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Sammanfattning
Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av och arbetet med jämställdhet på ett
mansdominerat företag, hur kvinnor i produktionen upplever jämställdhet och hur företaget
arbetar med jämställdheten. För att kunna förverkliga syftet har vi gjort en undersökning på ett
svenskt industriföretag med verksamhet i ett flertal länder. Inför vår studie har vi besökt en av
deras arbetsplatser som kan ses som en klassiskt mansdominerad arbetsplats då de endast har
9,9 % anställda kvinnor. För att analysera studien har vi valt att utgå ifrån ett
socialkonstruktivistiskt perspektiv och har därefter valt passande teorier om bland annat
skapande av kön och könsmärkning av organisationer. Studien är av kvalitativ karaktär då det
empiriska materialet samlades in genom elva intervjutillfällen med tio olika informanter. Sju
av dem är kvinnor som arbetar inom produktionen och tre av dem representerar företagets
jämställdhetsarbete. I resultatet beskriver vi hur företaget arbetar med jämställdhetsfrågor och
hur kvinnorna upplever jämställdheten på arbetsplatsen. Vi kom fram till att kvinnorna tyckte
om sin arbetsplats, men att de såg vissa förbättringsområden inom jämställdheten på
arbetsplatsen. Därtill hade de flesta en önskan av ett mer transparent jämställdhetsarbete som
omfattar alla i organisationen.
Nyckelord: jämställdhet, jämställdhetsarbete, mansdominerad arbetsplats, könsmärkning,
upplevelser

Abstract
The purpose of the study is to investigate the experience of and the work with gender equality
in a male dominated company, how women in production experience gender equality and how
the company work with gender equality. In order to achieve the purpose of this study, we have
conducted a survey in a Swedish industrial company with operations in several countries. We
visited one of their workplaces which can be seen as a classic male dominated workplace since
they only have 9.9% employed women. For the analysis of the study we have chosen to proceed
from a social constructivist perspective and we have subsequently chosen suitable theories
about, among other things, the creation of gender and gender labelling of organizations. The
study is of a qualitative nature as the empirical material was collected through eleven interviews
with ten different informants. Seven of them are women who work in production and three of
them represent the company's gender equality work. In the result, we describe how the company
work with gender issues and how women experience gender equality in the workplace. We
found that the women liked their workplace, but they saw some areas of improvement in the
field of gender equality at the workplace. In addition, most had a desire for a more transparent
gender equality work that includes everyone in the organization.
Keywords: gender equality, gender equality work, male dominated workplace, gender
labelling, experiences
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
År 1979 upprättades jämställdhetslagen i syfte att skapa ökad jämställdhet mellan kvinnor och
män (Lennéer Axelsson, 2018). Jämställdhet ska ses som något könsneutralt och trots att
jämställdhet ska verka för både kvinnor och män var syftet med upprättningen av lagen att
minska diskrimineringen mot kvinnor (Glavå, 2015). Numera är jämställdhet inte en egen lag
då den är hopslagen med andra diskrimineringsgrunder till en diskrimineringslag (Lennéer
Axelsson, 2018). I 1 kap. 1 § i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) lyfts de sju
diskrimineringsgrunderna: “kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder”. Enligt
3 kap. 1–2 §§, 13 § i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) läggs även ansvar på arbetsgivaren
att utföra aktiva åtgärder i förebyggande syfte för att motverka diskriminering på arbetsplatsen.
Vid 25 eller fler anställda är arbetsgivaren skyldig att dokumentera processen och arbetet ska
tillämpa samtliga diskrimineringsgrunder. Eftersom vår studie handlar om jämställdhet
kommer vi endast fokusera på diskrimineringsgrunden “kön” och främjandet av jämställdhet
på arbetsplatsen.
För att förstå sig på jämställdhetsarbete kan det vara bra att bryta ned begreppet “jämställdhet”;
vad betyder det egentligen? Begreppet innebär att kvinnor och män ska ges samma makt över
sina liv och dess utformande samt lika stor makt att forma det samhälle vi lever i. Kvinnor och
män ska ges samma rättigheter och möjligheter samt ställas inför samma skyldigheter och detta
är en självklarhet inom alla områden (SCB, 2018).
Området som kommer att stå i fokus i den här studien är könsmärkning av organisationer och
hur könsmärkning kan komma att påverka arbetsplatsen. Könade organisationer, som det
kallas, innebär att organisationen har en framträdande “kvinnlig” eller “manlig” norm, med
medföljande värderingar och föreställningar. När man pratar om könade organisationer menar
man att de påverkas av en kvinnlig eller manlig natur. Denna natur stämplar senare
organisationen och detta bidrar till att det skapas nya praktiker och strukturer på arbetsplatsen
som medarbetarna förhåller sig till (Alvesson & Due Billing, 2011).
I studien beskriver vi hur det är att arbeta, som kvinna, på en mansdominerad arbetsplats och
hur de upplever jämställdheten. Vi beskriver också hur arbetsplatsen, där undersökningen och
intervjuerna sker, arbetar med jämställdhetsfrågor. Målet är att ta reda på hur arbetet på en
mansdominerad arbetsplats kan påverka kvinnor och hur det kan se ut på en könsmärkt
arbetsplats, samt vilka normer och jargonger som kan identifieras. En annan aspekt kommer
vara att jämföra kvinnornas upplevelser av företagets jämställdhetsarbete med företagets
faktiska arbete. Intresset för att undersöka hur det kan se ut på en mansdominerad arbetsplats
väcktes, då en av oss tidigare har arbetat på ett företag där majoriteten var män och därmed
själv fått uppleva hur det är att arbeta på en arbetsplats där ett kön dominerar samt vilka
konsekvenser som kan uppstå. I Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga lathund “På tal om
kvinnor och män”1, finns ingående statistik gällande dagens arbetsmarknad och siffror
angående jämställdhet och könssegregation. SCB:s publikation gav oss insikt i hur
1

