuppgifterna de har motsvarar deras kvalifikationer kan också säga något om deras 
önskan om mer kvalificerade arbetsuppgifter och chefskap. Resultatet visar att männen både 
anser att deras arbetsuppgifter motsvarar deras kvalifikationer och att deras karriärer har 
motsvarat deras förväntningar i högre grad än kvinnorna. Detta innebär alltså att kvinnorna till 
viss del anser att de besitter en outnyttjad kompetens. Dessutom innebär detta att eftersom 
kvinnorna är mindre nöjda med sina karriärer än männen är det rimligt att anta att några av 
dessa kvinnor har chefsambitioner som inte har uppfyllts. Upplevelsen hos kvinnorna tycks 
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alltså vara att även om karriär inte är något omöjligt så är det något de måste genomföra i 
motvind på grund av sitt kön. 
 
Ledarskap och koppling till teori 
 
Den låga andelen kvinnor i chefsbefattningar är ett exempel på vad som i teorin beskrivs som 
vertikal segregation. Att det finns så relativt få kvinnliga chefer kan ges flera olika 
förklaringar. Som vi beskrivit i teoriavsnittet som behandlar ledarskap finns det tendenser som 
gör att män rekryterar andra män, så kallad homosocial reproduktion. Avsaknaden av 
kvinnliga chefer kan också förklaras med att de som rekryterar chefer inte ser till individen, 
utan istället använder sig av stereotyper. Därmed rekryteras män eftersom det är så kallade 
manliga egenskaper som efterfrågas. Även teorin som säger att män inte tror att kvinnor vill 
avancera och kvinnorna som inte tror att de har tillräcklig utbildning är intressant i vårt fall. 
Kvinnorna i vår studie har samma utbildning som männen, så brist på utbildning kan varken 
förklara deras i genomsnitt lägre löner eller deras lägre representation i chefsbefattningar. Att 
det finns så få kvinnliga chefer är, som vi ser det, en bidragande orsak till att kvinnorna har 
lägre löner.  
 
En annan orsak till att kvinnorna inte är chefer i samma utsträckning som männen kan vara att 
kvinnorna deltidsarbetar i högre grad än männen. Presenterad teori säger att man kan ha 
mindre chans att avancera inom organisationen om man arbetar deltid. Resultatet som visar att 
färre kvinnor än män i vår studie innehar chefsbefattningar visar att det här alltså finns ett 
samband som bekräftas av teorin. 
 
Kanters resonemang kring möjlighetsstruktur handlar om att kvinnor har lägre förväntningar 
på sin karriär på grund av de små möjligheter som det kvinnliga könet medför. Män däremot, 
har stora karriärmöjligheter på grund av sitt kön, och därför större förväntningar. Vi tycker 
rent objektivt att kvinnorna bör vara mindre nöjda med sina karriärer eftersom de har lägre 
löner och i mindre utsträckning än männen befinner sig i chefsbefattningar. Om männen och 
kvinnorna vid examen hade haft lika stora förväntningar på sina karriärer så borde kvinnorna 
ha gett mer negativa svar på frågan om karriäruppfyllelse. Ser vi till resultatet på denna fråga 
ser vi att så är fallet. Detta innebär att kvinnorna i vår undersökning inte i någon högre grad 
överensstämmer med teorin. Vi kan inte se att kvinnorna i vår studie har haft låga 
förväntningar eftersom de i högre grad än männen är missnöjda med sina karriärer. Det enda 
svarsalternativ som stämmer överens med teorin är att betydligt fler kvinnor har svarat att de 
aldrig haft ambition att göra karriär, men detta är trots allt relativt få personer. Resultatet om 
arbetsuppgifter och kvalifikationer visar att männens kompetens är bättre utnyttjad än 
kvinnornas. Även detta resultat visar på att kvinnorna har ambitioner med sina karriärer och 
inte är nöjda med att arbeta med lågkvalificerade uppgifter. Eftersom kvinnor som grupp är 
mindre nöjda än män som grupp tycker vi att detta säger något om könens olika möjligheter 
till karriär och avancemang i arbetslivet, detta är därmed ett tecken på indirekt diskriminering.  
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Ovan ser vi sammanfattningsvis att kvinnorna i lägre grad än männen innehar chefspositioner 
samt att kvinnorna i relativt hög grad känner sig diskriminerade vad gäller tillgång och 
möjlighet till en sådan position. Det torde således vara en felaktig slutsats att kvinnans brist på 
chefskap är självvalt. Inte heller kan det förklaras med att kvinnan har annan eller lägre 
utbildning eller kompetens än männen. Slutsatsen i denna analys är således att vertikal 
könssegregering är en diskrimineringsfaktor som våra kvinnliga respondenter som har 
ambitioner att göra karriär drabbas av.  
 

