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Immateriella resurser är i dagens postindustriella samhälle 
organisationens främsta tillgång. I och med att jämställdhet i 
organisationen kan bidra till verksamhetsutveckling och ökad 
lönsamhet, kan argumenteras för att jämställdhet är en immateriell 
resurs för organisationen. Denna resurs kan mätas med 
personalrelaterade nyckeltal, exempelvis JÄMIX. Syftet med studien 
var att undersöka på vilket sätt JÄMIX används i organisationer och 
därmed bidra till en ökad förståelse för personalrelaterade nyckeltal 
med inriktning mot jämställdhet. De organisationer som medverkade i 
studien hade abonnerat på JÄMIX i minst två år. Sju respondenter 
deltog i studien, två män och fem kvinnor i åldrarna 30-63 år. Med 
hjälp av semistrukturerade intervjuer som tematiskt analyserades, 
kunde urskiljas ett samband mellan erfarenhet av att använda 
personalrelaterade nyckeltal och förmåga att tolka och förstå JÄMIX-
materialet. Resultatet visade att de främsta användningsområdena för 
JÄMIX var att bidra till en kartläggning av jämställdhetssituationen i 
verksamheten samt att möjliggöra jämförelse mellan organisationer. 
Dock framkom även att JÄMIX bör kompletteras med andra verktyg, 
såsom till exempel medarbetarundersökningar, för att kartlägga 
jämställdheten i organisationen. Vid en analys av resultatet kunde 
urskiljas att legitimering var det främsta syftet med JÄMIX.  

 
 
I dagens postindustriella samhälle, som under de senaste decennierna ersatt det tidigare 
industriella samhället, har mänskliga resurser alltmer ersatt materiell utrustning i 
egenskap av organisationers främsta resurs (Flamholtz & Main, 1999). Ett 
postindustriellt samhälle karaktäriseras av att information och kunskap utgör de främsta 
och mest centrala tillgångarna (Nationalencyklopedin, 2010).  
 
I det industriella samhället var det viktigt att kunna redovisa ekonomiska transaktioner 
där materiella tillgångar stod i fokus. Utifrån detta sammanhang framställdes det 
företagsekonomiska redovisningssystemet som sedan många år tillbaka varit gällande i 
Sverige. Det är även detta ekonomiska tankesätt som legat till grund för styrningen i 
svenska organisationer under denna tid. Det har varit den traditionella redovisning som 
haft en dominerande roll som styr- och ledningsinstrument. Sedan slutet av 1970-talet 
har dock kraftig kritik riktats mot att endast använda ekonomistyrning som styrverktyg i 
verksamheten (Johanson & Skoog, 2007). Johanson och Skoog (2007) menar att få 
personer i organisationer förstår det traditionella redovisningssystemet. Detta medför 
problem när det gäller att använda ekonomistyrning för att motivera förändring, 
utveckling och handling, i dagens organisationer. En annan kritisk aspekt de tar upp är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Jag vill rikta ett stort Tack till alla som bidragit till genomförandet av denna uppsats. Framförallt vill jag 
tacka Nyckeltalsinstitutet, Alla respondenter, Pia Juhlin Åstrand, Christina Hedenström och Anna-Lena 
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att dagens organisatoriska värdeskapande inte längre endast baseras på materiella 
tillgångar, utan även utgörs av immateriella resurser såsom exempelvis personal, 
kunskap, kundrelationer och goodwill. Grunden för en framgångsrik verksamhet är 
människorna i organisationen, menar Catasús, Gröjer, Högberg och Johrén (2008). 
Denna typ av resurser har blivit allt viktigare för produktivitet och lönsamhet. Detta 
utgör ett hinder för att beskriva värdeskapande enbart med hjälp av de traditionella 
verktygen (Johanson & Skoog, 2007).  Allt fler aktörer på marknaden under de senaste 
trettio åren har insett vikten av att komplettera organisationens finansiella mått med mer 
kvalitativa för att skapa en rättvisande bild av situationen i verksamheten. I och med 
detta har organisationer alltmer börjat fokusera på att inkorporera dessa resurser i 
organisationens redovisning samt i det långsiktiga arbetet med att utveckla och förbättra 
verksamheten (Johanson, Mårtensson & Skoog, 2001). Detta har inneburit att det blivit 
nödvändigt att konstruera nya instrument för att mäta och värdera organisationers 
tillångar, vilket bidragit till att flera nya modeller har utvecklats (Flamholtz & Main, 
1999).  
 
Verksamhetsstyrning 
Johanson och Holt Larsen (2000) beskriver att det som mäts ofta är sådant som är 
viktigt för företaget. De menar att det generellt endast är sådant som mäts och som 
beskrivs i siffror som bedöms seriöst av ledningsgruppen, som det satsas resurser på och 
som prioriteras. Detta skulle därmed innebära en möjlighet att lyfta fram mänskliga 
resurser i företaget genom att redovisa och ta fram mått på dem. I och med detta är det 
av stor vikt att kunna inhämta och redovisa information om personalen för att kunna 
styra verksamheten åt det håll som önskas. Utan information som ger denna helhetsbild 
av nuläget, både utifrån ett materiellt och immateriellt perspektiv, är det omöjligt att 
veta vilka beslut som bör fattas för att uppnå verksamhetens uppsatta mål (Catasús et 
al., 2008). Johanson och Johrén (2007) menar att verksamhetsstyrning innebär att 
beslutsfattarna i en verksamhet medvetet försöker påverka uppmärksamhet, lärande och 
handling i verksamheten med avsikt att uppnå de operationella och strategiska målen för 
organisationen. Syftet är att förändra, utveckla och skapa stabilitet, menar de. Johanson 
och Skoog (2007) förklarar att den utvecklade verksamhetsstyrningens ambition, till 
skillnad mot den ekonomiska, är att ta hänsyn till de immateriella resursernas betydelse 
för organisationers lönsamhet och även implementera dessa i verksamhetens 
övergripande strategi (Johanson & Skoog, 2007).   
  
Under senare år har ett antal managementmodeller för att möjliggöra 
verksamhetsstyrning utvecklats. En managementmodell kan enligt Mårtensson (2007) 
beskrivas som ett förslag eller en idé för hur en verksamhet bör bedrivas, styras och 
ledas. Vad många av dessa modeller har gemensamt är att de syftar till att styra 
verksamheten med hjälp av mätning och redovisning av de immateriella resurserna i 
organisationer (Johanson & Skoog, 2007). Mårtensson (2007) menar att dessa modeller 
har blivit allt populärare då de på olika sätt uppmärksammar och synliggör sådana 
faktorer i organisationen som tidigare inte varit möjliga att uppmärksamma till den grad 
som önskats.  Forskaren anser dock att dessa modeller bör betraktas som olika delar i ett 
pussel snarare än helhetslösningar. Mårtensson menar att managementmodeller och 
mätningar bland annat kan ha ett legitimerande syfte, av den anledningen att de 
symboliserar viktiga värderingar såsom till exempel framsteg, förnuft och förnyelse av 
organisationen (Mårtensson, 2007). 
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I Mårtenssons studie från 2007 framkom att flera organisationer uttryckt en önskan om 
ett mer fokuserat arbetssätt vad gäller managementmodeller, då antalet verktyg ibland 
upplevs övermäktigt. För många olika modeller och verktyg bidrar till att skapa 
osäkerhet och oordning snarare än struktur, menar forskaren.  Mårtensson beskriver att 
det trots det stora utbudet av managementmodeller upplevs vara en brist på enkla och 
lättarbetade verktyg som underlättar verksamhetsstyrningen. Organisationerna 
efterfrågar smidiga verktyg för att kunna beskriva, förklara och argumentera för 
immateriella resurser (Mårtensson, 2007).  
  
Några olika populära managementmodeller som fokuserar på att försöka 
uppmärksamma, synliggöra och påverka de immateriella tillångarna i organisationer 
med koppling till verksamhet och lönsamhet presenteras av Johanson och Skoog (2007). 
De nämner bland annat intellektuellt kapital2, balanserat styrkort3 och personalekonomi. 
En annan managementmodell som presenteras av Catasús, Ersson, Gröjer och Wallentin 
(2007) är personalnyckeltal. Denna modell kan dock ses som en del av den mer 
övergripande personalekonomin. Endast personalekonomi och personalnyckeltal 
kommer att behandlas i denna rapport då de andra modellerna ligger utanför ramen för 
denna studie. 
 

Personalekonomi.  
Enligt Johanson och Skoog (2007) användes ordet personalekonomi första gången av 
Gröjer och Johanson, 1983, men utvecklingen av personalekonomin tog fart redan under 
1960-talet och kan sägas vara en kombination av ekonomi och beteendevetenskap. 
Johanson och Johrén (2007) beskriver att begreppet personalekonomi är brett och 
inbegriper personalekonomiska kalkyler, personalen i resultat- och balansräkningen, 
personalnyckeltal samt personalen i hälsobokslut och verksamhetsstyrning (Johanson & 
Johrén, 2007). Personalekonomi är ett viktigt sätt för verksamheten att styra sina 
immateriella resurser (Johanson & Skoog, 2007). Johanson och Johrén (2007) beskriver 
personalekonomi som ett sätt att hushålla med mänskliga resurser. Att använda 
personalekonomi och göra personalekonomiska beräkningar kan ha flera olika syften. 
De kan göras för att till exempel beräkna intäkter och kostnader som är knutna till 
personalen, de kan utgöra ett försök att mäta och värdera de immateriella resurserna och 
de kan även ligga till grund för beslutsfattande (Johanson & Johrén, 2007).  
 
Syftet bakom att använda personalekonomiska kalkyler var att möjliggöra beräkningar 
av intäkter och kostnader som kunde härledas till personalen. Denna typ av beräkningar 
skulle underlätta beslutsfattande när det gällde investeringar eller nerdragningar 
angående personalen i verksamheten. Genom att använda denna typ av kalkyler skulle 
det därmed bli möjligt att ungefärligt uppskatta till exempel värdet av en befattning eller 
värdet av bra rekrytering. Att inkludera personalen i bokslutet och använda ett så kallat 
personalbokslut där personalen var inräknad i balans- och resultaträkningen hade som 
syfte att synliggöra kostnader och intäkter kopplade till personalen. Detta var sådana 
utgifter och förtjänster som inte alltid varit tydliga för organisationer. Personalkostnader 
har sedan länge varit med i resultaträkningen i form av till exempel lönekostnader, det 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	   Olika definitioner har föreslagits och det finns egentligen ingen konsensus kring begreppet. En 
definition är att det intellektuella kapitalet utgörs av organisationens börsvärde, skillnaden mellan 
marknadsvärdet och det bokförda värdet. Andra definitioner förekommer (Johanson & Skoog, 2007). 
3 Det är den modell som fått mest uppmärksamhet. Den syftar till att visa på nödvändigheten av att skapa 
balans mellan det finansiella perspektivet och tre icke finansiella perspektiv: Kunder, interna 
affärsprocesser samt inovationer/förbättringar (Johanson & Skoog, 2007). 
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som däremot inte varit synligt i bokslutet är intäkter knutna till de anställda. Att 
inkludera de mänskliga tillgångarna i balans- och resultaträkningen har därför varit ett 
försök att synliggöra personalen som en resurs för organisationen, vilket därmed skulle 
förenkla det långsiktiga arbetet i verksamheten. Både när det gällde 
personalekonomiska kalkyler och personalbokslut var den bakomliggande tanken att om 
dessa kostnader och intäkter blev tydliga för företagsledningen borde initiativ för 
åtgärder bli uppenbara och självklara (Johanson & Johrén, 2007). Möjligheten att 
beräkna den framtida nyttan av personalinvesteringar samt uppföljning och redovisning 
av personalsatsningar skulle därmed underlätta argumentation för varför olika 
satsningar på personalen var nödvändiga och borde genomföras (Johanson & Johrén, 
2007; Johanson & Skoog, 2007). Att inkludera och ta upp värdet av personalen som en 
resurs i balansräkningen kom så småningom att betecknas Human Resource Accounting 
(HRA), personalekonomisk redovisning (Johanson & Skoog, 2007). 
 
Det är svårt, kanske till och med omöjligt att föreskriva den bästa hushållningen med 
organisationers mänskliga resurser med hjälp av personalekonomiska kalkyler, dock 
menar författarna att det däremot kanske är tillräckligt att påvisa misshushållning. 
Kritiken till trots är denna typ av beräkningar ett verktyg som ofta används av 
organisationer och som genom granskning av kritiska värden samt en varsam 
användning kan vara nog så användbara (Johanson & Johrén, 2007). Ett annat dilemma 
när det kommer till att redovisa personalen som en resurs i företaget är de regler som 
berör redovisning av tillgångar i organisationer. Resurser som inte ägs av företaget får 
ej redovisas i balansräkningen. Då organisationen inte äger sina anställda kan inte denna 
resurs redovisas i balansräkningen som en tillgång, om inte en extra balansräkning, som 
endast behandlar personalen, införs (Flamholtz, Bullen & Hua, 2002; Johanson & 
Skoog, 2007).  
 