https://www.scb.se/contentassets/528dd6d093b64a38895735f333a89a8a/le0201_2017b18_br_x10br1801.pdf

1

könssegregerat Sverige är än idag och insikten kombinerat med egna upplevelser fick oss att
vilja inrikta oss på en mansdominerad arbetsplats och lyfta kvinnors upplevelser av
jämställdhet i ett yrke där de blir en klar minoritet.
I tidigare studier och forskning om normer och kulturer på arbetsplatser står ofta mannen, som
norm, i centrum. Normen innebär att mannen skapar de generella antaganden för de
förväntningar som ställs på människor; eftersom den manliga normen är så förgivettagen kan
den komma att påverka vissa områden, till exempel vårt vardagliga språkbruk. Ett exempel på
detta är när personer känner ett behov att använda sig av så kallade “könstillägg”, för att betona
att det är kvinnor de pratar om; därav anledningen till att man till exempel. säger “damfotboll”,
men inte “herrfotboll”, då mannen är norm. Könstillägg uppstår då man pratar om den
avvikande rollen, en roll som ofta kvinnor får ta då de inte faller in under de generella
antagandena som konstruerats (Amundsdotter & Gillberg, 2001). I organisationer där det finns
en påtaglig norm, finns det också en avvikare och om mannen tar rollen som norm, blir kvinnan
ofta den som får avvika från normen. Eftersom mannen är norm och en del av majoriteten kan
han enklare handla fritt, medan kvinnan, som tillhör minoriteten, ofrivilligt får uppdraget att
representera alla kvinnor (Kanter, 1993).

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka upplevelsen av och arbetet med jämställdhet på ett
mansdominerat företag, hur kvinnor i produktionen upplever jämställdhet och hur företaget
arbetar med jämställdheten.
1. Hur arbetar företaget med jämställdhetsfrågor?
2. Hur upplever kvinnor i produktionen jämställdheten på en mansdominerad arbetsplats?
3. Finns det någon form av könsbundna jargonger och normer och hur ser de ut i sådana
fall?
4. Finns det skillnader och/eller likheter i hur företaget arbetar med jämställdhet och hur
kvinnor i produktionen upplever det?
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2. Tidigare forskning

2.1 Jämställdhet och könssegregation
Under senare år ligger Skandinavien, och inte minst Sverige, i framkant när det kommer till
jämställdhet. Enligt European Institute for Gender Equality’s (2017) mätningar av jämställdhet
inom EU-länderna är Sverige det land som ligger på första plats i jämställdhetsindexet. I
resultatet går det att utläsa att Sverige har kommit längst i utvecklingen på ett flertal punkter
rörande jämställdhet i arbetslivet. Däremot inte gällande könssegregation, där ligger Sverige i
den senaste mätningen från 2015 på en fjärde plats.
Lena Abrahamsson (2009), beskriver att en organisation kan ha en jämn könsfördelning från
utsidan, men att den kan ha helt andra uppsättningar på insidan. Det är ofta avdelningarna, eller
de olika tjänsterna och arbetsuppgifterna som visar sig vara boven då de kan skilja sig mycket
i könsfördelning. I en könssegregerad organisation skiljer det sig ofta mellan kvinnor och män
i deras befattningar – och även om de skulle ha samma befattning, kan det fortfarande skilja
sig i vilka arbetsuppgifter de tilldelas. Könssegregation syns allra tydligast på arbetsplatsnivå,
men är även stor på yrkesnivå. Segregationen kan leda till att kvinnor och mäns befattning, lön,
arbetsvillkor, uppgifter och utvecklingsmöjligheter skiljer sig åt och ser annorlunda ut
(Abrahamsson, 2009).
Dessutom har man noterat att de klassiskt ”manliga” yrkena har legat på samma nivå i flera
decennier. Siffrorna kring könsfördelning inom industriyrkena har inte rört på sig särskilt
mycket, de har varit nästintill konstanta. Det kan bero på olika saker. Man har noterat att män
inte har samma rörlighet i arbetslivet som kvinnor har då män sällan får för sig att sadla om
och välja ett kvinnodominerat yrke. En annan orsak kan ha med utbildning att göra; det är
betydligt fler män som väljer att söka sig till industriella utbildningar, som senare leder dem in
i branschen. Idag är man däremot mer medveten om situationen och satsar därför hårdare på
att få in fler kvinnor inom det mansdominerade teknikområdet (Abrahamsson, 2009).