5.5 Familjeliv 
 
Den del av respondenternas familjeliv som vi är intresserade av i denna analys är deras 
uppdelning av föräldraledighet, vård av sjukt barn och hushållsarbete för att se om det finns 
några skillnader som beror på kön.  
 
Resultatet visar att männen som har två barn eller fler tjänar mer än övriga män. Kvinnornas 
löner däremot stiger inte med antalet barn. Eftersom det är en rimlig slutsats att de personer 
som har barn är äldre än de som inte har barn, och att de som har fler barn är äldre än de som 
har färre barn, borde även kvinnornas löner stiga med antalet barn. Så är dock inte fallet, då 
kvinnornas löner är tämligen lika oavsett antal barn, vilket tyder på att deras löneutveckling 
avstannar när de får barn.  
 
Att kvinnornas löneutveckling, och förmodligen karriärer, avstannar då de får barn och att 
männens löner stiger, kan påverkas av hur de disponerar sin föräldraledighet. Hur 
uppdelningen av föräldraledighet ser ut hos våra respondenter syns i resultatredovisningen. 
Kvinnorna i undersökningen har till 91 % tagit all eller största delen av föräldraledigheten, 
medan männen har en partner som till 88 % har tagit all eller största delen. Resultatet visar 
också att männen som inte har tagit någon föräldraledighet har klart högst genomsnittslön. 
När det gäller vård av sjukt barn däremot är våra respondenter mer jämlika, även om 
kvinnorna i högre grad än männen är hemma med barnen. 
 
Resultatet som redovisar respondenternas uppdelning av hushållsarbete visar en mycket 
traditionell uppdelning, där kvinnorna utför mer hushållsarbete än männen. Intressant i 
resultatet är att det finns en stor skillnad mellan de respondenter som har barn och de som inte 
har barn, då de som inte har barn är betydligt mer jämställda än de som har barn.  
 
Upplevelse av diskriminering och familjeliv 
 
Intressant är att de män som har varit föräldralediga endast till 8 % tror att deras 
föräldraledighet har påverkat deras karriärer negativt, jämfört med kvinnornas svar, 72 %. De 
negativa effekterna som kvinnorna upplevt är framför allt sämre löneutveckling, att komma 
efter utvecklingsmässig och att få sämre chans till befordran. En klar majoritet av kvinnorna 
som har varit föräldralediga har alltså upplevt negativa effekter i arbetslivet på grund av detta. 
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8 av de 32 kvinnor som har barn har även upplevt en direkt diskriminering i samband med 
graviditet eller föräldraledighet. Motsvarande siffra för männen är en man av 32.  
 
Något annat som vittnar om kvinnornas upplevda svårighet att kombinera familjeliv och 
karriär är att 10 % av kvinnorna i undersökningen inte anser att deras karriär har motsvarat 
deras förväntningar på grund av privata omständigheter. Privata omständigheter förklarade vi 
i enkäten som exempelvis barn. Ingen man har angett detta skäl. En av våra kvinnliga 
respondenter skriver så här: …Jag tror dock att karriärutveckling till stor del speglas av hur 
man prioriterar kring familj och barn, oavsett om du är man eller kvinna. Det handlar om ett 
aktivt val eftersom barn och karriär inte riktigt går hand i hand.   
 
En av våra manliga respondenter uttrycker sig däremot så här: Att man tappar i ”karriär” på 
grund av föräldraledighet tror jag inte är ett så stort problem… 
 
Familjeliv och koppling till teorin 
 
Kanter presenterar en teori som säger att kvinnor som helt öppet visar att de har andra 
åtaganden i livet än arbetet, som familj, är osäkra kort och inte helt lojala mot företaget. Det 
resultat som visar att de män som inte har tagit ut någon föräldraledighet också är de som är 
bäst betalda kan tolkas som att det inte finns utrymme för föräldraledighet om du vill göra 
karriär, vilket bekräftar den indirekta diskriminering som Wahl beskriver. Företags bristande 
acceptans av familj, om familjen på något vis påverkar den anställdes arbetsliv, kan ses som 
oundviklig för kvinnor på grund av barnafödande.  
 
Den kvinnliga respondentens kommentar ovan kan, mot bakgrund av vår resultatredovisning, 
ses som ett typiskt kvinnligt svar. Något som ytterligare förstärker denna bild är att endast 
kvinnor ändrat sina karriärförväntningar på grund av privata omständigheter såsom barn. Det 
här menar vi är ett val endast kvinnor kan känna att de behöver göra. Det finns inget som 
tyder på att männen i vår studie har behövt göra ett aktivt val när det gäller barn eller karriär. 
 