Dessa svårigheter har inneburit att balansräkningar där personalen är inberäknad inte 
fått speciellt stor genomslagskraft och knappt använts, förklarar Johanson och Johrén 
(2007). Resultaträkningar där personalen ingår brukas däremot i större utsträckning. De 
används för att beskriva olika personalrelaterade kostnader för organisationen. Även 
personalekonomiska kalkyler är vanligt förekommande. Forskarna menar att alla företag 
har någon typ av personalbokslut. De menar att alla verksamheter har nyckeltal som rör 
personalen och att dessa personalekonomiska nyckeltal är en del av personalbokslutet. 
Exempel på sådana nyckeltal kan vara lönekostnader och antal anställda eller mer 
avancerade nyckeltal som rör inskolningskostnader eller utbildningseffekter. Dessa 
nyckeltal möjliggör jämförelse både inom organisationen, från år till år, och mellan 
olika organisationer (Johanson & Johrén, 2007).  
 

Personalekonomiska nyckeltal. 
Ofta är det svårt för organisationer att få fram just den information de behöver för att 
möjliggöra mätning av mänskliga resurser. Det är till exempel svårt, om inte omöjligt, 
att mäta effekten av jämställdhetssatsningar på ett helt objektivt sätt. Dock är behovet 
av att inhämta informationen överhängande för att kunna skapa en bild av nuläget i 
organisationen. Det är där nyckeltal kommer in. Många organisationer använder olika 
typer av medarbetarundersökningar för att försöka samla in den här typen av data men 
allt fler har även börjat använda personalekonomiska nyckeltal för att komplettera 
bilden. Även om de inte ger en perfekt bild av verkligheten, ger dessa siffror en 
fingervisning (Catasús et al., 2008). Forskarna beskriver nyckeltal som ”… ett 
sammanfattande numeriskt värde som syftar till att beskriva några förhållanden, 
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verkliga eller overkliga ...”. Nyckeltal är mått som är av intresse för organisationen, 
både finansiella och personalrelaterade. För att öka informationen och därmed 
användbarheten samt få ett perspektiv på nyckeltalet används ofta någonting att jämföra 
med, en jämförelsebas (Catasús et al., 2008). 
 
Nyckeltal = intresse/jämförelsebas 
Ett exempel på ett personalekonomiskt nyckeltal är ”antalet sjukdagar per anställd”, 
vilket räknas ut genom att det totala antalet sjukdagar divideras med det totala antalet 
anställda. Nyckeltal kan bidra till att synliggöra och jämföra organisatoriska 
förhållanden. I kommunikationen med ledningsgruppen är de ett effektivt verktyg då de 
tar fram konkreta siffror och möjliggör jämförelse med andra organisationer De kan 
även användas som ett strategiskt verktyg för att styra verksamheten mot uppsatta mål. 
(Catasús et al., 2008). Johnson och Holt Larsen (2000) menar dock att det är viktigt att 
ha kunskap om siffrorna och vad de betyder för att kunna argumentera för konceptet. 
 
Catasús et al. (2008) förklarar att olika nyckeltal kan ha varierande syften, oftast har 
varje nyckeltal ett specifikt syfte men det finns även nyckeltal som kan tjäna flera 
syften. De identifierar att det finns sex olika syften för nyckeltal, vilka är: 
 

• Mobilisering – de mobiliserande nyckeltalens funktion är att rikta 
uppmärksamhet mot och bidrar till intresse för en viss fråga som i sin tur 
motiverar till handling.  

• Lärande – genom att söka samband mellan olika nyckeltal, se kopplingar och 
analysera dessa kan nyckeltalen lära oss någonting om organisationen. 

• Kontroll – nyckeltal med en kontrollerande funktion har till uppgift att varna 
om ett fenomen över- eller understiger vissa gränser. Detta kräver dock att 
organisationen fastställt vad som är en godtagbar nivå för dessa nyckeltal. 

• Belöning – genom att koppla belöning till resultat kan organisationen med hjälp 
av nyckeltal, som visar på det uppnådda resultatet, motivera sin personal att 
engagera sig.  

• Legitimering – genom att leva upp till de förväntningar som finns på att vissa 
nyckeltal ska redovisas, kan organisationen genom att just redovisa dessa 
använda dem i ett legitimerande syfte att få fortsätta bedriva verksamheten och 
undvika kritik. 

• Extern rapportering – genom att använda nyckeltal för extern rapportering kan 
organisationen låta utomstående få en inblick i organisationen.  

 
Vilket perspektiv mätningarna ses utifrån, påverkar betydelsen av densamma menar 
Mårtensson (2007). Om mätningarna ses utifrån ett objektivt perspektiv anses siffrorna 
vara en objektiv och korrekt mätning av verkligheten men om de istället ses utifrån ett 
mer pragmatiskt perspektiv kan de utgöra underlag för beslutsfattande och därmed 
legitimera beslutet. Mätningarna kan även ses utifrån ett reflekterande perspektiv där 
deras funktion kan sägas vara att öppna upp för diskussion (Mårtensson, 2007). 
 
Catasús et al. (2008) beskriver tre principiella problem när det gäller användningen av 
nyckeltal. De menar att nyckeltalen ibland skapar irritation, på grund av att de endast 
ger en förenklad bild av verksamheten och inte synliggör nyanser (delar kontra helhet). 
Detta kan skapa problem när det gäller att fatta beslut på grundval av dessa mätningar, 
eftersom inte hela bilden framträder tydligt. För att synliggöra fler aspekter i 
helhetsbilden kan företaget välja att använda fler nyckeltal. För många nyckeltal 
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(informationsöverskott) kan dock i sin tur innebära att bilden blir alltför komplex och 
svårtolkad, vilket kan medföra ett svalnat intresse eller ett försök till att återigen 
förenkla informationen. Detta problem är även någonting som Mårtensson (2007) 
beskriver. Catasús et al. (2008) benämner ett tredje problem när det gäller nyckeltal, 
nämligen fixering. Detta begrepp innebär att om det sker en förändring av nyckeltalets 
beräkning har individen svårt att ta hänsyn till denna i sin bedömning av nyckeltalet. 
Mårtensson (2007) lyfter även fram två andra kritiska aspekter när det gäller mätning av 
immateriella resurser. Hon menar att det krävs en viss vana för att hantera nyckeltal och 
att kunna avgöra om en siffra är bra eller dålig i relation till andra mätningar. Vidare 
beskriver hon att siffror ofta beskrivs som ett effektivt och enkelt verktyg för att 
underlätta kommunikation mellan parter, men att de ibland kan vara svåra att tolka 
vilket kan försvåra kommunikationen (Mårtensson, 2007). Catasús et al. (2008) hävdar 
dock att det inte finns några perfekta nyckeltal utan att de som behövs i organisationen 
kan konstrueras och att nyckeltal främst bör ses som indikatorer för om verksamheten är 
på väg åt rätt håll. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att de endast ger en 
förenklad bild av verkligheten och främst bör ses som en utgångspunkt för diskussion 
av komplexa frågor (Catasús et al., 2008). 
 
En studie som är relevant för området är Catasús et al. (2007) där de kritiskt granskar 
ordspråket ”What gets measured gets done”. I denna studie undersökte de om mätningar 
av mänskliga resurser leder till agerande. De fann inget signifikant samband mellan 
mätande och agerande. Studien visade däremot att det som var av störst vikt för 
agerande var mobilisering. De definierar mobilisering som att prata om och 
uppmärksamma det aktuella ämnet samt generera resurser och strategier för att 
möjliggöra agerande. Dock fann de belägg för att mätning kan stödja 
mobiliseringsprocessen och därmed vara en bidragande faktor till agerande. I deras 
resultat framkom att många frågor diskuterades i organisationer men att det främst var 
ämnen som frekvent förekom i media och som var av intern eller extern politisk vikt 
som mättes (Catasús et al., 2007).  
 
Jämställdhetsarbete 
Ett ämne som är hett i den politiska debatten är jämställdhet. Internationellt framställs 
Sverige ofta som ledande i jämställdhetsfrågor. Jämställdheten är ett viktigt steg i 
verksamhetsutveckling och verksamhetsstyrning (Fägerlind, 2009). Fägerlind (2009) 
menar att satsa på jämställdhet i organisationen kan bidra till att effektivare uppnå 
verksamhetens mål och bidra till lönsamheten. Även Robertsson (2003) argumenterar 
för att brist på jämställdhet kan betraktas som ett problem för organisationen. Kvinnor 
eller män kan vara en outnyttjad resurs i verksamheten om deras kunskaper och 
erfarenheter förbises. Detta innebär att lönsamheten i organisationen skulle kunna 
förbättras om denna resurs tillvaratogs (Robertsson, 2003). I och med detta kan 
argumenteras för att jämställdhet, liksom kundrelationer och goodwill, är en immateriell 
resurs för organisationen då det bidrar till värdeskapande för verksamheten. 
 
Trots detta är det män som generellt dominerar på höga poster i svenska organisationer 
(Wahl, 2003; Göransson, 2006). En studie av Löfström (2009) har visat att det finns ett 
signifikant samband mellan hur jämställdheten ser ut i olika länder och deras 
ekonomiska nivå. För att undersöka detta har Löfström i sin studie korrelerat de olika 
nationernas Gross Domestic Product (GDP) per capita och deras värde för Gender 
Empowerment Measure (GEM). GDP per capita kan jämföras med vad vi i Sverige 
kallar för bruttonationalprodukt (BNP) per capita. GEM är ett index, som FN 
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sammanställt. I indexet ingår bland annat proportionen av kvinnor och män bland 
nationens makthavare och chefer, könsfördelning inom olika yrkesområden samt 
löneskillnader (Löfström, 2009).  
 
Arbetsmarknaden i Sverige består av ungefär hälften kvinnor och hälften män. Däremot 
är den uppdelad när det gäller inom vilka branscher, yrken och positioner som kvinnor 
och män arbetar. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och kvinnor har 
generellt åtta procent lägre lön än män, efter att hänsyn tagits till utbildning, ålder, 
arbetstid och andra variabler som kan inverka på löneskillnaden. Detta är bara ett par av 
de områden som innefattas av jämställdhetsproblematiken (SCB, 2008; Wahl, 2003). 
Acker (2006) menar att organisationer inte är könsneutrala, utan snarare är platser där 
både män och kvinnor dagligen cementerar könsrollerna. Detta stärks av Matcalfe 
(2008a,b) som beskriver att kön skapas i en pågående social process. Sjödin (2008) 
menar att samhällets ofta osynliga normer påverkar individers attityder gentemot 
varandra och angående vad som är socialt accepterat. Det finns till exempel normer för 
hur en riktig kvinna och en riktig man bör vara, hur de bör agera, vad de bör arbeta med 
och så vidare. Om individer kliver utanför dessa normer, kan det bidra till att individen 
själv känner sig obekväm och det kan även bemötas med motstånd från omgivningen. 
Vidare beskiver Sjödin (2008) att detta bidrar till att behålla de samhällsstrukturer som 
vi har idag och menar även att dessa normer ofta kommer till uttryck vid rekryteringar i 
form av en så kallad magkänsla. Denna känsla kan till exempel bidra till att den 
medelålders kvinnan får jobbet som hemvårdare inom äldreomsorgen istället för den 
unga killen (Sjödin, 2008). Wilson, Hodges och LaFleur (1995) menar dock att 
beteenden knutna till attityder och normer kan förändras, genom att de lyfts upp till ytan 
och ifrågasätts (Wilson et al., 1995).  
 
1979 infördes den första diskrimineringslagen i Sverige, jämställdhetslagen. Syftet var 
att genom denna lag främja lika rättigheter och möjligheter för kvinnor och män i 
arbetslivet. Detta skydd förstärktes 1991 med den nya Jämställdhetslagen (1991:433) 
(Gabinus Göransson, Flemström, & Slorach, 2009). I och med denna lag, som medförde 
högre krav på att aktivt främja jämställdheten i verksamheten, kom jämställdhet att bli 
ett viktigt inslag på organisationers agendor. Det infördes skyldigheter för arbetsgivare, 
som sysselsätter tio eller fler arbetstagare, att upprätta en jämställdhetsplan, att varje år 
kartlägga förekomsten av löneskillnader mellan kvinnor och män i verksamheten samt 
att aktivt arbeta med åtgärder för att främja jämställdhet på arbetsplatsen. En 
arbetsgivare som inte fullföljde dessa skyldigheter kunde, i och med denna lag, genom 
vite föreläggas att fullgöra dem (SFS, 1991:433). Sedan dess har mycket hänt i och med 
Sveriges anslutning till Europeiska unionen (EU) år 1995. Idag har Jämställdhetslagen 
(1991:433) och sex andra diskrimineringslagar sammanställts med några tillägg under 
en och samma lag, Diskrimineringslagen (2008:567). Denna lag är tvingande, vilket 
innebär att avtal som går emot innehållet i lagen är utan verkan. De skyldigheter som 
ålades arbetsgivare i och med Jämställdhetslagen (1991:433) har inte förändrats 
nämnvärt och gäller fortfarande (Gabinus Göransson et al., 2009).  
 