2.2 Jämställdhet som en affärsstrategi
I en jämställdhetsrelaterad studie, utförd av Maria Johansson och Lisa Ringblom (2017), som
även den utspelar sig på mansdominerade arbetsplatser lyfter de, ur ett organisationsperspektiv,
hur jämställdhet kan fungera som en affärsstrategi inom den svenska gruv- och skogsindustrin.
Studiens empiriska material har samlats in genom intervjuer med personer som är insatta i
företagets jämställdhetsarbete på olika företag inom gruv- och skogsindustrin. Fokus i artikeln
ligger på konstruktionen av jämställdhet i den svenska gruv- och skogsindustrin. Genom att
lyfta jämställdhet som en affärsstrategi vill forskarna se hur den kan komma att påverka
jämställdheten inom gruv- och skogsindustrin, begränsas jämställdheten, möjliggörs den eller
kanske både och? Författarna ser på jämställdhet som något objektivt observerbart snarare än
något socialt konstruerat. Jämställdhet blir en mer kvantitativ fråga, vilket ger företagen
möjlighet att själva bestämma när de uppnått en tillräcklig förbättring (Johansson & Ringblom,
2017). Här skiljer vi oss med vår studie som har ett socialkonstruktivistiskt synsätt, däremot
liknar vår studie deras i det avseende att vi båda undersöker jämställdhet på mansdominerade
arbetsplatser.
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Det finns en övertygelse inom industrin att en ökad jämställdhet skulle leda till förbättringar på
ett flertal plan inom organisationen och därmed stärka deras konkurrensfördelar vilket
motiverar företagen att arbeta med jämställdhet. Exempel på sådana områden är ökad
konkurrenskraft, lönsamhet, förmåga att attrahera välutbildad personal, positiv påverkan på
kreativitet och innovation, utvecklingsmöjligheter, förbättrad arbetsmiljö samt organisatorisk
hållbarhet (Johansson & Ringblom, 2017).
Genom att använda sig av synsättet “jämställdhet som en affärsstrategi” fann Johansson och
Ringblom (2017) tre framträdande dimensioner av jämställdhet i studien:
“Marknadsföring som jämställdhetsarbete”: Syftar till hur organisationen kommunicerar ut en
önskad bild av företaget som “jämställdhetsvänlig”, för att få bort stämpeln som “manligt”
yrke, och få fler kvinnor att söka sig till branschen. Jämställdheten ses till antalet, det vill säga,
att få in fler kvinnor till organisationen skulle innebära jämställdhet mellan kvinnor och män.
“Avtäckande av den manliga normen”: Syftar till bilden av kvinnor och män som annorlunda.
Företagen vill få in fler kvinnor då det menar att kvinnors olikhet från männen kommer att
gynna företagen genom att det skapas en “bra blandning” mellan kvinnor och män, vilket de
tror kommer leda till ett flertal förbättringar på olika plan i organisationen. Genom att få in fler
kvinnor till företaget, i syfte att vinna fördelar i företaget och på arbetsmarknaden, kan
ökningen av kvinnor även leda till att den manliga normen synliggörs.
“Jämställdhet som ett avpolitiserat värde”: Syftar till att avlägsna politiska inslag från
jämställdheten. Företag visar upp en bild av att de tar socialt ansvar, vilket i själva verket kan
ses som en affärsstrategi snarare än ett politiskt och motstridigt koncept.
(Johansson & Ringblom 2017)
Johansson och Ringblom (2017) kommer fram till slutsatsen att affärsstrategin kan möjliggöra
för företagen att engagera sig i frågor som rör jämställdhet genom att de motiveras av de
fördelar de kan vinna, såsom ökad konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Däremot begränsas
jämställdheten då affärsstrategin inte lyfter fram jämställdhetsrelaterade problem som rör andra
intressen än organisationens egna. Därtill blir affärsstrategin begränsande då det är viktigt att
ta hänsyn till maktrelationer i organisationen.

2.3 Möjligheter och förutsättningar för jämställdhetsarbete
I boken “Män har varit här längst”, har Anna Wahl och Sophie Linghag (2013) genomfört en
studie på ett stort industriföretag i Sverige. De vill med studien lyfta fram jämställdhetens
komplexitet på arbetsplatsen och på så sätt kunna se vilka förutsättningar som finns för
jämställdhetsarbete i organisationer. De anser även att det inte är ovanligt att ha synen på
jämställdhet som något enbart numerärt, det vill säga fördelningen av antalet kvinnor och män.
Det är något de vill motverka och vill istället visa på komplexiteten med jämställdhet på
arbetsplatsen utifrån kultur och maktrelationer.
Individer tolkar jämställdhet och ojämställdhet på olika sätt utifrån sina subjektiva upplevelser,
vilket innebär att det i olika delar inom samma organisation kan skilja sig i vilka problem och
förutsättningar som finns. Wahl och Linghag (2013) anser att det är viktigt att ta in de olika
individernas syn på jämställdhet för ett givande jämställdhetsarbete. Många företag har en
4