Den manliga respondentens kommentar är intressant eftersom denne man är representativ vad 
gäller föräldraledighet, det vill säga har endast varit hemma till viss del, och om 
föräldraledighet inte påverkar karriär, varför har då inte fler män i vår studie varit mer 
föräldralediga? Vår slutsats av att männen inte upplever negativa effekter av föräldraledighet 
är att det finns en acceptans i organisationer för viss föräldraledighet, men inte att de anställda 
är frånvarande under en längre period och ändå bibehåller samma utvecklingstakt. Dessutom 
tycker vi att detta bevisar den mycket intressanta slutsatsen som Åsa Löfström drar att 
männens föräldraledighet ses som en merit som berikar deras kompetens medan 
föräldraledighet för kvinnor inte är kompetenshöjande. Respondenternas mycket 
traditionsbundna uppdelning av föräldraledighet bekräftar dessutom Wahls teori att 
moderskapet i allmänhet tar mer tid och energi än faderskapet. 
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Att respondenterna är mer jämlika vad gäller vård av sjukt barn än föräldraledighet kan 
bekräfta vår slutsats ovan, att viss frånvaro från arbetet är accepterat från företagens sida, det 
är den längre frånvaron som föräldraledigheten innebär som medför negativa effekter på 
karriären. En annan orsak kan vara att barnen föds då männen är mitt uppe i att skapa sig en 
karriär, och då de väl har en bra lön och en god position är det möjligt att hjälpa till med 
barnen och vara hemma då de är sjuka. Kvinnor har inte samma möjlighet att karriärplanera, 
då åldern då det är möjligt att föda barn till viss del är begränsad.  
 
I teoriavsnittet tar vi upp hur stor del av de totala arbeten som utförs som är obetalt 
(hemarbete) och att detta arbete till stor del utförs av kvinnor. Vår studie visar att detta gäller 
även för våra respondenter. En intressant upptäckt är att såväl de kvinnliga som manliga 
respondenterna utan barn har en betydligt mer jämlik uppdelning av hushållsarbetet än de som 
har barn. Wahl har presenterat en undersökning som visar att kvinnor som är gifta och har 
barn och som ändå gör karriär ofta känner sig stressade och har skuldkänslor. Om vi ser till 
vårt resultat vad gäller hemarbete för denna kategori så är den slutsatsen förståelig. Det är 
också, mot bakgrund av detta, lätt men nedstämmande att förstå hennes tolkning att denna 
kategori kvinnor skulle behöva en hustru. Detta visar också att Wahls forskningsresultat som 
visade att äktenskapet, och där tillhörande barn, är en fördel för män men kan vara en nackdel 
för kvinnor när det gäller karriär stämmer eftersom kvinnor får mer arbetsbörda i hemmet. 
 
Vår analys av respondenternas familjeliv är att föräldraledighet är en diskrimineringsfaktor 
som till stor del drabbar kvinnor men endast till liten del drabbar män. Föräldraledighet kan 
till och med gynna en mans karriär, något som vi inte ser kan ske för en kvinna. För att göra 
karriär är det dock bäst att inte vara föräldraledig alls, vilket är en omöjlighet för kvinnor som 
vill kombinera karriär och arbetsliv. Därför är föräldraledighet som diskrimineringsfaktor en 
omöjlighet för många kvinnor att undkomma. Däremot ser vi inte att vård av sjukt barn alls på 
samma sätt är en diskrimineringsfaktor som drabbar den undersökta gruppen, eftersom det 
finns en högre acceptans hos företagen för kortare frånvaro. Hemarbete och den ojämlika 
könsfördelningen är inte något som kan ses som en diskrimineringsfaktor kvinnor möter i 
arbetslivet. Däremot är det helt klart en bidragande faktor till att kvinnor har svårare att göra 
karriär och för att nå ett mer jämställt arbetsliv krävs också en mer jämlik fördelning av 
hushållsarbete. Att prestera maximalt på arbetet och samtidigt vara en oavlönad arbetskraft på 
hemmaplan kan verkligen ses som att göra karriär i motvind.  
 

5.6 Från lika ingångslön till olika karriärvillkor 
 
I detta andra steg av analysen ska vi försöka visualisera hur och när de olika 
diskrimineringsfaktorerna verkar. Vi har tagit fram en figur (figur 34 nedan) där vi visar hur 
de diskrimineringsfaktorer som slår hårdast mot kvinnorna och som är svårast att undkomma 
påverkar kvinnornas karriärer. Givetvis är inte detta en figur som förklarar karriären för alla 
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män eller alla kvinnor i vår studie. Vi har här tagit hänsyn till de faktorer som har visat störst 
skillnad mellan könen.    