Många arbetsgivare nöjer sig med att uppnå lagkraven och brister i att tydliggöra de 
positiva effekterna av jämställdhetsarbetet i organisationen. Fägerlind (2009) beskriver 
tre viktiga skäl till varför organisationer bör satsa på jämställdhet. Det första skälet är 
kompetensförsörjning, som innebär att öka arbetsgivarens möjlighet att hitta, attrahera 
och behålla kompetent arbetskraft, genom att satsa på både kvinnor och män i 
organisationen. Kompetensförsörjning innebär även att verksamheten kan använda både 
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kvinnors och mäns perspektiv för att utveckla verksamheten, samt att organisationen på 
ett mer effektivt sätt kan tillvarata kompetens vid rekrytering till högre tjänster. Det 
andra skälet Fägerlind (2009) nämner är att bemöta de krav som ställs från kunder, 
brukare och medborgare. Genom större förståelse för både kvinnors och mäns behov 
kan organisationen bättre bemöta den efterfrågan som finns på olika produkter och 
tjänster, vilket kan leda till förbättrad lönsamhet och effektivitet. Att bemöta kraven och 
efterfrågan på jämställdhet i organisationen kan även leda till ökad legitimitet och 
trovärdighet bland medborgarna. Det tredje skälet utgörs av att investerare och ägare 
ställer allt högre krav på jämställdhet. Genom att organisationen följer 
diskrimineringslagstiftningen och även utöver detta satsar på jämställdheten kan 
organisationen förbättra sin image och sin trovärdighet i samhället (Fägerlind, 2009). 
Därutöver beskriver även Robertsson (2003) flera motiv för jämställdhet. Ett som är 
värt att ta i beaktande är rättighetsaspekten, som innebär att män och kvinnor ska ha lika 
rättigheter när det gäller utbildning, i näringslivet och privat. Kvinnor och män ska ha 
samma rättigheter att välja inriktning och yrke. Denna aspekt utgör grundbulten i ett 
demokratiskt samhälle, menar Robertsson.  
 
Enligt Fägerlind (2009) är en långsiktig satsning på jämställdhet i kombination med 
annat verksamhetsutvecklande arbete en bidragande faktor till en framgångsrik 
organisation och till ett utvecklande arbetsklimat. För att komma tillrätta med 
jämställdhetsproblematiken är det viktigt att utveckla ledarskapet, medarbetarskapet, 
arbetsklimatet och organisationskulturen (Fägerlind, 2009; Höök, 2006; Wahl & Höök, 
2007). Detta får stöd av Peters och Waterman (1982) som menar att det finns ett positivt 
samband mellan en tydlig och stark organisationskultur och organisatoriska resultat. 
För att lyckas med jämställdhetsarbetet är det viktigt att högsta ledningen står bakom 
satsningen och att det finns en tydlig koppling till verksamhetens mål. Detta för att inte 
låta arbetet bli en sidosyssla som endast personalavdelningen håller på med, utan få alla 
parter i verksamheten att se det som en strategisk fråga som är av intresse för hela 
organisationen (Fägerlind, 2009). För att möjliggöra detta och styra verksamheten mot 
uppsatta mål är det viktigt att på något sätt kunna mäta och synliggöra problematiken 
(Catasús et al., 2008). 
 

Personalekonomiska nyckeltal för jämställdhet. 
Som tidigare beskrivits kan organisationer själva utforma relevanta nyckeltal för den 
egna verksamheten. Dock finns det olika tjänster tillgängliga på marknaden som 
organisationer kan välja att abonnera på. Nyckeltalsinstitutet AB bildades 1996 och 
tillhandahåller systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal. De 
erbjuder flera olika tjänster, däribland ett jämställdhetsindex, JÄMIX, vilket består av 
ett antal nyckeltal som avser att mäta viktiga områden som rör jämställdheten i 
organisationer. JÄMIX utvecklades 2004 i samarbete med dåvarande JämO. Tanken 
bakom JÄMIX är att indexet ska bidra med en sammanfattande bild av hur 
jämställdheten ser ut i organisationen och möjliggöra jämförelse med andra 
verksamheter. Materialet tydliggör för organisationen hur denna ligger till i jämförelse 
med andra organisationer samt i förhållande till verksamhetens egna siffror från tidigare 
år. Vid jämförelse med andra organisationer visar indexet både hur den egna 
verksamheten ligger till i förhållande med andra inom samma bransch (figur 1) och hur 
den ligger till i förhållande till samtliga medverkande organisationer. Ungefär 200 
organisationer abonnerade år 2009 på JÄMIX (T. Ekström, personlig kommunikation, 
20 maj 2010). 
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Processen bakom att sammanställa nyckeltalen går till på så sätt att organisationen får 
fylla i ett frågeformulär där de besvarar alla frågor som behövs för att framställa 
nyckeltalen. Det kan till exempel vara frågor om antal anställda i organisationen, antal 
kvinnor respektive män, antal kvinnor och män ledningsgruppen, löner, arbetsvillkor 
och så vidare. Kunden skickar därefter in det ifyllda formuläret till Nyckeltalsinstitutet 
AB, där siffrorna bearbetas och sammanställs till nyckeltal. För att till exempel ta reda 
på om ledningsgruppen är jämställd jämförs antalet män och kvinnor i ledningsgruppen. 
Om den procentuella fördelningen mellan män och kvinnor är 50/50 är det exakt lika 
många av vardera kön i ledningsgruppen. Utifrån en skala som är framtagen av forskare 
och som baseras på tidigare resultat, omvandlas nyckeltalen sedan till poäng. Högsta 
möjliga poäng är 20 och lägsta 1. Om fördelningen är minst 40/60 får organisationen 20 
poäng för det nyckeltalet. Om fördelningen är 100/0, alltså 100 procent av det ena könet 
och 0 procent av det andra, innebär detta 1 poäng för detta nyckeltal. Nyckeltalen 
värderas var för sig. JÄMIX innehåller nio olika nyckeltal och efter att poängen räknats 
ut, sammanställs dessa i ett spindeldiagram (figur 1) (T. Ekström, personlig 
kommunikation, 20 maj 2010). 
 

	  
Figur 1. Spindeldiagram för JÄMIX (JÄMIX. 2010). 

	  
Det är detta diagram som utgör själva indexet. Poängen räknas sedan ihop för alla nio 
nyckeltal och den hösta totala poäng organisationen kan få är 180. Medianen för 2009 
var 113 poäng och allt över det räknas som bra värden. Ju längre ut i diagrammet 
organisationen befinner sig för de olika nyckeltalen, desto högre poäng har de. Utifrån 
de resultat organisationen fått i JÄMIX, väljs sedan tre såkallade heta nyckeltal ut. 
Dessa nyckeltal är sådana där organisationen särskiljer sig mest från andra 
verksamheter. Det sammantagna materialet sammanställs därefter i en rapport till 
organisation tillsammans med beskrivningar för hur nyckeltalen ska tolkas (T. Ekström, 
personlig kommunikation, 20 maj 2010). De nio nyckeltal som utgör JÄMIX är 
(Nyckeltalsinstitutet, 2010): 
 

• Yrken – är yrkesgrupperna i organisationen jämställda?  
• Ledning – är den högsta ledningsgruppen jämställd?  
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• Karriärmöjlighet/chefsskap – har kvinnor och män lika möjligheter att bli chef?  
• Lön – är lönen lika för män och kvinnor?  
• Ohälsa – hur fördelas långtidssjukfrånvaron mellan män och kvinnor?  
• Föräldraskap – hur mycket föräldraledighet tar männen ut?  
• Deltid – är sysselsättningsgraden jämlik mellan män och kvinnor?  
• Trygghet – är anställningsformerna lika mellan män och kvinnor?  
• Jämställdhetsplan – arbetar ni aktivt med er jämställdhetsplan? 

 
Genom att använda sig av JÄMIX täcker organisationen i princip in de krav som lagen 
ställer. De enda de behöver göra utöver att abonnera på JÄMIX är en lönekartläggning 
vart tredje år. Spindeldiagrammet täcker in lagens krav, angående att organisationer 
måste upprätta en jämställdhetsplan. Poängen tydliggör jämställdhetssituationen och 
utifrån dessa kan organisationen sedan utarbeta nya mål inför nästkommande år (T. 
Ekström, personlig kommunikation, 20 maj 2010). Nyckeltalsinstitutet framhäver 
vikten av att ledningen stöttar jämställdhetsarbetet och att det finns på organisationens 
agenda, för att det ska bli en effekt av arbetet. De menar att nyckeltalen och de 
jämförelser dessa möjliggör, är ett effektivt verktyg i arbetet med jämställdheten 
(Nyckeltalsinstitutet, 2010). 
 
Syftet med föreliggande studie var att undersöka på vilket sätt JÄMIX används i 
organisationer och därmed bidra till en ökad förståelse för personalrelaterade nyckeltal 
med inriktning mot jämställdhet. 
 
 

Metod 
 
Valet att använda en kvalitativ ansats har grundats i studiens syfte, att öka förståelsen 
för personalrelaterade nyckeltal med inriktning mot jämställdhetsfrågor samt på vilket 
sätt JÄMIX används i organisationer. Då mängden tidigare forskning inom området var 
begränsad valdes en deskriptiv ansats för att återge en bild av det aktuella ämnet. 
 
Urval och undersökningsdeltagare 
Studien var avgränsad till att endast undersöka organisationer som abonnerade på 
tjänsten JÄMIX. Ett krav var att organisationen skulle ha abonnerat på tjänsten i minst 
två år, för att abonnenterna skulle ha en viss erfarenhet av arbetsprocessen. Studien var 
begränsad till att beskriva på vilket sätt organisationer använde JÄMIX i verksamheten 
och avsåg inte att undersöka medarbetarnas upplevelse av nyckeltalen. Studien avsåg 
inte heller att undersöka om dessa nyckeltal bidragit till ökad jämställdhet i 
organisationen.  
 
För att hitta lämpliga deltagare till studien kontaktades Nyckeltalsinstitutet AB. Utifrån 
begränsningarna i studien, att deltagarna i undersökningen skulle abonnera på JÄMIX 
samt ha gjort det i minst två år, skapade de en lista på 42 organisationer som uppfyllde 
kriterierna. Anledningen till varför det blev just 42 organisationer var för att det 
administrativa system som Nyckeltalsinstitutet AB använde sig av inte kunde urskilja 
hur länge de olika organisationerna abonnerat på JÄMIX. Just dessa organisationer 
valdes ut på grund av att företaget med säkerhet visste att dessa verksamheter abonnerat 
på JÄMIX i minst två år. Listan bestod av både privata och offentliga organisationer 
utspridda över hela landet. Eftersom listan var begränsad innebar det att ett 
tillgänglighetsurval användes vid val av undersökningsdeltagare. Alla kontakter på 
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listan fick en förfrågan om de kunde tänka sig att medverka i en intervju inom de två 
närmaste veckorna. Det var 19 organisationer som svarade på mejlet, tre av dem hade 
inte möjlighet att ställa upp på grund av tidsbrist. Av de 14 som meddelade att de kunde 
tänka sig att ställa upp på en intervju valdes de sju första som svarade ut för att 
medverka i studien. Detta på grund av alltför sena svar från övriga tillfrågade. Övriga 
tillfrågade besvarad inte förfrågan.  
 
Det var fem kvinnor och två män i åldrarna 30-63 år som medverkade i studien. 
Undersökningsdeltagarna arbetade i olika typer av organisationer, både privat sektor, 
statlig sektor samt kommun och landsting var representerade. Två av organisationerna 
var privata företag och fem var offentliga organisationer. De privata företag som 
medverkade i studien var Sandvik Mining and Construction Tools AB med 14 400 
anställda och Volvo personvagnar med 24 400 anställda. De respondenter som 
representerade dessa organisationer hade ungefär ett års erfarenhet av att arbeta med 
JÄMIX. De offentliga organisationerna som ställde upp i studien var Örebro kommun 
med 12 525 anställda, Linköping kommun med 7838 anställda, länsstyrelsen i Kalmar 
med 220 anställda, Folktandvården i Stockholms läns landsting med 1 268 anställda och 
Tullverket med 2 144 anställda. Respondenterna från dessa organisationer hade 
generellt längre erfarenhet av att arbeta med JÄMIX. 
 
Resultatet visade att alla de verksamheter som ingick i studien abonnerat på JÄMIX i 
minst tre år. Representanterna från de olika organisationerna var delaktiga i 
jämställdhetsarbetet inom respektive organisation och medverkade i analysprocessen av 
nyckeltalen. Respondenterna från offentlig sektor hade alla varit delaktiga i arbetet med 
JÄMIX i minst tre år, medan respondenterna från privat sektor hade arbetat med den här 
typen av frågor i ungefär ett år. För att bidra med ytterligare förståelse för vilka 
organisationer som deltog i studien fick undersökningsdeltagarna besvara en fråga 
angående vilka poäng de hade i JÄMIX i år. Frågan skickades med mejl till alla sju 
organisationerna, men endast fem svarade. En av respondenterna var bortrest och den 
andra var inte anträffbar. Utifrån svaren gick att utläsa att 2/5 hade poäng över snittet 
och 3/5 hade poäng strax under medianen.  
 