jämställdhetsplan som är övergripande för hela organisationen där de inte tar hänsyn till att det
skiljer sig i vilka problemen och möjligheter som finns i företaget på de olika avdelningarna.
På grund av detta anser forskarna att det är av stor vikt för jämställdhetsarbetet att lyfta fram
de olika strukturella och framförallt kulturella förutsättningarna som finns i organisationen och
att man lättast gör det genom de anställdas subjektiva bild av ojämställdhet. Med strukturella
förutsättningar syftar de på könsstrukturens betydelser, vilket innefattar könsfördelning,
segregering, makt och inflytande på arbetsplatsen och med kulturella förutsättningar syftar de
på sånt som påverkar hur vi människor tänker och beter oss såsom normer och värderingar
(Wahl & Linghag, 2013).
I studien har författarna intervjuat både kvinnor och män inom tre olika positioner i företaget:
forskare, produktionsarbetare och chefer. Genom att ta reda på informanternas subjektiva
uppfattning av jämställdhet och ojämställdhet och med hjälp av olika genusteorier till
analyseringen av materialet har studien resulterat i att Wahl och Linghag (2013) har identifierat
tre olika kunskapsområden som både utgör en problematik för jämställdheten samt öppnar upp
möjligheter till organisationsutveckling:
“Relationer mellan kompetens och kön”: Kvinnor upplever att de får ta emot dubbla budskap.
De känner att de behöver visa upp högre kompetens och arbeta hårdare än männen för att bevisa
sig. Samtidigt som de känner av de högre kompetenskraven, upplever kvinnorna att de inte
heller får prestera för bra för att kunna passa in i den rådande organisationskulturen och
accepteras av sina manliga medarbetare. Män, däremot, upplever inte alls samma krav på
kompetens och prestation som kvinnorna för att passa in i organisationskulturen. Wahl och
Linghag (2013) kopplar diskussionen om kompetens med Anna Wahl, Charlotte Holgersson,
Pia Höök och Sophie Linghags (2011) teori om könsmärkta organisationer. Kompetens ska inte
vara beroende av kön, trots det skapas en tydlig könsmärkning av kompetens på den
mansdominerade arbetsplatsen. Författarna kopplar även skillnaden i uppvisande av kompetens
till att kvinnan är i en minoritetsposition och mannen är den som dominerar över minoriteten.
Genom att belysa den ojämställdhet som är kopplad till kompetens, kan man även hitta
möjligheter till förändring. Till följd av att diskutera problemet med kompetens kopplat till kön
inom organisationens alla delar, skapas stora förutsättningar för att bryta ner könsmärkningen
av kompetens (Wahl & Linghag, 2013).
“Könsmärkta villkoren för chefskap”: Det finns en gemensam förståelse bland de kvinnliga
och manliga cheferna som deltar i undersökningen att kvinnorna möter mer motstånd från de
anställda och “prövas” mer än vad männen gör. På ett sätt motverkar det att företaget anställer
fler kvinnliga chefer på grund av att kvinnan inte blir bemött med likvärdig respekt som mannen
och en del informanter menar att det utgör en osäkerhet i att anställa kvinnan som chef. På ett
annat sätt ser kvinnor i produktionen gärna att det blir fler kvinnliga chefer, men vill själva inte
avancera till chef. Även här finner Wahl och Linghag (2013) kopplingar till könsmärkning.
Könsmärkning av karriärkulturen där män har bättre förutsättningar än kvinnor att utvecklas
och växa i organisationen. Genom att belysa chefskapet som könsmärkt kan man se möjligheter
i chefskapet för att kunna utveckla och förbättra jämställdheten på företaget. Det negativa
bemötandet som kvinnor i chefsposition upplever kan man försöka motarbeta med utbildning
av medarbetarna och förmedla organisationens värdegrund och koppla den till en
jämställdhetsvision. Genom att utbilda anställda med en negativ syn på kvinnor i chefsposition,
kan det förhoppningsvis leda till ett förbättrat bemötande från deras sida. Även att anställa fler
kvinnor i chefsposition kommer att påverka både de strukturella och kulturella problemen med
jämställdhet till det bättre. Det finns därtill en gemensam förståelse av att chefer oavsett kön,
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både i lägre och högre nivå har en betydande del när det kommer till möjligheten att kunna
påverka synen på jämställdhet i organisationen (Wahl & Linghag, 2013).
“Konsekvenserna av homosocial kultur”: Det är inte bara kvinnor som behöver anpassa sig till
de rådande kulturerna inom den mansdominerade arbetsplatsen. Även män behöver anpassa
sig i stor utsträckning till de normer och jargonger som råder. Att komma in som ny på en
arbetsplats med en tydligt manlig kultur, påverkar även mannen att anpassa sig till den. Bara
för att individen är en man behöver han inte tycka om den kultur och jargong som finns på
arbetsplatsen, men snarare än att förändra kulturen så anpassar sig även män vilket kan leda till
att den förstärks ytterligare och bidrar till att jämställdheten inom industribranschen och andra
mansdominerade yrken går långsamt framåt. Enligt vissa ses den homosociala kulturen som en
grund till ojämställdhet och de negativa jargonger och bemötanden gentemot kvinnliga
medarbetare och chefer. Det går dock att hitta “sprickor” i den homosociala kulturen, genom
att kvinnor och män börjar kritisera den. Det kan även förändra den homosociala kulturen vid
en god arbetsrelation mellan enskilda män (när männen inte är i grupp) och kvinnor. Kvinnorna
kan påverka den enskilda mannen till att sätta sig emot den homosociala kulturen genom att
skapa en allians, så att kvinnans minoritet inte blir lika synlig längre och det kan i sin tur
motverka den homosociala kulturen (Wahl & Linghag, 2013).
Genom att kartlägga de verkliga problem som existerar inom företaget, kan de utifrån de
problemen utforma jämställdhetsplaner som möjliggör utveckling av organisationen samt
jämställdheten i den (Wahl & Linghag, 2013).
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3. Teori