Figur 34, Könens olika karriärbanor 
 
1. Respondenterna har precis tagit ut sin examen, är ungefär lika gamla och har ungefär 
samma ingångslön. 
2. Många respondenter skaffar barn.  
3. De manliga respondenterna tar lite eller ingen föräldraledighet utan satsar istället på sina 
karriärer. De kvinnliga respondenterna tar all eller största delen av föräldraledigheten istället 
för att utvecklas i arbetslivet. 
4. De manliga respondenterna fortsätter att göra karriär och börjar nå chefspositioner. De 
kvinnliga respondenterna återkommer till arbetslivet men i samma position som tidigare, 
många av dem arbetar deltid och har då sämre möjligheter till avancemang.  
5. De manliga respondenterna fortsätter sina karriärer, ökar i lön jämfört med sina kvinnliga 
kollegor och innehar chefspositioner i större utsträckning. De kvinnliga respondenterna har 
svårt att hänga med karriärmässigt eftersom deras karriärer blir avbrutna av föräldraledigheter 
och eftersom de har svårare att avancera eftersom de blir motarbetade på grund av sitt kön. 
Dessutom tar de större ansvar för hushållsarbetet. Sammanfattningsvis kan även de kvinniga 
respondenterna göra karriär men de får göra det i motvind. 
 
I denna figur generaliserar vi de resultat som vår studie har visat. Givetvis är verkligheten mer 
komplex än figuren visar men vi tycker ändå att den visar på en verklighet som många av våra 
respondenter lever i. I resultaten har även framkommit andra typer av mer subjektiv 
diskriminering, såsom att inte få äran eller att bli motarbetad. Dessa faktorer visas inte i 
figuren vid en särskild tidpunkt, dels eftersom de kan verka under hela karriären och dels 
eftersom de inte drabbbar alla kvinnor i samma utsträckning. Figuren tar heller inte hänsyn till 
den horisontella könssegregeringen som finns på arbetsmarknaden.  
 
I den här analysen har vi kopplat samman det resultat vi kommit fram till med 
respondenternas upplevelser av diskrimineringsfaktorerna och den presenterade teorin.   
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6. Slutsatser 
 
 
I detta avsnitt ska vi med hjälp av analysen summera diskrimineringsfaktorerna som drabbar 
de kvinnliga civilekonomerna i vår studie i ett antal punkter och därmed besvara vår 
forskningsfråga.  
 
 
Vår forskningsfråga för denna undersökning formulerades i avsnittet problemdiskussion så 
här:  
 
På vilket sätt och i vilken utsträckning upplever kvinnliga civilekonomer att de disk rimineras  
i arbetslivet?  
 
Nedan följer de diskrimineringsfaktorer som har framkommit i analysen: 
 

• Löneskillnader är i allra högsta grad en diskrimineringsfaktor som drabbar kvinnliga 
civilekonomer. Detta eftersom kvinnorna i undersökningen trots att de har samma 
utbildning och lika många år i arbetslivet har markant lägre genomsnittslön och 
eftersom 40% av kvinnorna har upplevt diskriminering i samband med lönesättning.  

 
• Horisontell och sektoriell könssegregeringen, dvs. att kvinnor och män frivilligt har 

sökt sig till olika branscher och sektorer, är i sig inte en diskrimineringsfaktor. I vårt 
fall är den horisontella könssegregeringen relativt tydlig medan den sektoriella 
segregeringen inte är så betydande.  Det är en diskrimineringsfaktor att de kvinnligt 
dominerade områdena är lägre betalda än de manligt dominerade.  

 
• Att kvinnorna i lägre grad än männen innehar chefspositioner samt att kvinnorna i 

relativt hög grad känner sig diskriminerade vad gäller tillgång och möjlighet till en 
sådan position är en tydlig diskrimineringsfaktor i vår studie. Det torde vara en 
felaktig slutsats att kvinnans brist på chefskap är självvalt. Inte heller kan det förklaras 
med att kvinnan har annan eller lägre utbildning eller kompetens än männen. Alltså är 
vertikal könssegregering en diskrimineringsfaktor som våra kvinnliga respondenter 
som har ambitioner att göra karriär drabbas av.  

 
• Föräldraledighet är en diskrimineringsfaktor som till stor del drabbar kvinnor men 

endast till liten del drabbar män. För att göra karriär är det bäst att inte vara 
föräldraledig alls, vilket är en omöjlighet för kvinnor som vill kombinera karriär och 
arbetsliv. Därför är föräldraledighet som diskrimineringsfaktor en omöjlighet för 
många kvinnor att undkomma. Hemarbete och den ojämlika könsfördelningen är inte 
något som kan ses som en diskrimineringsfaktor kvinnor möter i arbetslivet. Däremot 
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är det helt klart en bidragande faktor till att kvinnor har svårare att göra karriär och för 
att nå ett mer jämställt arbetsliv krävs också en mer jämlik fördelning av 
hushållsarbete.  

 
Eget företagande kan inte ses som en diskrimineringsfaktor som drabbar de kvinnliga 
civilekonomerna i vår studie och därför ingår inte den i vår lista av diskrimineringsfaktorer 
ovan. Den diskriminering som de kvinnliga företagarna har stött på och som eventuellt har 
motiverat dem till att starta företag är dock sådan som faller inom ramen för våra andra 
diskrimineringsfaktorer. 
 