Datainsamlingsmetod 
Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor, se 
bilaga i appendix. Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Frågorna i 
intervjuguiden togs fram utifrån studiens syfte, min förförståelse och tidigare forskning. 
Frågorna avser att besvara studiens syfte genom att beskriva nyckeltalens liv i 
organisationen, varför de införts, hur de används och hur det fortsatta arbetet skulle 
kunna se ut. En del bakgrundsfrågor om företaget och intervjupersonerna inledde 
intervjuerna för att skapa ett sammanhang och bidra till förståelse av resultatet. Exempel 
på sådana frågor var hur länge de abonnerat på JÄMIX och vilken roll intervjupersonen 
hade i nyckeltalsarbetet. Vetenskapsrådets forskningsetiska regler har följts under 
arbetet med rapporten. 
 
En intervjuguide med ett antal färdigformulerade öppna frågor användes vid 
intervjuerna. Under varje rubrik ställdes de mest övergripande frågorna först, vilket 
sedan följdes upp med mer specifika frågor när detta behövdes för att skapa en 
helhetsuppfattning om hur nyckeltalen användes i organisationen. Svaren på frågorna 
följdes även upp med passande följdfrågor för att få ett djup i resultatet. Frågornas svar 
inverkade på i vilken ordning de ställdes. När resultatet sammanställts tillfrågades 
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respondenterna om de ville vara helt anonyma eller om namnet på den organisation där 
de arbetade och deras egen befattning fick nämnas i rapporten. Alla 
undersökningsdeltagarna godkände att organisationens namn och deras egen befattning 
publicerades i rapporten. 
 
Sex intervjuer var planerade. På grund av tekniska problem fungerade inte inspelningen 
av den andra intervjun. Data återskapades dock ur minnet och dokumenterades. För att 
ändå ha användning av data som framkom i intervjun mejlades minnesanteckningarna 
till intervjupersonen för korrigering och komplettering. Materialet från denna intervju 
har ej använts vid citat men däremot tagits med i resultatet. På grund av detta tekniska 
missöde genomfördes ytterligare en intervju. Resultatet är därför baserat på sju 
intervjuer istället för de sex som från början var inplanerade. Tre av intervjuerna var 
direktintervjuer och resterande fyra intervjuer genomfördes per telefon. 
Direktintervjuerna genomfördes på intervjupersonens arbetsplats. Intervjuerna tog 
mellan 30 och 45 minuter vardera att genomföra. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Intervjupersonerna informerades i förväg om syftet med studien och om 
Vetenskapsrådets forskningsetiska regler. De informerades även om att de skulle vara 
avidentifierade i den slutgiltiga rapporten om detta önskades.  
 
Analys 
Utifrån transkriberad data användes en tematisk analys för att strukturera materialet 
(Hayes, 2000). Till en början sorterades data från varje intervju in under de rubriker 
som förekom i intervjuguiden.  Därefter färgmarkerades texten i separata färger för de 
olika respondenterna. Textavsnitten under varje rubrik från alla intervjupersonerna 
samlades sedan i ett nytt dokument. För att erhålla en god förståelse för materialet lästes 
detta igenom flera gånger och relevant data markerades med hjälp av nyckelord. Till en 
början användes 17 nyckelord som markerades i marginalen. För att skapa en överblick 
över nyckelorden sammanställdes dessa sedan i ett nytt dokument och sorterades in 
under mer övergripande teman. Tre slutgiltiga övergripande teman valdes ut. Ett av 
dessa sorterades därefter in i tre underteman. Materialet omarbetades tills en god 
passform mellan nyckelord och teman uppnåtts. Benämningen av dessa teman 
omformulerades därefter till rubriker som sedan utgjort strukturen i resultatet. Citat har 
använts i texten för att göra den mer fyllig och möjliggöra för läsaren att få en klar och 
tydlig bild av respondenternas utsagor. Dessa har i viss mån redigerats för att öka 
läsbarheten, dock utan att innehållet påverkats.  
 
Bortfallsanalys 
På grund av studiens urvalsförfarande gjordes en bortfallsanalys för att försöka förbättra 
generaliserbarheten i studien. Två extra frågor mejlades ut till de 35 organisationerna på 
listan som ej medverkat i studien. Frågorna var ”är du positivt eller negativt inställd till 
JÄMIX som verktyg i jämställdhetsarbetet?” med följdfrågan ”Varför?” och ”Ämnar ni 
i din organisation fortsätta abonnera på JÄMIX?”. Endast åtta personer besvarade 
mejlet. De åtta organisationer som besvarade frågorna i bortfallsanalysen var generellt 
positivt inställda till JÄMIX som verktyg i jämställdhetsarbetet. Endast en av 
organisationerna var tveksam till att använda JÄMIX. Detta på grund av att det 
upplevdes svårt att i presentationen av JÄMIX, pedagogiskt förklara att det endast är ett 
verktyg för att jämföra män och kvinnor och att det inte beskriver hur verksamhet ligger 
till i stort. Utöver detta framkom att organisationerna antingen skulle fortsätta abonnera 
eller att detta beslut fattades från år till år. Varför verktyget generellt upplevdes som 
positivt gav stöd åt studiens resultat. I och med detta kan generaliserbarheten av 
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resultatet ha stärkts. Eftersom det dock endast var åtta organisationer som besvarade 
frågorna finns det en risk att det endast var aktiva och engagerade organisationer som 
svarade. Detta kan ha bidragit till en snedvridning av bortfallsanalysens resultat. 
 
 

Resultat 
 
Anledningar till att introducera JÄMIX i organisationen 
Vem som tagit initiativet till att introducera JÄMIX i organisationen varierade mellan 
verksamheterna. I flera av de offentliga organisationerna hade initiativet till att införa 
JÄMIX kommit från en högre instans, medan det i andra organisationer hade tagits av 
en personalstrateg i verksamheten. De främsta anledningarna till varför organisationerna 
hade valt att införa JÄMIX var möjligheten att med siffror kunna tydliggöra 
jämställdhetssituationen i verksamheten samt att skapa en möjlighet att jämföra den 
egna organisationen med andra när det gällde jämställdhetsfrågor. En fördel ansågs vara 
att både kunna göra jämförelser inom privat och offentlig sektor. Möjligheten att kunna 
mäta och använda siffror upplevdes ha varit ett efterfrågat verktyg när det gällde att 
skapa en övergripande bild av hur målen för jämställdhetsarbetet i verksamheten 
uppfyllts. En annan bakomliggande anledning till att introducera JÄMIX beskrevs vid 
flera tillfällen som att det utgjorde ett konkret och statistiskt komplement till de mer 
djupgående medarbetarundersökningarna som brukades inom organisationerna. Detta på 
grund av att medarbetarundersökningar ofta är av subjektiv och verbal karaktär, vilket 
kan innebära svårigheter att skapa en övergripande och generell uppfattning av nuläget i 
organisationen.  
 

”Jag tror att det är relativt enkelt att få en bild av jämställdheten även om den bara 
är statistisk då. Det ger ju ändå någonting. Och det krävs inte så himla mycket tid 
att göra den, visst det tar tid att ta fram data, det tar tid att fylla i den men det är 
ändå ett förhållandevis bra mätinstrument i förhållande till den tid man får lägga 
ner. Och sen vet man att man får det varje år och är förberedd på att det ska 
göras.”  
(Mångfaldsspecialist, Volvo Personvagnar) 

 
Hur JÄMIX används i organisationer 

Presentation av JÄMIX-materialet. 
Resultatet visade att alla respondenterna i olika former presenterade JÄMIX-resultatet 
för sin ledningsgrupp alternativt för ansvariga politiker och fackliga representanter, 
beroende på vilken typ av organisation det var. Respondenterna var även överens om att 
presentationen skedde i en sammanfattad och kommenterad version av JÄMIX, för att 
åhörarna enkelt skulle kunna ta till sig kontentan av materialet. En av 
intervjupersonerna arbetade i ett företag där de använde ett stort antal olika 
personalekonomiska nyckeltal utöver JÄMIX. När det gällde JÄMIX beskrev 
respondenten därför att de hade valt att endast använda de specifika poäng de fått och 
presentera dem som en del av det totala sammanlagda materialet relaterat till 
medarbetare och chefer. Det resterande materialet i JÄMIX-rapporten användes 
däremot inte. Dessa poäng sågs som en del av kartläggningen av nuläget i 
organisationen. Respondenten beskrev att organisationen hade bra poäng i förhållande 
till andra inom samma bransch, vilket hon dock inte tyckte var bra nog. Därför valde 
undersökningsdeltagaren att presentera organisationens poäng i förhållande till andra 
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branscher och andra typer av organisationer när hon skulle framföra det till 
ledningsgruppen. Detta just för att visa att det fanns mycket mer att arbeta med. 
 
Andra beskrev istället att de presenterade graferna för politikerna och facken såsom de 
fått dem från Nyckeltalsinstitutet och att de beskrev rapporten på ett mer lättbegripligt 
sätt, i en sammanfattad version. Resultatet visade att organisationen även kunde välja att 
låta rapporten ingå i personalbokslutet som då presenterades som helhet för politiker 
och facktjänstemän, utan att JÄMIX framlades som en separat enhet. I de offentliga 
organisationerna var respondenterna överens om att det var viktigt med en öppenhet 
mot samhället och att JÄMIX var ett verktyg som kunde användas med avseende på 
detta. Detta just eftersom JÄMIX ansågs bidra med konkreta siffror och ge en 
övergripande bild av organisationen. De menade att transparens och öppenhet angående 
de resultat som åstadkommits under året var nödvändigt för att politikerna skulle få en 
bild av verksamheten och därmed kunna planera budgeten inför nästkommande år. 
Resultatet visade att JÄMIX generellt mottogs väl i ledningsgrupper och bland politiker 
men att jämställdhet ofta upplevdes som ett svårt ämne. Det sågs som en aktuell fråga 
som upplevdes svår att mäta. Att kunna angripa problematiken med hjälp av siffror 
ansågs dock underlätta arbetet något, då det upplevdes ge en tyngd och seriositet åt 
ämnet. 
 

”Det blir ju mer statistik och det blir ju mer kraftfullt på ett annat sätt att redovisa, 
eller att luta sig tillbaka på liksom. Det finns väl alltid någon som lutar sig tillbaka 
på stolen, korsar armarna och tittar under lugg, men det upplevde jag faktiskt mest 
i början måste jag säga. Jag upplever ändå att man vill väl med de här frågorna 
men sen tycker man att det är svårt. Tyvärr så är ju jämställdhet en fråga som inte 
i den mån vi skulle vilja vävs in i övriga frågor liksom. Det är någonting vi jobbar 
på att få in naturligt, mer som ett paraply än som en enskild fråga.” 
(Human Resource Advisor, Sandvik Mining and Construction Tools AB) 

 
Flera av organisationerna beskrev att de hade valt att publicera JÄMIX-resultatet på 
intranätet i en koncentrerad och förenklad version, så att medarbetarna i organisationen 
kunde ta del av det. Andra organisationen hade istället låtit bli att gå ut med JÄMIX-
resultatet till medarbetarna och istället endast använt det som ett verktyg i det 
långsiktiga arbetet.  
 