3.1 Socialkonstruktivism
Socialkonstruktivism bygger på att man ser verkligheten som något socialt konstruerat av
människan. Fokuset flyttas från det objektivt observerbara, till de språkliga och följaktligen
mentala konstruktionerna som skapas av människors interagerande med varandra. Således
ifrågasätter socialkonstruktivismen den objektiva synen av verkligheten som annars ses som
otvivelaktigt uppenbar för oss människor. När det kommer till socialkonstruktivism inom
genusforskning vill man undersöka det sociala, inte det biologiska och fysiska skillnaderna
mellan könen. Med synen på kön som en social konstruktion vill man komma åt och undersöka
de “sanningar” som är förgivettagna i samhället (Holm Ingemann, 2016). Tillämpningen av
ett socialkonstruktivistiskt synsätt på kön och användningen av olika genusteorier byggda på
kön som en social konstruktion, kan hjälpa oss att analysera hur kön kan skapas och vad
följderna av denna konstruktion kan betyda för jämställdheten inom den undersökta
arbetsplatsen.

3.2 Normer och värderingar - samt skapandet av dessa
En av våra frågeställningar handlar om informanternas upplevelser om normer och jargonger.
För att kunna skapa en större förståelse är det nödvändigt att förstå hur och varför normer
uppstår.
George Ritzer (2009) tar upp hur Durkheim särade på två olika typer av sociala fakta. Den
första, materiell social fakta, är sociala fakta skapade av människan, sociala fakta som vi kan
se och ta på. Den här typen av sociala fakta förväntas följas av människan och handlar
exempelvis om olika regler, policys och lagar. Den andra typen av sociala fakta, ickemateriell
sociala fakta, är fakta som existerar utom människans egna medvetande, men som människan
förhåller sig till som oskrivna regler. Ickemateriell sociala fakta produceras i den sociala
interaktionen mellan människor. Även om det finns ett visst medvetande hos människan så
skapas ickemateriella sociala fakta snarare från de komplexa integrationerna mellan människor
än från människan själv. Den ickemateriella sociala fakta som Durkheim undersökte innefattar
bland annat det vi idag kallar för normer och värderingar (Ritzer, 2009).
Gemensamma värden och uppfattningar, samt inlärningen av dessa, handlar om att bevara den
sociala ordningen som finns runt om oss och i samhället. För att detta ska fungera är det viktigt
att gemensamma värden och uppfattningar lärs ut för att människor senare ska kunna plocka
upp lärdomarna och lära sig dessa. Sedan krävs det att inlärningen sker in på djupet och att den
blir så förgivettagen att man inte behöver utse ett handlingssätt, det finns ett självklart sätt att
gå tillväga. För att de gemensamma värdena ska bli uppenbara krävs en bakomliggande
internalisering. Detta innebär att människan har länkat värdena till sin identitet och att de ligger
fördolda i vardagen. Ett bra sätt att ta reda på huruvida något är internaliserat eller inte är att
utmana värdena; om de skulle vara internaliserade blir ofta människor upprörda och chockade
över att någon ens skulle ifrågasätta det värdet, eller den uppfattningen. Internaliseringen tyder
på en stark socialisationsprocess, det vill säga inlärningsprocesser som påverkar hur vi
uppfattar och ser på saker och ting. Inlärningsprocessen sker framförallt på två olika nivåer, en
primär och en sekundär socialisationsprocess (Abercrombie, 2006).
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Den primära processen infaller under de första levnadsåren och det är här vi får vår kulturella
inlärning, vi lär oss hur språket fungerar och hur vi förväntas bete oss. Den sekundära processen
sker senare i barndomen och sträcker sig förbi ungdomen och in under den tidiga vuxna åldern.
Här lär vi oss de sociala samspelen mellan människor och de normer, värderingar och åsikter
som finns i samhället. Inlärningar skapar ett kulturellt mönster som människan sedan följer.
Under de två socialisationsprocesserna finns det olika framstående “socialisationsagenter”, det
vill säga personer eller institutioner som påverkar människan mest under processerna. I det
primära stadiet står familjen för den allra största påverkan, då den lär ut mycket av den
kulturella inlärningen och under det sekundära stadiet är det skolan och kamrater, massmedia
samt organisationer i till exempel arbetslivet som kan komma att påverka oss. Redan i skolan
påverkas barn av sina lärare. Lärarens inflytande kan påverka den bild barnen sedan skapar av
sig själva, något som senare kan kopplas samman med deras framtida arbetslivserfarenheter
(Giddens, 2007).