I analysen har fyra olika diskrimineringsfaktorer framkommit, som i mer eller mindre 
utsträckning drabbar de kvinnliga civilekonomerna i studien. Det är svårt att i generella drag 
svara på exakt i hur stor utsträckning de olika diskrimineringsfaktorerna verkar men vi kan 
diskutera deras förhållande till varandra samt om de är möjliga att undkomma eller inte. Den 
horisontella könssegregationen är den som vi ser som lättast för en kvinna att aktivt 
motarbeta. Kvinnor har samma möjlighet som män att välja till exempel finansinriktade 
studier och vi ser heller inte att de kvinnor som arbetar inom mansdominerade är mer 
diskriminerade än övriga kvinnor. Att undkomma diskrimineringsfaktor familjeliv och 
framför allt föräldraledighet är betydligt svårare som kvinna. För att undkomma denna faktor 
krävs det i dagsläget för många kvinnor att man väljer bort barn. Tillgång till chefspositioner 
och lägre löner är båda diskrimineringsfaktorer som de flesta kvinnor drabbas av och de är 
svårt att av dessa två säga vad som är hönan och vad som är ägget. Kvinnor som väljer 
familjeliv och föräldraledighet tycks drabbas hårdare av dessa två diskrimineringsfaktorer än 
övriga kvinnor.  
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7. Avslutande diskussion 
 
 
När vi nu har sett och analyserat resultatet av vår undersökning vill vi i detta avslutande 
avsnitt presentera några av de funderingar och känslor som har uppstått under arbetets gång 
och på så vis knyta an till vårt syfte. 
 
 
Syftet med vår uppsats är: 
 
Att uppmärksamma och skapa debatt kring de ojämlika förhållandena på arbetsmarknaden 
som drabbar kvinnliga civilekonomer.  
 
Efter att ha genomfört vår studie och sett de stora skillnader som finns i arbetslivet och som 
inte kan härledas till andra faktorer än kön känner vi att vårt syfte är än mer viktigt än vi 
kunnat ana när vi började vårt uppsatsarbete.  
 
En tanke som vuxit fram under sammanställningen av resultatet är att det finns så olika villkor 
för hur en man respektive en kvinna ska vara för att lyckas i arbetslivet. Männen i vår studie 
har inte behövt göra något val mellan familjeliv och karriär och det känns nedslående för oss 
att flera av våra kvinnliga respondenter påpekat att de känt sig tvingade att göra detta val och 
att vårt eget resultat till stor del bekräftar detta. De män i vår studie som har lyckats bäst med 
sina karriärer har samtliga flera barn och har även låtit sin partner ta all eller största delen av 
föräldraledigheten. Man skulle kunna tro att detta är ett recept på framgång som kvinnorna 
skulle kunna ta efter men som kvinna är det praktiskt mycket svårt att inte ta ut 
föräldraledighet och inget i vår studie tyder på att kvinnornas framgång växer med antalet 
barn.  
 
Det finns självklart en viss grad av osäkerhet vad gäller resultaten i vår studie. Resultatet 
bygger helt och hållet respondenternas egna svar och det har inte funnits någon möjlighet för 
oss att kontrollera om dessa svar stämmer. Vi har dock mycket svårt att tro att våra 
respondenter med flit skulle hitta på svar. Vidare hade ett ännu större antal respondenter gett 
än ännu högre validitet men med tanke på omfattningen för denna uppsats anser vi att vi har 
haft så många respondenter som har varit hanterbart ur tidssynpunkt. Studien gäller ett 
begränsat urval av personer i givna avgångsklasser och ett på förhand bestämt universitet, 
men vi tror att stora delar av vårt resultat är applicerbart även på en större grupp 
civilekonomer.  
 
Vi anser att diskrimineringen i arbetslivet som drabbar kvinnor är ett problem för både 
kvinnorna själva, för företagen och för samhället i stort. Som vi visat i inledningskapitlet finns 
det färsk statistik som visar att kvinnliga civilekonomer har betydligt lägre löner än manliga 
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och att kvinnliga chefer har minskat i andel de senaste åren. I vår uppsats syns samma dystra 
resultat och vi har även studerat de kvinnliga ekonomernas syn på diskriminering och 
arbetsliv. Att en klar majoritet av de kvinnliga respondenterna och endast en tiondel av de 
manliga respondenterna känt sig diskriminerade på grund av sitt kön visar att diskriminering i 
arbetslivet måste motarbetas aktivt. Det är fruktansvärt upprörande att som kvinnliga 
studenter se hur kvinnor motarbetas i arbetslivet enbart på grund av sitt kön, att kvinnor får 
arbeta i motvind för att nå lika långt som män kan göra med mindre ansträngning och mindre 
uppoffringar. Attityden att det ordnar sig är uppenbarligen felaktig och för att skapa 
förändring krävs en aktiv debatt där dessa frågor kommer upp till ytan. Därför hoppas vi att 
vår uppsats kan bidra till att skapa den debatt som vårt syfte eftersträvar.  
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Bilaga 1 – Enkäten i sin helhet  
Civilekonomers karriär och arbetslivssituation 
 