Praktisk användning. 
Hur aktivt man arbetade med JÄMIX skiljde sig åt mellan organisationerna. Alla 
deltagarna i studien uppgav att deras organisation använde sig av en jämställdhetsplan, i 
vilken JÄMIX var ett verktyg för att göra konkreta mätningar av viktiga 
jämställdhetsaspekter. I planen var bland annat tydliga verksamhetsmål för 
jämställdhetsarbetet specificerade. Det främsta användningsområdet för den här typen 
av nyckeltal ansågs vara möjligheten att jämföra den egna organisationen med andra. 
Det visade sig dock viktigt att hålla i minnet att olika organisationer kan ha helt olika 
förutsättningar och därför ibland ifrågasätta vad skillnaden i siffror mellan 
organisationer skulle kunna innebära. Indexet användes även för att bidra till en 
kartläggning av nuläget i organisationen och för att förse organisationen med konkreta 
siffror. Siffrorna användes sedan som indikatorer på hur väl målen i jämställdhetsplanen 
uppfyllts och låg sedan ofta till grund för fortsatta diskussioner inom området. 
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” … vi som strateger och controllers, använder det som jämförelsematerial och det 
kan man både göra i ett personalbokslut och i vår strategiska plan för hur vi ska 
driva personalfrågorna vidare. Just det här med att mäta var vi finns i förhållande 
till de här målen, har vi uppfyllt dem till 75 procent, 50 procent eller helt, det ger 
ju politikerna en väldigt bra uppfattning om var vi behöver satsa och hur vi ska 
fördela pengarna.” 
(Personalstrateg, Linköpings kommun) 

 
”Jag tycker det ger en övergripande bild som beskriver att så här är det precis nu 
och det är inte bara just dagsfrågor utan en uppföljning av ett ackumulerat resultat 
under ett år kan man ju säga om en del nyckeltal. Det ger en bra utgångspunkt för 
viktig diskussion, utan att för den skull visa allt som är väsentligt när man pratar 
om mångfald eller jämställdhet. Och det är ett bra tillskott, jag tycker det.” 
(Personalchef för länsstyrelsen i Kalmar) 

 
Utifrån JÄMIX och andra undersökningar som kontinuerligt genomfördes i 
organisationerna revideras sedan planen varje år för att effektivare nå målen eller för att 
byta fokus till nya mål. Resultatet visade dock att det var viktigt att se JÄMIX som en 
fingervisning snarare än exakta fakta. Respondenterna menade att det kunde dölja sig en 
dålig företagskultur bakom JÄMIX-resultat som visade på en jämställd organisation. De 
menade att JÄMIX endast visar huruvida villkoren är desamma för kvinnor och män 
eller om de skiljer sig mellan könen. Respondenterna gav ett exempel. De menade att 
om det till exempel var så att fler kvinnor än män i en organisation var deltidsanställda 
kunde organisationen deltidsanställa fler män för att skapa ett bättre värde i JÄMIX. 
Bakom ett tillsynes gott resultat i JÄMIX kunde det alltså fortfarande finnas mycket att 
arbeta med i organisationen. Ifall organisationen istället hade en god företagskultur som 
målbild kunde det vara svårt att uppnå goda resultat i JÄMIX, eftersom detta skulle 
innebära mer arbete. JÄMIX sågs därför som ett något trubbigt verktyg som behövde 
kompletteras med annat material för att få en rättvisande bild av läget i organisationen. 
 

”Jag tycker att det är en viktig undersökning men man måste ändå komplettera 
med det om man på ett bra sätt vill mäta jämställdhetsfrågor. Jag tror att bakom de 
här siffrorna, om man har riktig otur, så kan det dölja sig en riktigt taskig kultur. 
Så det är alltså inte på något sätt en garanti för någonting, utan det visar vad det 
visar va. Och det är så det är.” 
(Personalchef för länsstyrelsen i Kalmar) 

 
Resultatet visade att flera av organisationerna hade en speciell jämställdhets- eller 
mångfaldsgrupp som arbetade med jämställdhetsfrågor och analyserade det material 
som rörde dessa ärenden. Denna grupp var ofta en partsammansatt grupp, där både 
fackliga representanter, chefer och personalstrateger samarbetade. I de organisationer 
där en sådan grupp förekom var det denna grupp som arbetade med att analysera 
JÄMIX-resultatet och utifrån analysen lägga fram förslag på åtgärder som de sedan 
presenterade för ledningen.  
 

”Då gjorde vi så att vi satte oss in i resultatet och försökte dra slutsatser, och det 
gjorde vi tillsammans i den här jämställdhetsgruppen. Vi hade sen förslag på 
åtgärder och hur vi ville gå vidare utifrån det här. Sen har vi ju också en 
jämställdhetsplan och många utav de, vad ska jag säga.. problem som blir tydliga i 
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JÄMIX har vi redan åtgärder för i jämställdhetsplanen så vi försöker koppla det 
till varann då.” 
(Human Resource Advisor, Sandvik Mining and Construction Tools AB) 
 

När organisationen hade abonnerat några år på JÄMIX upplevde flera av 
respondenterna att det var ett bra verktyg för att upptäcka trender och därmed kunna 
avgöra om jämställdhetsarbetet var på väg åt rätt håll. Om de märkte att siffrorna avvek 
och blev sämre lade de extra energi på att analysera just de resultaten och försöka skapa 
sig en uppfattning om vad som bidragit till försämringen. Först och främst analyserades 
situationen i den egna organisationen och om inga stora förändringar som skulle ha 
kunnat bidra till försämringen gick att finna där, analyseras även omvärlden i ett försök 
att finna orsaken. En av respondenterna beskrev att hennes organisation valt att, förutom 
de övergripande nyckeltalen för hela organisationen, även ta fram separata siffror för de 
båda kärnprocesserna i verksamheten. Detta för att de olika kärnprocesserna generellt 
skiljde sig åt vilket medförde att en sammantagen bild av hela organisationen skulle 
vara svår att tolka. Denna uppdelning innebar därför att det blev enklare att urskilja 
vilka åtgärder som kunde vara lämpliga att vidta.  
 
Resultatet visade att det aktiva arbetet ofta fokuseras till enskilda frågor i JÄMIX. Det 
handlade främst om frågor där organisationen sett att de avvikit på något sätt. Ett par av 
respondenterna beskrev att de till en början brukade se över resultatet på de heta 
nyckeltalen som Nyckeltalsinstitutet valt ut. De områden där de varit unika på något 
sätt. Respondenterna menade dock att sådana avvikande siffror ofta kunde vara ett 
resultat av organisationens policy, alternativt av samhällsstrukturer som organisationen 
själv inte ansåg sig kunna påverka.  
 

”Vi får fram nyckeltal som berör män och kvinnor i hela organisationen men 
eftersom det är helt vitt skilda yrkesgrupper är det svårt att ta med dem i samma 
beräkning för den lönemässiga jämställdheten. I en yrkesgrupp, där har vi väl en 
eller två män bland över 80-100 kvinnor och de har ju betydligt lägre lön än en 
annan grupp, där det är ungefär 80 procent kvinnor och 20 procent män. När man 
ser på jämställdheten inom grupperna så är det ganska jämställt men totalt för hela 
organisationen är det högre lön för män än kvinnor … Det är svårt, det är ju 
samhället, vi kan ju inte påverka det.” 
(Delaktig i jämställdhetsarbetet, Folktandvården) 
 
” … ibland säger ju vissa delar i JÄMIX ingenting, till exempel om man har 
heltidstjänster kvinnor eller män, för det är så självklart i vår organisation att alla 
har det … här har vi en policy som säger att är man anställd i Tullverket så har 
man en heltidsanställning. Det finns inga deltidsanställda. Och det ger ju också 
jättefina värden i JÄMIX.” 
(Personalstrateg, Tullverket) 

 
Även om fokus ofta riktades mot enskilda frågor där extra engagemang behövde sättas 
in, visade resultatet på ett generellt aktivt arbete med jämställdhetsplanen inom 
organisationen. Detta medförde att fokus aldrig riktigt helt släpptes från någon av 
frågorna i JÄMIX. När organisationen tyckte att de hade goda resultat upplevdes det 
som mindre komplicerat att försöka bibehålla dessa än att arbeta med att förbättra 
områden med sämre resultat.  
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Sättet att se på JÄMIX varierade något mellan organisationerna. Endast en av 
respondenterna beskrev att hon inte kunde erinra sig något tillfälle då åtgärder satts in 
på grund av det resultat som framkommit i JÄMIX, utan att dessa resultat endast var en 
följd av de aktiviteter som verksamheten bedrivit. Majoriteten däremot menade att 
JÄMIX-resultatet både kunde bidra till beslutsfattande angående verkställandet av 
jämställdhetsfrämjande åtgärder samt möjliggöra uppföljning av dessa. Ett exempel på 
ett tillfälle när JÄMIX varit beslutsgrundande, beskrev flera av respondenterna, var vid 
rekrytering och då främst när det gäller till chefsposter. Fokus låg då på att försöka 
jämställa antalet kvinnor och män på de olika posterna inom organisationen. 
 

”… förra gången då för två år sen eller vad det nu är, såg vi att vi hade en del 
svaga resultat, framför allt på chefssidan var det ju väldigt dålig representation av 
kvinnor och det har ju varit en av orsakerna till att vi jobbat så intensivt med det 
när det gäller rekrytering av chefer. Det är det främsta jag kommer ihåg nu som 
ändå satt spår i verksamheten.” 
(Personalchef, länsstyrelsen i Kalmar) 

 
I resultatet framkom att JÄMIX även i vissa organisationer användes som ett verktyg 
för verksamheten att uppnå långsiktiga mål. Dessa mål var till exempel att vara den 
mest attraktiva arbetsgivaren i regionen eller att vara nationellt ledande i jämställdhet 
och mångfald.  
 

Svårigheter med JÄMIX. 
Ett samband mellan erfarenhet av att använda personalekonomiska nyckeltal och att 
förstå materialet kunde urskiljas i resultatet. De respondenter som hade lång erfarenhet 
av att använda personalekonomiska nyckeltal upplevde inga svårigheter med att förstå 
JÄMIX. Däremot hade de ibland upplevt att de som får siffrorna presenterade för sig 
kunde ha svårt att följa med i presentationen. Spindeldiagram upplevdes av de flesta 
som ett lättförståeligt sätt att presentera indexet på. Några menade dock att det kunde 
vara svårt att ta till sig dessa om man inte var van att avläsa den typen av diagram, 
vilket ibland försvårat presentationen.  
 
Flera av respondenterna hade upplevt att det till en början varit svårt att förstå materialet 
som Nyckeltalsinstitutet försett dem med och att det ibland tagit upp emot ett år att lära 
sig sättet att tänka som krävts för att till fullo kunna förstå och tillgodogöra sig siffrorna. 
Respondenterna menade dock att de kurser Nyckeltalsinstitutet tillhandahållit inneburit 
en ökad kunskap och förståelse, vilket underlättat arbetet med nyckeltalen betydligt. Det 
som beskrevs som de främsta problemen med att förstå nyckeltalen var att förstå hur 
siffrorna tagits fram, varför man valt att använda just dessa siffror och att se skillnad på 
vad som var bra och dåliga siffror. Respondenterna framhävde vikten av att ha 
materialet tydligt för sig själv för att sedan kunna förmedla det till andra på ett enkelt 
och lättbegripligt sätt. De menade att det kan vara svårt att tolka siffrorna då nyckeltalen 
inte säger någonting om hur hela organisationen ligger till utan endast hur det förhåller 
sig mellan kvinnor och män. Om de är dåligt insatta eller själva inte riktigt förstår 
innebörden av siffrorna uppgav flera av respondenterna att de upplevt att de som fått 
materialet presenterat för sig blivit förvirrade och att det bidragit till att respondenterna 
blivit bemötta med fler frågor.  
 

”Att beskriva och förklara det kan faktiskt vara lite bökigt … jag tror att 
förutsättningen är att man förstår det själv för att kunna presentera det för någon 
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annan, annars blir det inte seriöst när det gäller att informera om det … Det är 
som att man får ta några tankeloopar innan man ska förklara det här, som det här 
med sjukfrånvaron till exempel. Det handlar inte om att vi ska ha låg sjukfrånvaro 
utan det ska vara lika.” 
(Human Resource Advisor, Sandvik Mining and Construction Tools AB) 
 

Ett par av undersökningsdeltagarna menade att det i vissa fall kunde vara svårt att ta 
fram underlaget inför rapporten till Nyckeltalsinstitutet. En annan svårighet som kom 
fram i resultatet var att det upplevdes lätt att förvränga materialet. Detta var till exempel 
ett problem om inte underlaget var detsamma från år till år, vilket kunde vara fallet om 
till exempel ett nytt administrationssystem börjat användas i organisationen och sättet 
att räkna fram siffrorna därmed hade förändrats. Detta kunde då bidra till skillnader i 
index från ett år till ett annat. Respondenterna menade alltså att det underlag som 
skickas till Nyckeltalsinstitutet för sammanställning var tvunget att vara baserat på 
samma fakta från år till år för att det ska vara möjligt att jämföra nyckeltalen. Det 
ansågs vara viktigt att använda rätt siffror när underlaget skickades in till 
Nyckeltalsinstitutet.  
 

”… det går ju att få fram bra siffror genom att arbeta med det på ett felaktigt sätt, 
man kan lura systemet. Ja men alltså som det här med heltidsanställningar, om det 
är fler heltidsanställda bland killar än bland tjejer, vilket det oftast är, då kan man 
ju bara öka deltidsanställda killar för då ser det ju jämnt ut. För det är ju 
skillnaden man får fram. För även om det är en jättestor skillnad mellan män och 
kvinnor, kan det ju vara ett jättebra resultat egentligen, mycket bättre än ett annat 
ställe där alla kanske har deltidsanställningar … så man måste vara säker på vilka 
siffror det är man tittar på.” 
(Delaktig i jämställdhetsarbetet, Folktandvården) 

 
När respondenterna blivit tillfrågade hur de gått tillväga om det varit någonting de haft 
svårt att tolka eller förstå, svarade flera av dem att de i första hand försökt förstå på 
egen hand och i andra hand vänt sig till Nyckeltalsinstitutet. De upplevde att det var en 
trygghet att kunna vända sig dit och att det stöd de fick därifrån många gånger hade 
hjälpt dem vidare i arbetet.  
 