3.3 Kvinnan som symbol
I inledningen nämner vi hur Rosabeth Moss Kanter (1993), beskriver hur det alltid finns en
norm och en avvikare (första upplagan från 1977). Det beskrivs därtill hur kvinnan får ta rollen
som avvikare och därmed avstå från privilegiet att ses som en enskild individ och samtidigt,
tillsammans med de andra som platsar under normen, skapa helheten. Kvinnan ses helt plötsligt
som en slags symbol, hon blir som en representant för resterande kvinnor. Kanter beskriver
detta fenomen i sin teoretiska avhandling, något vi ska gå in på mer ingående nedan.
Kanter (1993), diskuterar förhållandet mellan normen och avvikaren och detta förhållande kan
beskrivas med hjälp av X och en 0: a. Om vi har en linje som följs av nio stycken X och en
ensam 0: a någonstans bland X:en är det mycket enklare att dra slutsatsen att andra 0: or är
väldigt likartade den ensamma 0: a som går att finna bland alla X, medan X:en blir som nio
självklara individer, då man faktiskt kan observera varenda en. De ses mer individuellt.
“XXxxXX0XxX”
(Kanter, 1993:235)
Kanter (1993) beskriver utförligt med hjälp av ordet ”token”, som på svenska enklare kan
beskrivas som symbol eller tecken, hur kvinnor på mansdominerade arbetsplatser möter
speciella situationer i sin symbolställning. De bakomliggande orsakerna till de speciella
situationerna förklaras enklast utifrån tre utgångspunkter nämligen, synlighet, kontrast och
assimilation. Med synlighet menar Kanter att en symbol drar till sig uppmärksamhet, just på
grund av sin så tydliga minoritet; de syns mer eftersom de, ofrivilligt, representerar en väldigt
liten del av helheten. Symbolen blir avvikande från majoriteten och får därför mycket mer
uppmärksamhet (Kanter, 1993).
Den andra utgångspunkten, kontrast, pekar på att en majoritet väldigt sällan är medveten om
den kultur som förekommer och att den därför ofta ses som solklar och given för majoriteten.
Om en symbol skulle infinna sig på en arbetsplats där majoriteten har sina normer och
värderingar uppstår det plötsligt en kontrast. Det gör det för att en symbol kommer in med nya
ögon och med sin syn på saker och detta gör i sin tur att, den före detta enhetliga, gruppen blir
mer medveten om sin kultur. Gruppen förstår hur de skiljer sig från symbolen och de blir mer
måna om att ta hand om majoritetens sammanhållning på arbetsplatsen, vilket kan leda till att
de börjar agera avståndstagande (Kanter, 1993).
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Den tredje utgångspunkten, assimilation, handlar om stereotyper och tendensen att generalisera
människor. Att få en symbolisk roll, i en annars enhetlig grupp, innebär att man väldigt fort
generaliseras. Detta kan leda till att man lätt beskrivs utifrån stereotyper och den typ av
beteende uppstår enklare i grupper där enskilda individer umgås med en majoritet som skiljer
sig från en själv. Om det uppstår tillräckligt många symboler på en arbetsplats så utsätts
plötsligt förgivettaganden för ett utomstående kulturellt hot, då avvikande exempel lättare
uppstår. Detta kan leda till en möjlighet att ifrågasätta generaliseringen och möjligen anpassa
sig efter de nya exemplen, däremot uppstår detta fenomen väldigt sällan i könssegregerade
grupper då det är lättare att bibehålla samma, gamla generaliserande bild än att lyssna på
symbolerna. Kanter menar alltså att en symbol är ovanlig, då den ses som avvikande, men
ironiskt nog får den fortfarande utsättas för generalisering och stereotyper (Kanter, 1993).

3.4 Genussystemet
I sin teoretiska artikel beskriver Yvonne Hirdman hur kvinnor och män ständigt påverkas av
genussystemet och de två grundläggande logikerna, nämligen att det finns ett isärhållande
mellan kvinnligt och manligt samt mannens hierarkiska ställning då han tar rollen som norm
och kvinnan tilldelas rollen som avvikare. Hirdman ifrågasätter i sin artikel hur det kommer sig
att kvinnan inte alls har samma sociala värde som mannen och med detta förklarar hon att det
kan bero på det så kallade genuskontraktet (Hirdman, 1988).
Genuskontraktet kan förklaras som flera kontrakt som finns mellan kvinnor och män, de brukar
beskrivas som osynliga då de är så förgivettagna att vi inte tänker på att de existerar. Hirdman
(1988) beskriver genuskontrakten på tre olika nivåer och hur de gestaltar sig i dem. Den första
nivån handlar om omvärldens tankar och uppfattningar gällande relationen mellan kvinnor och
män och hur denna borde se ut. Den andra nivån handlar mer ingående om interaktionen som
sker mellan könen och hur kontraktet kan se ut i arbetsdelningen, på institutionsnivå, samt den
övergripande sociala integrationsnivån. Den sista nivån handlar om genuskontrakten på den
mycket konkreta nivån, de kontrakt och förväntningar som finns på individnivå, det kan bland
annat handla om socialiseringen som sker under unga år, då vi lär oss hur vi ska vara och hur
vi ska agera.
Hirdman menar att genuskontrakten fungerar som en slags osynlig förgivettagen instruktion,
eller väldigt etablerade förväntningar över hur kvinnor och män ska bete sig, hur de ska bemöta
varandra på en arbetsplats, eller hur de förväntas prata till varandra. Genuskontrakten finns på
många olika ställen och kan gå så djupgående att de påverkar vårt val av kläder och frisyr. Hon
beskriver hur genuskontrakten ärvs ned i generationer och fortsätter att löpa vidare i det
osynliga töcknet då föräldrar presenterar dem för den nästkommande generationen. I sin artikel
tar Hirdman även upp isärhållandet som finns mellan kvinnor och män och hur detta
isärhållande, eller mellanrum, när det försvagas och inte upplevs så självklart längre kan börja
ifrågasätta mannen som norm och kvinnan som avvikare (Hirdman, 1988).
Inom industrin som fortfarande är mycket mansdominerad, något som rapporteras i SCB:s
publikation “På tal om kvinnor och män”2, är det inte märkligt att den manliga normen lever
vidare och isärhållandet hålls intakt, men när kvinnor äntrar yrket och försvagar isärhållandet
finns det plötsligt praktiker och förgivettaganden att diskutera.
2