Vi är två studenter på ekonomlinjen vid Stockholms Universitet som skriver kandidatuppsats 
om civilekonomers karriär och arbetslivssituation. Med hjälp av en undersökning vill vi ta 
reda på om män och kvinnor på grund av sitt kön har olika förutsättningar i arbetslivet och hur 
dessa olika förutsättningar i så fall kommer till uttryck. Eftersom detta är en jämförande studie 
är det lika viktigt för oss att få svar från män som från kvinnor. Ditt svar är lika intressant för 
oss oavsett vad du har gjort efter din examen.  
 
Du är en av tvåhundrasex avgångsstudenter från Stockholms Universitet som deltar i denna 
undersökning. Undersökningen har skickats till samtliga studenter som tagit ut sin 
magisterexamen på ekonomlinjen åren 1995 och 2000. Du är helt anonym i vår studie men för 
att vi ska kunna skicka ut eventuella påminnelser till dem som glömt att svara har du fått ett 
identifieringsnummer på din enkät. När vi fått in enkäterna stryks numret och du blir helt 
anonym. Alla uppgifter behandlas konfidentiellt.  
 
Frågorna har olika många svarsalternativ, kryssa för det som passar dig bäst, vissa frågor har 
ett öppet svarsalternativ där du kan fylla i ett svar som passar dig. Vissa frågor kan besvaras 
med flera svar, detta står då vid frågan. Försök svara på alla frågor! Vid vissa frågor kanske 
du inte känner att det finns något svarsalternativ som passar dig, välj då det som passar bäst 
eller hoppa över den frågan. 
 
Som ni vet har vi relativt begränsad tid på oss att skriva vår kandidatuppsats. Denna 
undersökning har kräv stora resurser, tidsmässigt men också kostnadsmässigt i form av 
portokostnader. Vi tycker ändå att det är värt det eftersom ämnet är så spännande och 
undersökning så aktuell. Vi hoppas att du tar dig tid att genomföra vår undersökning, något 
som vi inte tror tar mer än 20 minuter. Vi har låtit några testpersoner fylla i undersökningen 
och de tyckte samtliga att det var givande för dem själva. Givetvis är ditt deltagande helt 
frivilligt men vi är mycket tacksamma om du väljer att delta. 
 
För att vi ska kunna bli klara med vår uppsats i tid är det viktigt att du svarar så fort 
som möjligt. Vi behöver ditt svar senast måndag den 24 april, men svara gärna tidigare. 
 
Om det är något du vill fråga om skriv eller ring gärna! Om du vill ta del av det färdiga 
arbetet, skriv din mailadress på sista sidan i frågeformuläret. 
 
Maria Bjurström  Anna Hammarström 
Hälsingegatan 8  Föreningsvägen 33 
113 23 Stockholm  120 47 Enskede gård 
070-593 75 29  070-606 88 94 
mariabjurstrom@hotmail.com anna_hammarstrom@hotmail.com 
 
Stort tack för din medverkan! 
 
 
Maria Bjurström  Anna Hammarström 
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Bakgrund och familjesituation               Referensnummer 
 
1. Vilket kön har du?  
 
?  Kvinna 
?  Man 
 
2.Vilket år examinerades du från ekonomlinjen vid Stockholms Universitet? 
 
?  1995 
?  2000 
 
3. Hur gammal var du när du tog examen? 
 
…………………………….. 
 
4. Har du någon annan utbildning/examen utöver civilekonomexamen? 
 
?  Ja, vilken?.................................................................................................. 
?  Nej 
 
5. Vilken inriktning hade du på dina studier? 
 
?  Finansiering 
?  Marknadsföring 
?  Redovisning 
?  Organisation 
?  Nationalekonomi 
?  Internationell ekonomi 
?  Allmän inriktning 
?  Annan, vilken?................................................................. 
 
6. Vilket är ditt civilstånd? 
 
?  Gift 
?  Sambo 
?  Singel 
?  Skild 
?  Änka/änkling 
?  Särbo 
 
7. Hur många barn har du? 
 
?  0 (om du kryssar här, gå vidare till fråga 10) 
?  1 
?  2 
?  3 
?  fler än 3 
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8.  Hur löstes föräldraledigheten? 
 