Det fortsatta arbetet med JÄMIX  
Generellt upplevde respondenterna att de var nöjda med JÄMIX och att det var ett bra 
verktyg i förhållande till den tidsåtgång och kostnad det medförde. Det ansågs vara ett 
bra och enkelt verktyg för att följa upp jämställdhetsarbetet i organisationen. 
Respondenterna upplevde att samarbetet med Nyckeltalsinstitutet fungerade mycket bra 
och att de var hjälpsamma i arbetet med nyckeltalen. Det var en enhälligt positiv 
inställningen till att använda den här typen av nyckeltal i jämställdhetsarbetet. Några 
önskemål vad det gällde det fortsatta arbetet med JÄMIX framkom dock. 
 
I resultatet framkom ett önskemål om att i framtiden göra JÄMIX globalt. Detta för att 
möjliggöra jämförelser över hela världen och därmed kunna se hur organisationen 
förhåller sig till liknande verksamheter i andra länder. Respondenten menade även att 
JÄMIX var ett snävt verktyg och att hon gärna skulle se att det utökades ur ett 
mångfaldsperspektiv, alternativt att det fanns ett annat verktyg som inriktade sig mot 
just mångfald. 
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”… en begränsning är att det bara är i Sverige, eftersom vi är ett globalt företag är 
det en begränsning för oss. Men det är också en fördel att kunna jämföra sig med 
andra företag och då förstår jag att det kan vara svårt om man ska sträcka sig 
utanför gränserna men jag tycker att det skulle vara bättre om det var en global 
undersökning. Det är bra ur ett jämställdhetsperspektiv men jämställdhet är ju 
bara en del av mångfald.” 
(Mångfaldsspecialist, Volvo Personvagnar) 

 
Ett annat önskemål som framkom i resultatet var att det skulle finnas en 
sammanfattning av JÄMIX-resultatet i materialet och att denna sammanfattning då 
skulle vara anpassad till en presentation för en stor grupp utan att kräva en 
genomgående förklaring från någon som är insatt i materialet. Respondenten såg annars 
en risk i att materialet på grund av tidsbrist presenteras för medarbetarna i den form 
organisationen fått det från Nyckeltalsinstitutet och att detta då kunde bidra till att ingen 
orkar ta del av resultatet. 
 

”Jag kan tycka att det är lite mycket, jag har varit inne lite grann på och funderat 
lite på hur man ska presentera det, hur man kan presentera det i en stor grupp där 
man inte har möjlighet att då stå framför dem och det säljer inte sig själv, tycker 
jag inte. Ska man använda materialet så måste man ju vara med och visa och 
kommentera hela tiden och ha gott om tid … Möjligen att man skulle kunna.. att 
Nyckeltalsinstitutet skulle kunna göra nåt slags, alltså tänk där man hade 
storgrupp som mottagare där man bara på fem minuter skulle vilja ha en 
uppfattning av materialet va.” 
(Personalchef, länsstyrelsen i Kalmar) 

 
 

Diskussion 
 

Undersökningens syfte var att undersöka på vilket sätt JÄMIX används i organisationer 
och därmed bidra till en ökad förståelse för personalrelaterade nyckeltal med inriktning 
mot jämställdhet. Resultatet visade att samtliga organisationer i studien använde sig av 
en jämställdhetsplan och att JÄMIX utgjorde ett verktyg i arbetet med denna. De två 
främsta anledningarna till varför organisationerna valt att införa JÄMIX var möjligheten 
att jämföra den egna organisationen med andra samt att använda siffrorna från JÄMIX 
som indikatorer för hur väl målen i jämställdhetsplanen uppfyllts. I resultatet kunde ett 
samband urskiljas mellan hur svårt respondenterna upplevde användningen och 
tolkningen av JÄMIX och den erfarenhet de hade av att använda verktyget. Det 
framkom att samtliga organisationer presenterade materialet i en förkortad och 
kommenterad version för antingen ledningsgrupp eller ansvariga politiker och fackliga 
representanter. För att presentera materialet på ett lättbegripligt sätt upplevde 
respondenterna att det var viktigt att den som skulle hålla i framställningen förstod 
materialet till fullo. I resultatet framkom att det skiljde sig något mellan verksamheterna 
hur aktivt de arbetade med JÄMIX-rapporten. Resultatet visade att jämställdhetsarbetet 
ofta fokuserades på en fråga i taget men att fokus aldrig riktigt helt släpptes från några 
delar i jämställdhetsplanen. I studien framkom att organisationerna uppfattade JÄMIX 
som ett konkret och användbart verktyg i arbetet med jämställdheten och att verktyget 
upplevdes ge en tyngd och seriositet åt ämnet. Siffrorna från JÄMIX-rapporten i 
kombination med andra mer subjektiva medarbetarundersökningar, ansågs vara 
effektiva medel för att skapa en övergripande bild av jämställdheten i organisationen. 
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Vissa svårigheter när det gällde att ta fram de bakomliggande siffrorna till rapporten 
kunde dock urskiljas.  
 
Metoddiskussion 
Vid studiens genomförande hade JÄMIX ungefär 200 abonnenter (T. Ekström, 
personlig kommunikation, 20 maj 2010). Urvalsunderlaget för deltagarna i studien 
utgjordes av en lista på 42 av dessa. Listan sammanställdes av Nyckeltalsinstitutet AB. 
Eftersom det administrationssystem som Nyckeltalsinstitutet AB vid detta tillfälle 
använde, inte kunde urskilja vilka organisationer som abonnerat på JÄMIX i minst två 
år, bestod listan av de organisationer som Nyckeltalsinstitutet AB med säkerhet visste 
uppfyllde studiens krav. Detta kan ha påverkat generaliserbarheten negativt, då det kan 
tänkas att dessa organisationer till exempel var sådana som på något sätt utmärkte sig 
från övriga. För att förbättra studiens validitet hade det varit intressant att även intervjua 
en organisation som slutat abonnera på JÄMIX samt en organisation som abonnerar på 
JÄMIX, men som inte utöver detta arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. Detta hade 
möjligtvis kunnat bidra med fler nivåer i resultatet och ökat studiens användbarhet. Att 
genomföra intervjuer med denna typ av organisationer hade dock inneburit stora 
svårigheter att få tag på intervjupersoner, eftersom Nyckeltalsinstitutets dåvarande 
administrationssystem inte kunde ta fram sådan information.  
 
Av de 42 organisationer som tillfrågade var det 19 organisationer som besvarade 
förfrågan och av dessa var det 14 organisationer som var villiga att delta. Tidsbrist var 
den främsta rapporterade anledningen till bortfall. På grund av den begränsade tid som 
var avsatt för studien valdes de första sju som svarade på mejlet ut som 
undersökningsdeltagare. En möjlig risk är att de organisationer som deltog i studien var 
organisationer som aktivt arbetade med JÄMIX och därmed redan var positivt inställda. 
I och med dålig variation i resultatet är detta en rimlig tolkning. Detta kan ha påverkat 
den kvalitativa generaliserbarheten i kombination med att studien begränsades till 
endast sju deltagare.  
 
För att bidra med ytterligare förståelse för vilka organisationer som deltog i studien 
mejlades även en fråga till undersökningsdeltagarna där de fick besvara vilka poäng de 
hade i JÄMIX i år. Endast fem respondenter besvarade frågan. Utifrån svaren gick att 
utläsa att 2/5 hade poäng över snittet och 3/5 hade poäng strax under medianen. En 
tolkning av detta resultat är att de medverkande organisationerna var relativt engagerade 
i jämställdhetsarbetet. 
 
Organisationerna som deltog i studien var utspridda över hela landet samt 
representerade både privata företag, statliga organisationer samt kommuner och 
landsting. Organisationerna var även olika stora, vilket sammantaget inneburit en god 
generaliserbarhet mot övriga arbetsmarknaden.  
 
Tre av intervjuerna var direktintervjuer medan fyra genomfördes per telefon. Detta kan 
ha bidragit till kvalitetsskillnader i resultatet. Detta eftersom det kan tänkas att det blev 
en mer onaturlig situation och svårare att skapa personlig kontakt när intervjuerna 
genomförs per telefon, då det exempelvis inte gick att läsa av den andres mimik. Detta 
var däremot ingenting som vid analysen verkade ha inverkat på resultatet. Utifrån denna 
aspekt kan det dock anses vara en fördel att intervjuguiden var uppbyggd av 
semistrukturerade frågor, där huvudfrågorna var samma för alla deltagare.  
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Frågorna i intervjuguiden baserades på den egna förförståelsen samt bakomliggande 
teori, dock anpassades frågorna efter vad som upplevdes lämpligt för intervjun. I och 
med en allt större förförståelse har en ökad medvetenhet vuxit fram angående att andra 
frågor i intervjuguidens stomme möjligtvis hade kunnat bidra med mer uttömmande 
svar. Utifrån detta går det inte att komma ifrån att den egna förförståelsen för JÄMIX 
har satt sin prägel på resultatet. 
 
Denna kritik till trots anses resultatet ha en generellt god koherens med teori och 
tidigare forskning inom området. Resultatet får stöd av tidigare forskning kring 
nyckeltal. 
 
Resultatdiskussion  

Anledningar till att introducera JÄMIX i organisationen. 
Studiens resultat visade att samtliga organisationer i studien använde sig av en 
jämställdhetsplan, vilket innebär att de uppfyller lagkraven enligt Diskrimineringslagen 
(2008:567). Om verksamheten är ansluten till JÄMIX behöver organisationen endast 
komplettera med en lönekartläggning för att uppfylla lagkraven, eftersom JÄMIX i sig 
kan användas som en plan för jämställdhetsarbetet. Detta eftersom materialet visar var 
det finns brister och organisationen utifrån dessa kan ta fram förslag på åtgärder (T. 
Ekström, personlig kommunikation, 20 maj 2010). Både T. Ekström (personlig 
kommunikation, 20 maj 2010) och Catasús et al. (2008) uttrycker att det främsta syftet 
med JÄMIX är att nyckeltalen är legitimerande. Detta då organisationen lever upp till 
de förväntningar som finns på att uppfylla lagens krav genom att redovisa dessa 
nyckeltal och därmed skapa ett förtroende för organisationen som medför att 
verksamheten kan fortsätta. JÄMIX kan därmed ses som ett enkelt sätt för arbetsgivaren 
att följa lagen. Utifrån detta perspektiv är det möjligt att tänka sig att den främsta 
anledningen bakom att införa JÄMIX i organisationer har varit att bibehålla och stärka 
organisationens legitimitet.  
 
Resultatet visade däremot att de två främsta anledningarna till varför organisationerna 
valt att införa JÄMIX var för att skapa en möjlighet att jämföra den egna organisationen 
med andra samt att kunna använda siffrorna som indikatorer för hur väl målen i 
jämställdhetsplanen uppfyllts. Dessa anledningar överensstämmer väl med den intention 
Nyckeltalsinstitutet AB har med JÄMIX, nämligen att möjliggöra jämförelse mellan 
organisationer och se hur verksamheten presterat i jämförelse med tidigare år 
(Nyckeltalsinstitutet, 2010).  
 
Resultatet visade att en av anledningarna till att införa JÄMIX var att se nyckeltalen 
som indikatorer för hur väl målen i jämställdhetsplanen uppfyllts. Detta kan tolkas som 
ett kontrollerande syfte (Catasús et al., 2008). Detta skulle vara fallet om organisationen 
nöjde sig med att värdena i JÄMIX höll sig inom det godtagbara intervallet, utan att 
därefter arbeta med att förbättra resultaten. Om organisationen däremot aktivt jämförde 
JÄMIX-resultatet med resultat från tidigare år och även med andra organisationers 
resultat, skulle ett lärande skapas i organisationen. Detta eftersom verksamheten med 
hjälp av nyckeltalen då skulle kunna urskilja problemområden och hur långt arbetet med 
varje område kommit. Genom jämförelse och diskussion med andra organisationer 
skulle jämställdhets- eller mångfaldsgruppen kunna skapa sig en uppfattning om hur 
andra hanterat liknande dilemman. Utifrån detta perspektiv skulle syftet med 
nyckeltalen kunna beskrivas som lärande (Catasús et al., 2008). En effektiv 
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lärandeprocess kan ses som ett kontinuerligt arbete med att förbättra jämställdheten i 
organisationen och därmed utveckla verksamheten.  
 