https://www.scb.se/contentassets/528dd6d093b64a38895735f333a89a8a/le0201_2017b18_br_x10br1801.pdf

9

3.5 Att skapa kön
Syftet med Candace West och Don H. Zimmermans (1987) artikel är att förstå hur kön skapas
och återskapas. När vi skapar kön gör vi det utan att förstå det själva. Kön skapas först och
främst genom att vi delar upp kvinnor och män i var sin könskategori och sedan fyller vi
respektive kategori med normativa aktiviteter och attityder som lämpar sig för könen. De
könsrelaterade aktiviteter som kvinnor och män sedan utövar kommer att stärka
könskategorierna och deras medlemskap i dessa. Det biologiska synsättet vi har på kvinnor och
män (att kvinnor är kvinnor och män är män), är djupt rotat och påverkar sättet vi ser på
varandra. Vår könstillhörighet gör sedan att vi tilldelas psykologiska, sociala och
beteendemässiga följder.
Genom att vi bygger upp dessa strukturer i samhället börjar samhället också svara på
strukturerna, det vill säga när vi skapar kön skapar vi också uppfattningar av hur kvinnor
respektive män ska vara, något som samhället plockar upp. Den sociala konstruktionen uppstår
då vi skapar kön och därtill skapar olikheter mellan dessa. Olikheterna som skapas har
ingenting med naturliga, biologiska eller nödvändiga orsaker att göra. Istället skapas en fejkad
nödvändighet för kön då de får struktur genom den sociala konstruktionen (West &
Zimmerman, 1987).
Skapandet av kön föds och återföds hela tiden i samspelet mellan människor och detta gör det
då vi interagerar med varandra och läser av varandra. Under avläsningen av individer tar vi för
givet att varje person tillhör en viss natur. Vad är kön då? Kön skulle kunna beskrivas som ett
ideologiskt påhitt som hela tiden skapar och återskapar en människas val och begränsningar
samtidigt som det rättfärdigar dem; ett skapande och rättfärdigande som baseras på människans
könskategori (West & Zimmerman, 1987).
West och Zimmerman (1987) framför att när det handlar om uttryck är femininitet och
maskulinitet de starkaste uttrycken. Uttrycken kan identifieras på olika nivåer, de kan uppstå
väldigt ytligt i vardagliga sociala situationer och de kan ta form som ett av de mest
grundläggande uttrycken individer bär på. Det är alltså omöjligt att inte skapa kön; de skapas
hela tiden på grund av vårt könsmedlemskap och de sociala följder som föds ur detta.