?  Jag och min partner delade lika på föräldraledigheten 
?  Endast jag var föräldraledig 
?  Endast min partner var föräldraledig 
?  Jag tog den största delen av föräldraledigheten 
?  Min partner tog den största delen av föräldraledigheten 
 
9. Vem är hemma med sjukt barn eller liknande (t.ex. planeringsdag på dagis)? 
 
?  Jag och min partner turas om att vara hemma med sjukt barn e.d. 
?  Jag är alltid hemma med sjukt barn e.d. 
?  Min partner är alltid hemma med sjukt barn e.d. 
?  Jag är oftast hemma med sjukt barn e.d. 
?  Min partner är oftast hemma med sjukt barn e.d. 
 
10. Om du bor tillsammans med din partner, vem utför hushållsarbetet i ditt hem?  
  
?  Jag och min partner delar lika på hushållsarbetet 
?  Endast jag utför hushållsarbetet 
?  Endast min partner utför hushållsarbetet 
?  Jag utför den största delen av hushållsarbetet 
?  Min partner utför den största delen av hushållsarbetet 
?  Vi har hemhjälp. (Om du väljer detta alternativ, välj då även ett av ovanstående för den del 
av hushållsarbetet som någon i familjen utför) 
 
Arbetsliv 
 
11. Hur ser din nuvarande arbetssituation ut?  
 
?  Arbetar heltid 
?  Arbetar deltid, hur många timmar per vecka……………… 
?  Egen företagare 
?  Studerar, sedan hur länge?.................................... 
?  Föräldraledig, sedan hur länge?............................ 
?  Sjukskriven, sedan hur länge?.............................. 
?  Arbetslös, sedan hur länge?.................................. 
?  Annan sysselsättning, vad?............................................. 
 
Om du har svarat studerar eller arbetslös gå vidare till fråga 21, därefter 24.  
 
12. Vilken huvudsaklig befattning har du i ditt nuvarande arbete? 
 
?  Chef på toppnivå 
?  Chef på mellannivå 
?  Chef på lägre nivå 
?  Assistent eller motsvarande 
?  Handläggare/tjänsteman el dylikt, utan chefsansvar 
?  Lärare/forskare 
?  Övrigt, vilken?..................................................... 
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13. Vilken sektor arbetar du inom?  
 
?  Statlig 
?  Kommunal 
?  Privat 
 
14. Hur stort företag/myndighet arbetar du på?  
 
?  Mer än 1000 anställda 
?  Mellan 500 och 1000 anställda 
?  Mellan 100 och 499 anställda 
?  Mellan 25 och 99 anställda 
?  Under 25 anställda 
 
15. Hur ser andelen kvinnor/män ut på ditt arbete? 
 
?  Stor majoritet män 
?  Stor majoritet kvinnor 
?  Viss majoritet män 
?  Viss majoritet kvinnor 
?  Ungefär lika många kvinnor som män 
 
16. Vilket slags funktionsområde arbetar du inom? Välj det alternativ som passar bäst 
 
?  Redovisning  
?  Bank/Finans 
?  Personal 
?  Marknadsföring 
?  Försäljning 
?  Administration 
?  Företagsledning/strategisk planering 
 
?  Övrigt, vilket?………………………………………………. 
 
17. Hur länge har du varit anställd på ditt nuvarande arbete? 

 
?  Mindre än ett år 
?  1-3 år 
?  3-5 år 
?  Mer än 5 år 
 
18. Hur kom du till ditt nuvarande arbete? 
 
?  Sökte på annons 
?  Blev erbjuden platsen 
?  Sökte själv upp företaget/myndigheten 
?  Fick den förmedlad genom kontakter 
?  Blev befordrad inom företaget/myndigheten 
?  Flyttade inom företaget/myndigheten 
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?  Genom arbetsförmedlingen 
?  Genom skolan 
?  Genom praktikplats 
?  Annat sätt………………………………………………………………. 
 
19. Tycker du att dina arbetsuppgifter motsvarar dina kvalifikationer och din 
kompetens? 
 
?  Helt och hållet 
?  Till stor del 
?  Delvis 
?  Inte alls 
 
20. Hur hög ingångslön hade du på ditt första arbete efter examen? (Om du jobbade 
färre än 40 timmar/vecka svara som en heltidslön) 
 
 
…………………………………… 
 
21. Hur hög lön har du nu? (Om du jobbar färre än 40 timmar/vecka svara som en 
heltidslön) 
 
 
…………………………………… 
 
22. Har du andra förmåner? T.ex. tjänstebil, bonus etc. 
 
?  Nej 
?  Ja, vilka? ……………………………… 
 
23. Om du är eller har varit föräldraledig, tror du att denna ledighet kommer att ha 
eller har haft negativa effekter på din arbetssituation?  
 
?  Nej 
?  Ja, på vilket sätt?.................................................................................. 
 
………………………………………………………………………….. 
 