Hur JÄMIX används i organisationer. 
När det gällde att presentera materialet för ledningsgrupp alternativt politiker och 
fackliga representanter visar resultatet att det var en förkortad och kommenterad version 
som framställdes. Detta för att åhörarna på ett lättbegripligt sätt skulle kunna ta till sig 
materialet. Johanson och Holt Larsen (2000) menar att det är viktigt att ha omfattande 
kunskap om nyckeltalen och veta vad siffrorna betyder för att kunna argumentera för 
konceptet. Detta var en aspekt som även framkommer i resultatet. Det upplevdes viktigt 
att till fullo förstå JÄMIX-materialet själv, för att sedan kunna förmedla det till andra. 
Om de som presenterade materialet, själva inte hade förståelse för innehållet, blev 
åhörarna mer skeptiska och antalet frågor ökade. Ur resultatet kan dock utläsas att 
svårigheterna gällande att förstå materialet avtog allteftersom erfarenheten kring att 
använda och tolka nyckeltalen ökade. Detta får stöd av Mårtensson (2007) som menar 
att en viss erfarenhet och vana av att hantera nyckeltal krävs för att kunna tolka 
informationen som de ger. Vidare beskriver Mårtensson att nyckeltal även kan vara ett 
effektivt verktyg för att underlätta kommunikationen mellan parter men förklarar att 
kommunikationen istället kan försämras om nyckeltalen är svåra att tolka. Då det 
framkommer i resultatet att både de respondenter som hade liten erfarenhet av nyckeltal 
samt de åhörare som fick materialet presenterat för sig ibland hade svårt att tolka 
siffrorna, kan urskiljas att innehållet i dessa nyckeltal är något svåra att ta till sig. Men 
även att förståelsen underlättas av erfarenhet och övning.  
 
De offentliga organisationerna i resultatet poängterade att det var viktigt med en 
transparens och öppenhet angående de resultat som åstadkommits under året. Detta för 
att politikerna skulle få en bild av verksamheten och därmed kunna planera budgeten 
inför nästkommande år. I detta avseende kan JÄMIX även anses ha ett externt 
rapporteringssyfte (Catasús et al., 2008), då nyckeltalen bidrar till att skapa denna 
transparens gentemot externa intressenter. Catasús et al. (2008) menar att personalen 
paradoxalt nog är en av de grupper som flitigast tar del av den externa rapporteringen 
och att denna därmed kan ses utifrån ett ledningsperspektiv. Samtidigt visar studiens 
resultat att JÄMIX generellt presenteras för medarbetarna på något sätt, ofta i en 
förenklad och sammanfattad version på intranätet. Även detta skulle då kunna ses 
utifrån ett ledningsperspektiv, genom att arbetsgivaren på detta sätt skulle förmedla att 
organisationen prioriterar jämställdhetsfrågan. 
 
Mårtensson (2007) beskriver att organisationer generellt upplever att det finns få 
lättarbetade verktyg för verksamhetsstyrning och att detta efterfrågas. Detta för att 
övertygande kunna beskriva, förklara och argumentera för mänskliga resurser inom 
verksamheten. Mårtensson (2007) får stöd av föreliggande studies resultat som visar att 
siffrorna från JÄMIX-rapporten ansågs vara ett effektivt hjälpmedel för att skapa en 
övergripande bild av hur jämställdhetsarbetet i organisationen fungerade. JÄMIX 
upplevdes vara ett konkret och användbart verktyg i arbetet med jämställdheten, 
eftersom det genom statistiska mätningar ansågs ge en tyngd och seriositet åt ämnet. 
Detta är någonting som även Johanson och Holt Larsen (2000) berör. Johanson och Holt 
Larsen menar att det generellt endast är sådant som mäts och som beskrivs i siffror som 
bedöms seriöst av ledningsgruppen, som det satsas resurser på och som prioriteras. 
Fägerlind (2009) menar att det är viktigt att få med sig högsta ledningen i arbetet för 
jämställdheten och att de står bakom satsningen för att lyckas med arbetet. Studiens 
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resultat visar att initiativet till att införa JÄMIX i flera fall kommit från högre instanser 
och att JÄMIX-resultatet mottogs väl i ledningsgrupper alternativt bland politiker, när 
det varje år presenterades. Utifrån detta resonemang kan uttolkas att ledning och 
politiker generellt stod bakom jämställdhetssatsningen. Det är dock svårt att avgöra ifall 
denna satsning endast genomförs på grund av att lagen ställer dessa krav eller om det är 
någonting som organisationen faktiskt vill satsa på och som ledning och politiker 
genuint stödjer.  
 
Mårtensson (2007) menar att det perspektiv man väljer att se mätningarna utifrån 
påverkar dess betydelse. I resultatet framkom att respondenterna tyckte att mätningarna 
och resultatet i JÄMIX bidrog med en mer objektiv kartläggning av verksamheten än 
vad de ofta subjektiva medarbetarundersökningarna kunnat åstadkomma. Detta var 
någonting som upplevdes som mycket positivt av respondenterna. Mårtenssons (2007) 
menar att om mätningarna ses utifrån ett objektivt perspektiv beskriver detta att de gör 
en korrekt och objektiv mätning av verkligheten (Mårtenssons, 2007). Då jämställdhet 
är en komplex fråga är det svårt att mäta denna helt objektivt. Resultatet visade i linje 
med detta att respondenterna generellt upplevde att JÄMIX var ett trubbigt verktyg. 
respondenterna menade att det bakom ett bra resultat i JÄMIX kunde dölja sig en 
organisation som hade väldigt dåliga värden i övrigt. Om till exempel majoriteten av 
organisationens anställda var deltidsanställda, men att antalet deltidsanställda var 
detsamma mellan könen, resulterade det i ett bra värde i JÄMIX. Detta eftersom indexet 
endast beskriver skillnaden mellan könen. På grund av detta ansågs det nödvändigt att 
komplettera med andra medarbetarundersökningar och andra kartläggningar av 
verksamheten, för att förbättra förståelsen för densamma. Catasús et al. (2008) hävdar 
att det inte finns några perfekta nyckeltal utan att nyckeltal främst bör ses som 
indikatorer för om verksamheten är på väg åt rätt håll, inom det område som nyckeltalet 
avser att mäta. Det som är viktigt att komma ihåg är dock att de endast ger en förenklad 
bild av verkligheten och främst bör ses som en utgångspunkt för diskussion av 
komplexa frågor (Catasús et al., 2008). Sammantaget visar detta att det finns ett behov 
av ett statistiskt och generaliserande verktyg men att detta måste kompletteras med 
andra verksamhetsbeskrivningar för att det ska vara möjligt att få rättvisande bild av hur 
situationen ser ut. 
 
Catasús et al. (2007) menar dock att det inte räcker med att göra mätningar inom viktiga 
områden för att det ska bli något resultat av arbetet. De menar istället att mobilisering, 
genom att uppmärksamma och diskutera frågorna ofta leder till agerande, men att det 
inte finns något signifikant samband mellan just mätningar och agerande. Deras studie 
visade dock att mätningar kan bidra med att stödja mobiliseringsprocessen genom att 
främja diskussioner kring området. Detta var någonting som kunde urskiljas i delar av 
resultatet. Det framkom att JÄMIX ofta har lett till diskussioner och att intresset för 
JÄMIX varit stort i ledningsgrupper och bland politiker, då det konkretiserat 
jämställdhetssituationen. Utifrån dessa mätningar och diskussioner har sedan beslut 
fattats angående det fortsatta arbetet i verksamheten. Ett exempel som flera 
respondenter tar upp är att JÄMIX legat till grund för beslutsfattande gällande 
rekrytering till högre poster. Utifrån detta perspektiv kan hävdas att nyckeltalen i 
JÄMIX även ofta har ett mobiliserande syfte då de främjar diskussioner kring 
problemområdet och därmed kan leda till beslutsfattande (Catasús et al., 2008). 
Johanson och Johrén (2007) beskriver att verksamhetsstyrning går ut på att 
beslutsfattarna medvetet försöker påverka uppmärksamhet, lärande och handling inom 
organisationen för att styra verksamheten mot uppsatta mål.  Med utgångspunkt i detta 
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kan JÄMIX antas vara ett effektivt verktyg i verksamhetsstyrningen när det gäller att 
uppnå de mål som definierats i jämställdhetsplanen.  
 
Respondenterna beskrev att om något av nyckeltalen i JÄMIX låg utanför det 
acceptabla intervallet, utan att detta kunde förklaras med organisationens policy 
alternativt strukturer i samhället, uppbådades extra engagemang för att rätta till 
siffrorna. Det visade sig även att JÄMIX ansågs bidra med en generell inblick i 
jämställdhetssituationen, vilket de större organisationerna menade var svår att få utan 
JÄMIX. Utifrån denna information kunde sedan organisationen välja att sätta in extra 
resurser om nyckeltalen visade alltför dåliga värden. Resultatet stödjer påståendet att 
JÄMIX även kan användas i ett mobiliserande syfte som. Om organisationen dock 
aldrig agerar förrän värdena i JÄMIX hamnat utanför det godtagbara intervallet, skulle 
detta istället visa att organisationen nöjer sig med att använda JÄMIX kontrollerande 
och legitimerande. Större intresse, ansträngning och engagemang från organisationens 
sida krävs för att JÄMIX ska användas i ett mobiliserande syfte (T. Ekström, personlig 
kommunikation, 20 maj 2010).  
 
Johanson och Skoog (2007) menar att verksamhetsstyrning går ut på att påverka 
medarbetarnas handlingar och aktiviteter med avsikt att uppnå de långsiktiga målen för 
organisationen. Syftet är att förändra, utveckla och skapa stabilitet menar de. Även 
Fägerlind (2009) uppmärksammar detta och poängterar vikten av att koppla 
jämställdhetsarbetet till organisationens verksamhetsmål och att få med sig 
ledningsgruppen i arbetet. Detta för att jämställdheten inte ska bli en sidofråga som bara 
personalavdelningen arbetar med. Delar av resultatet visade att JÄMIX användes som 
ett verktyg för organisationen att uppnå verksamhetens långsiktiga mål. Dessa mål 
kunde till exempel vara att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen eller att bli 
nationellt ledande i jämställdhet och mångfald. Genom att satsa på jämställdhet kan 
organisationen förbättra sin image och sin trovärdighet i samhället, menar Fägerlind 
(2009). Utifrån perspektivet att JÄMIX är ett verktyg för verksamhetsstyrning och att 
personalekonomi är en managementmodell kan även en koppling göras till Mårtensson 
(2007). Forskaren menar att managementmodeller och mätningar kan ha ett 
legitimerande syfte, av den anledningen att de symboliserar viktiga värderingar till 
exempel förnyelse av organisationen, framsteg och förnuft. Detta kan bidra till att fler 
söker sig till organisationen samt att på ett mer effektivt sätt tillvarata kompetens vid 
rekryteringar, eftersom jämställdhetssatsningar bidrar till att attrahera och behålla 
kompetent personal (Fägerlind, 2009).  
 
En del av resultatet visade att det fanns ett engagemang i att aktivt arbeta med att 
försöka få med jämställdhetsarbetet i alla delar av organisationen och mer se det som en 
övergripande fråga. I detta arbete ansågs JÄMIX vara ett bra verktyg eftersom det 
bidrog till att tydliggöra problematiken. Detta kan kopplas till Fägerlind (2009) som 
beskriver att en långsiktig satsning på jämställdhet i kombination med annat 
verksamhetsutvecklande arbete, är en bidragande faktor till en framgångsrik 
organisation och till ett utvecklande arbetsklimat. Även Robertsson (2003) beskriver att 
en brist på jämställdhet kan innebära att kunskaper och erfarenheter förbises i 
organisationen, vilket kan ses som en outnyttjad resurs i verksamheten. Genom att 
förbättra jämställdheten skulle därmed lönsamheten i organisationen kunna förbättras 
(Robertsson, 2003). För att komma till rätta med jämställdhetsproblematiken är det 
viktigt att både utveckla ledarskapet, medarbetarskapet, arbetsklimatet och 
organisationskulturen (Fägerlind, 2009; Höök, 2006; Wahl & Höök, 2007).  



25	  
	  

 
Resultatet visade att det var viktigt att det bakomliggande material som skickades in för 
analys hos Nyckeltalsinstitutet AB, alltid baserades på samma uträkningar i 
organisationen. Dock framkom att detta kunde vara ett problem om organisationen bytt 
administrationssystem, ifall detta lett till att grundmaterialet förändrats på något sätt. 
Om detta var fallet kunde resultatet i JÄMIX skilja sig åt från tidigare år, på grund av 
detta. Delar av resultatet visade att det fanns en viss kritisk inställning mot att jämföra 
siffrorna mellan olika organisationer då det bakomliggande materialet kunde vara 
baserat på olika uträkningar. Detta kan kopplas till ett av de tre principiella problem 
som Catasús et al. (2008) beskriver, nämligen fixering. Vilket innebär att individen i sin 
bedömning av nyckeltalet, kan ha svårt att ta hänsyn till och tolka konsekvenser av 
förändringar i uträkningen av detta.  
 