24. Har du känt dig diskriminerad i arbetet på grund av ditt kön? 
 
?  Ofta 
?  Ibland 
?  Sällan 
?  Aldrig 
 
 
 
 
25. Om du valt alternativ 1-3 på föregående fråga, i vilken situation? Flera svar är 
möjliga 
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?  Tillsättande av tjänst 
?  Befordran 
?  Lönefråga 
?  Vidareutbildning 
?  Konferensdeltagande, resor, representation 
?  Att inte få ”äran” av utfört arbete 
?  Behandling i samband med graviditet/föräldraledighet 
?  Osynliggjord (ingen uppmärksamhet, uppmuntran, uppskattning osv.) 
?  Allmänt motarbetad 
?  För mycket uppmärksammad ( i jämförelse med kollegor) 
?  Jag är utanför kontaktnätet 
?  Sexuella trakasserier (allt från oönskade anspelningar till direkt sexuell utpressning) 
?  Sämre service (t.ex. i fråga om mindre, sämre kontor eller mindre sekreterarhjälp) 
?  Får inte information 
?  Annan situation, vilken?.......................................................... 
 
26. Finns det situationer där du tycker att du blivit annorlunda behandlad i positiv 
bemärkelse på grund av ditt kön? 
 
?  Ofta 
?  Ibland 
?  Sällan 
?  Aldrig 
 
27. Om ja, i vilken situation? Flera svar är möjliga 
 
?  Tillsättande av tjänst 
?  Befordran 
?  Lönefråga 
?  Vidareutbildning 
?  Konferensdeltagande, resor, representation 
?  Att få ”äran” av annan persons arbete 
?  Bättre service (t.ex. i fråga om större, bättre kontor eller mer sekreterarhjälp) 
 
?  Annan situation, vilken?............................................................................................. 
 
28. Har din karriärutveckling motsvarat de förväntningar du hade vid examen?  
 
?  Ja, så här långt 
?  Ja, i huvudsak 
?  Ja, till viss del 
?  Nej, pga privata omständigheter (t.ex. barn) 
?  Nej, mina prioriteringar har ändrats (t.ex. byte av yrkesinriktning) 
?  Nej, att göra karriär har varit svårare än jag förväntat mig 
?  Nej, att göra karriär var aldrig min ambition 
 
?  Annat svar…………………………………………………………………………… 
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29. Om du är egenföretagare, hur många anställda har du? (Om du inte är egen företagare, 
gå vidare till sista frågan) 
 
?  Ingen 
?  1-5 
?  6-10 
?  11-25 
?  Fler än 25 
 
30. Inom vilken bransch verkar ditt företag?  
 
…………………………………………………………………………………. 
 
31. Vilket var ditt största motiv till att starta eget företag? Välj det alternativ som passar 
bäst 
 
?  Jag ville tjäna pengar 
?   Det var ett sätt att kombinera arbete och barnomsorg 
?  Jag ville utnyttja min kompetens, vilket jag inte fick som anställd 
?  Jag ville styra min egen arbetssituation, t.ex. tiderna 
?  Jag ville förverkliga min affärsidé 
 
Om vi har ytterligare frågor, följdfrågor eller svårighet att tolka dina svar, kan vi 
kontakta dig? Hur vill du i så fall bli kontaktad? Skriv mailadress, telefonnummer eller 
adress. 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Eventuellt övriga kommentarer till undersökningen 
 
……………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
Om du är intresserad av vår färdiga rapport, skriv din mailadress här: 
 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
STORT TACK för din medverkan! Den är till stor hjälp för vårt arbete med 
kandidatuppsatsen! 
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Bilaga 2 – Figurer 
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Figur 35, Aktuell lön, spridning  

 
 
 

Genomsnittslön kvinnor män totalt 
Totalt, oavsett sektor 33118 40552 37434 
Statlig sektor 26770 32350 29250 

Figur 36, Genomsnittslön fördelat på sektor 
 
 
 

Typ av förmån Kvinnor 22  Män 46 
Bonus 15 32 
Tjänstebil 3 12 
Annan förmån 10 17 

Figur 37, Typ av förmån 
 

Förklaring figur 37: Vissa respondenter får flera typer av förmåner, därför är summan av 
förmånerna större än antalet respondenter. Annan förmån kan till exempel vara pension, 
rikskuponger, mobiltelefon eller friskvård. 
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Figur 38, Utbildning utöver civilekonom 
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        Figur 39, Fördelning per sektor, kvinnor                                          Figur 40, Fördelning per sektor, män 
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Figur 41 Kvinnliga chefer           Figur 42, Manliga chefer 
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Nuvarande sysselsättning
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Figur 43, Nuvarande sysselsättning 

 
Förklaring figur 43: De egna företagarna har vi räknat in i kategorin heltidsarbete. En kvinna 
som finns under kategorin deltidsarbete arbetar halvtid och är sjukskriven halvtid. 