Det fortsatta arbetet med JÄMIX. 
Övergripande visade resultatet att deltagarna i studien var övervägande positiva när det 
gällde JÄMIX som verktyg i jämställdhetsarbetet, i förhållande till den tid och den 
kostnad som behövde läggas ner i arbetet. I delar av resultatet efterfrågades dock att 
JÄMIX skulle bli ett globalt verktyg. Men med tanke på att lagstiftning och kultur 
skiljer sig mellan länder och att Sverige är ett av de mest framstående länderna när det 
gäller jämställdhetsfrågor (Wahl, 2003; Göransson, 2006) kan tänkas att detta i dagens 
läge inte skulle vara möjligt, då skillnaderna mellan organisationer skulle vara svår att 
tolka. Detta kan dock kanske bli en fråga för framtiden. Ett annat förslag inför framtiden 
var att göra om JÄMIX till ett verktyg som omfattar hela mångfaldsproblematiken och 
inte bara jämställdhet. Ett av de tre principiella problemen som Catasús et al. (2008) 
beskriver är informationsöverskott. Om JÄMIX skulle bytas ut mot ett verktyg som 
istället inbegriper hela mångfaldsaspekten skulle detta kunna leda till att materialet blir 
väldigt stort och att informationen därför blir svår att tolka, exempelvis när det gäller att 
lokalisera problemområdena. I så fall kanske ytterligare ett verktyg vore att föredra för 
att kartlägga andra problemområden för mångfald.  
 

Resultatet i ett större sammanhang. 
Det visade sig i resultatet att det ansågs lättare att behålla goda värden än att förbättra 
dåliga. Delar av resultatet visade även att det inte ansågs ligga i organisationens makt att 
förändra samhällsstrukturer, och att vissa resultat i JÄMIX därför inte var möjliga att 
påverka. Statistik från SCB (2008) visar att det finns en uppdelning mellan kvinnor och 
män när det gäller yrkesgrupper på arbetsmarknaden. Acker (2006) menar att 
organisationer inte är könsneutrala, utan snarare är platser där både män och kvinnor 
dagligen cementerar könsrollerna, vilket får stöd av Matcalfe (2008a,b) som beskriver 
att kön skapas i en pågående social process. I och med detta krävs en utveckling av 
organisationskulturen, ledarskapet, medarbetarskapet och arbetsklimatet för att komma 
tillrätta med jämställdhetsproblematiken (Fägerlind, 2009; Höök, 2006; Wahl & Höök, 
2007). Peters och Waterman (1982) beskriver att det finns ett positivt samband mellan 
en tydlig och stark organisationskultur och att uppnå goda resultat. Genom denna 
koppling kan en viktig aspekt för att åstadkomma en förbättring när det gäller 
jämställdheten utskiljas. Det är viktigt att organisationer inte nöjer sig med att 
konstatera att det finns skillnader och att dessa beror på samhällsstrukturer, utan att 
organisationer även måste arbeta aktivt med problemet. Detta eftersom 
arbetsmarknaden är en viktig del av samhället.  
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Dock menar Wahl och Höök (2007) att en förändring angående jämställdhetsdiskursen i 
samhället i stort är mer relevant för en stärkt jämställdhet, än förändringar inom 
organisationer (Wahl & Höök, 2007). Samhällets ofta osynliga normer påverkar oss när 
det gäller våra attityder gentemot varandra och angående vad som är socialt accepterat. 
Om individer kliver utanför dessa normer, kan det bland annat bidra till motstånd från 
omgivningen, vilket bidrar till att behålla de samhällsstrukturer som finns idag (Sjödin, 
2008). Genom att diskutera och resonera kring dessa attityder och normer, lyfts de upp 
till ytan och ifrågasätts. I och med detta kan beteenden knutna till attityderna förändras 
(Wilson et al., 1995). Sammantaget visar detta att en ökad medvetenhet och förståelse i 
samhället angående jämställdhetens positiva effekter är den viktigaste faktorn för ett 
jämställt samhälle. Dock tror jag att organisationer med en central roll i samhället aktivt 
kan påverka och vara förebilder i arbetet med jämställdhet. Resultatet visade att den 
konkreta och statistiska information JÄMIX bidrog med ansågs användbar vid 
argumentation angående att göra satsningar på jämställdheten samt ofta låg till grund 
för diskussion. På detta vis kan JÄMIX användas för att synliggöra samhällets normer 
och hur de kommer till uttryck i organisationen.  
	  
I studien av Löfström (2009) visade resultatet att det fanns ett signifikant samband 
mellan jämställdhet och ekonomisk nivå. En tolkning av denna information är att 
jämställdheten är viktig för nationens välgång. JÄMIX utgör endast ett begränsat 
verktyg för organisationer att förbättra jämställdheten, men eftersom organisationer kan 
anses ha ett stort ansvar för utvecklingen av jämställdhetsarbetet i samhället, innebär 
detta att JÄMIX bidrar med sin del i detta arbete. 
 
Slutsatser och huvudfynd 
JÄMIX kan i princip användas som en jämställdhetsplan för verksamheten och behöver 
endast kompletteras med en lönekartläggning för att organisationen ska leva upp till de 
krav angående jämställdhet som lagen ställer. Resultatet visade att det inte finns ett enda 
specifikt syfte med JÄMIX utan att det snarare är upp till organisationerna själva att 
bestämma vad de avser åstadkomma med verktyget. Det främsta syftet kan dock ändå 
anses vara legitimerande, då en gemensam faktor för alla organisationer är att de måste 
leva upp till de krav som Diskrimineringslagen (2008:567) ställer. JÄMIX-rapporten 
kan även användas i ett mobiliserande syfte för att främja diskussion och intresse. 
JÄMIX upplevdes vara ett effektivt och konkret verktyg i jämställdhetsarbetet och 
mottogs generellt väl i ledningsgrupper och bland politiker.  Resultatet visade dock att 
det kan vara en fördel att komplettera JÄMIX med andra mer djupgående 
undersökningar för att skapa en rättvisande bild av verksamheten. 
 
Förslag på fortsatt forskning 
För att undersöka ifall JÄMIX har lett till ett ökat intresse för jämställdhetsfrågor och 
därmed bidragit till påtagliga effekter när det gäller hur långt organisationerna kommit i 
jämställdhetsarbetet, är det viktigt att undersöka om det finns mätbara skillnader mellan 
de organisationer som abonnerar på JÄMIX och de som inte gör det. Ett annat förslag 
på fortsatt forskning som kan öka förståelsen för JÄMIX är att göra en studie kring hur 
organisationer som avslutat abonneringen ser på detta, varför de valt att göra det samt 
hur de upplever JÄMIX som verktyg i jämställdhetsarbetet. Sådan forskning skulle 
bidra till en ökad förståelse för verktyget samt kunna utveckla JÄMIX och förbättra 
instrumentet.  

 
 



27	  
	  

Referenser 
 
Acker, J. (2006). Inequality regimes: gender, class, race and organisations. Gender and Society, 20, 441-
464. 
 
Bessis, S. (2004). International organizations and gender: new paradigms and old habbits. Signs, 29, 633-
649. 
 
Catasús, B., Ersson, S., Gröjer, J.-E., & Wallentin, F. Y. (2007). What gets measured gets . . . on 
indicating, mobilizing and acting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 20, 505- 521.  
 
Catasús, B., Gröjer, J.-E., Högberg, O., & Johrén, A. (2008). Boken om nyckeltal. Kristianstad: 
Kristianstads Boktryckeri AB. 
 
Flamholtz, E. G., Bullen, M. L., & Hua, W. (2002). Human resource accounting: a historical perspective 
and future implications. Management Decision, 40, 947-954. 
 
Flamholtz, E. G., & Main, E. D. (1999). Current Issues, Recent Advancements, and Future Directions in 
Human Resource Accounting. Journal of Human Resource Costing and Accounting, 4, 11-20. 
 
Fägerlind, G. N. (2009). Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala: Almqvist & 
Wiksell tryckeri. 
 
Gabinus Göransson, H., Flemström, S., & Slorach, M. (2009). Diskrimineringslagen. Visby: Norstedts 
Juridik AB. 
 
Hayes, N. (2000). Doing Psychological Research. Buckingham: Open University press. 
 
Höök, P. (2006). Bakåt- och framåtblickande dialoger. Betydelsen av ett reflekterande förhållningssätt i 
jämställdhetsarbetet. I Sundin, E., & Göransson, U. (Red.) Vad hände sedan? (sid. 182-200). Stockholm: 
Vinnova. 
 
Johanson, U., & Holt Larsen, H. (2000) Human resource costing and accounting. I Brewster, C. & Holt, 
Larsen, H. (Red.) Human Resource Management in northern Europe. [Elektronisk version] (sid. 173-194 
). Oxford: Blackwell. Hämtad 20 maj 2010, från: 
www.google.com/books?hl=sv&lr=&id=zZ5jHgJDny0C&oi=fnd&pg=PR8&dq=Human+Resource+Man
agement+in+northern+Europe&ots=wUtfLBG7Vm&sig=iqf4oESVr235PvhH3ITzZk9kAgk#v=snippet&
q=Johanson&f=false 
 
Johanson, U., & Johrén, A. (2007). Personalekonomi idag. Uppsala: Uppsala Publishing House AB. 
 
Johanson, U., Mårtensson, M., & Skoog, M. (2001). Mobilizing change through the management control 
of intangibles. Accounting, Organizations and Society, 26, 715–733. 
 
Johanson, U., & Skoog, M. (2007). Verksamhetsstyrning: För utveckling, förbättring och förändring. 
Malmö: Liber AB.  
 
Löfström, Å. (2009) Gender, Equality, Economic Growth and Employment. Rapport skriven för Sveriges 
regering. Umeå Universitet. 
 
Matcalfe, B. D. (2008a). A feminist postculturalist analysis of HRD: why bodies, power and reflexivity 
matter?. Human Resource Development International, 11, 447-463. 
 
Matcalfe, B. D. (2008b). Women management and globalization in the Middle East. Journal of Business 
Ethics, 83, 85-100. 
 
Mårtensson, M. (2007). Drömmar om något bättre: Om managementmodeller, mätningar och människor. 
Västerås: Ekonomihögskolan, Mälardalens högskola. 
 
Nationalencyklopedien. (2010). Besökt den 13 maj 2010 på http://www.ne.se/postindustriellt-samhälle 



28	  
	  

 
Nyckeltalsinstitutet. (2010). Besökt den 12 maj 2010 på www.nyckeltalsinstitutet.se 
 
Peters, T. J., & Waterman, R. H. (1982). In Search of Excellence: Lessons from America’s Best Run 
Companies. New York: Harper and Row. 
 
Robertsson, H. (2003). Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet. 
Opublicerad doktorsavhandling, Stockholms universitet.  
 
SCB (2008) På tal om kvinnor och män. Örebro: SCB-Tryck. 
 
SFS (2008:567). Diskrimineringslag. 
 
SFS (1991:433). Jämställdhetslag.  
 
Sjödin, A. (2008). Normer som syns går att förändra. I Svensson, G., Börjesson, K., Fägerlind, G., & 
Sjödin. A. (Red.), Konsten att förändra - lära mer, lära om, lära nytt i projekt. ESF-rådet, Stockholm. 
 
Wahl, A. (2003). Mansdominans i förändring (SOU 2003:16). 
 
Wahl, A., & Höök, P. (2007). Changes in working with gender equality in management in Sweden. Equal 
Opportunities International, 26, 435-448. 
 
Wilson, T. D., Hodges, S. D., & LaFleur, S. J. (1995). Effects of introspecting about reasons: Inferring 
attitudes from accessible thoughts.	  Journal of Personality and Social Psychology, 69, 16-28. 
 



29	  
	  

INTERVJUGUIDE 
 
HUVUDFRÅGOR STÖDFRÅGOR 
 
 
 
 
 
Bakgrund 
 

 
• Kan du berätta lite om organisationen? 
(antal anställda, bakgrundsinformation. 
kolla hemsidan) 
• Vad är dina arbetsuppgifter? 
• Vilken roll har du i nyckeltalsarbetet? 
• Hur mycket erfarenhet har du av att arbeta 
med personalekonomiska nyckeltal? 
• Använder organisationen andra 
personalekonomiska nyckeltal? 
• Hur länge har ni abonnerat på JÄMIX? 
 

 
Varför har organisationen valt att 
använda sig av JÄMIX? 
 

 
• Vem tog initiativet att införa JÄMIX? 
• Vilka förväntningar finns på JÄMIX? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På vilket sätt används JÄMIX i 
organisationen? 
 

 
• Hur går ni vidare när ni fått ert index från 
Nyckeltalsinstitutet?  
• Hur upplever du presentationen av 
nyckeltalen? Lätt/svår att förstå?  
• Kan du se några svårigheter med att 
använda materialet? Vilka? 
• Hur tycker du att den här typen av 
nyckeltal är som verktyg för 
organisationen? 
• Hur går det till när materialet presenteras 
för ledningsgruppen?  
• Vad händer när materialet presenterats? 
(strategisk diskussion?) 
• Används nyckeltalen i det långsiktiga 
arbetet i organisationen?  
• Hur sätter man JÄMIX i ett större 
sammanhang? (strategisk koppling, vad 
ger det organisationen i stort)  
 

 
Hur tycker du att det fortsatta arbetet 
med JÄMIX bör se ut? 
 

 
• Något som bör tillföras i arbetet som inte 
finns idag? (andra personer som bör vara 
delaktiga etc?) 
 

 
Övrigt att tillägga? 
 

 

 
 