3.6 Könsmärkning av yrken
Arbeten som förknippas med kön brukar beskrivas som “könsmärkta” arbeten. Det innebär att
den könsmärkta befattningen eller yrket domineras av ett kön och förknippas med detta.
Könsmärkning av yrken bidrar även till könssegregationen som finns på arbetsmarknaden, då
den ser till att yrket kopplas till ett kön. Om segregationen däremot skulle ifrågasättas och
ändras skulle nya mönster kunna uppstå, mönster som ger möjlighet för den tidigare
könsmärkta organisationen eller arbetsplatsen att byta kön. Befattningen eller yrket som
tidigare har varit mycket mansdominerat kan, genom ändringen av segregationsmönstret få en
mer kvinnlig stämpel (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2018). Författarna förklarar hur
könsmärkning likaså kan ske inom tekniken. Från början var till exempel mjölkning och
förberedelser av mejeriprodukter ansedd vara ett kvinnligt arbete, men när maskinerna
introducerades förändrades könsmärkningen av arbetet. Det gick från att tillverkningen av
mejeriprodukter ansågs vara en kvinnlig syssla till att den helt plötsligt sågs som en manlig
syssla; på grund av maskinens inträde. Genom att maskinen träder in i arbetet byter sysslan kön
och könsmärkningen går från att ha varit kvinnlig till att bli manlig. Generellt sett brukar teknik
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ha en slags manlig stämpel och den kan därför komma att påverka organisationer i samma
bemärkelse. Med andra ord kan teknik på arbetsplatser leda till att organisationen får en manlig
stämpel (Wahl, m.fl., 2018).
Könsmärkning uppstår på grund av långa historiska processer som har skapat osynliga regler
och förväntningar för hur det ska se ut på arbetsmarknaden. Den historiska processen har
bidragit till segregering och att mannen fått en högre hierarkisk ställning. Män får högre
befattningar och kvinnor lägre. Till dessa befattningar tillkommer dessutom osynliga
instruktioner för vad som är passande yrken för kvinnor respektive män. Innan industrialismen
var tanken för kvinnor att träda in på mansdominerade yrken lite främmande då deras främsta
arbeten var husliga sådana, men efter industrialismen ändrades det. Män var fortfarande den
prioriterade arbetskraften, men den kvinnliga arbetskraften började välkomnas alltmer.
Däremot blev den kvinnliga andelen industriarbetare inte lika omfattande då kontorsyrket
lockade fler kvinnor. Författarna beskriver också att när kvinnor gör entré i mansdominerade
yrken och organisationer och bryter den så förgivettagna könsmärkningen kan män plötsligt
känna sig hotade, eller att deras nuvarande ställning hotas (Wahl, m.fl., 2018). Hur ändras
könsmärkta organisationer då? Oftast ligger ett medvetet försök till förändring bakom,
exempelvis feministisk aktivism eller jämställdhetsarbete. En annan orsak kan vara att
mansdominerade yrken ropar efter ny arbetskraft, något som kan uppstå efter samhälleliga
förändringar. Om allt fler kvinnor skulle träda in på sådana arbetsplatser kan könsmärkningen
börja upplösas och bli mer odefinierbar (Wahl, m.fl., 2018).

3.7 Sammanfattning av teorier
Ovanstående teorier talar för oss och vår studie då vi ser att de kompletterar mycket av det vi
vill undersöka. Teorier om normer talar till vårt arbete då vi vill förstå hur djupt rotade de
faktiskt är i oss och hur de lätt blir så förgivettagna att vi inte känner av dem. Med dessa
teoretiska aspekter tror vi att vi lättare kan förstå oss på informanternas upplevelser (eller ickeupplevelser) av normer och förklaringen av de som existerar på arbetsplatsen. Kanter (1993)
tar upp den mycket intressanta relationen som kan uppstå mellan norm och avvikare och hur
en symbol får i uppdrag att representera en hel minoritet och vad detta kan leda till. Hirdman
(1988) talar om isärhållandet och hur det när det ifrågasätts kan leda till att könsroller i specifika
yrken ses över och kritiseras. West och Zimmerman (1987) tar upp grundläggande förklaringar
till skapandet av kön och att skapandet sker i interaktionen mellan människor. En interaktion
som senare bidrar till förgivettagna slutsatser om kvinnor och män. Förutom att artikeln hjälper
oss att förstå en del av de kvinnliga informanternas upplevelser och svar, ger den oss också en
djupare förståelse av såväl andra teorier om könsmärkning och rollerna som norm och avvikare.
Wahl, m.fl., (2018) diskuterar den mycket spännande och viktiga frågan gällande könsmärkta
organisationer, något som kommer ligga till grund för hela studien, nämligen hur det är att
arbeta som minoritet i en organisation med en stark könsmärkning.
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4. Metod

4.1 Urval
I vår urvalsprocess valde vi att använda oss av ett så kallat ”tvåstegsurval”. Tvåstegsurvalet går
ut på att man som första steg väljer ut en organisation som lämpar sig studiens syfte, för att
sedan gå vidare till det andra steget: urval av informanter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne,
2015). Vi visste till en början att vi ville utföra studien på ett industriföretag, därtill hade vi
klart för oss att vi ville lyfta kvinnors upplevelser av att arbeta på en mansdominerad
arbetsplats. Utifrån de två faktorerna valde vi ett företag vi ansåg kunna uppfylla syftet med
studien. Det hela började med att vi tog kontakt med företagets HR-chef som vi framförde vårt
syfte och information om studien för. Efter godkännande från HR-chefen blev vi tilldelade en
kontaktperson som hjälpte oss i det andra steget i urvalsprocessen då vederbörande bistod med
hjälp vid framtagande av informanter utifrån våra restriktioner. I vårt ursprungsurval av
informanter letade vi efter fem till sex kvinnor som arbetade i produktionen. Vi ville att dessa
kvinnor skulle vara av blandad ålder och anställningstid för en mer nyanserad bild.
Utöver de informanter som skulle representera kvinnliga produktionarbetares upplevelser av
jämställdheten på en mansdominerad arbetsplats behövde vi även en informant som kunde ge
oss ett organisationsperspektiv på företagets jämställdhetsarbete. För den informant som skulle
representera företaget hade vi inga restriktioner för varken kön, ålder eller anställningstid. Det
enda satta kravet var att personen skulle arbeta med frågor som rörde jämställdhet.
Vi fick information om att det inte var någon på företaget som arbetade enbart med
jämställdhet. Fokuset låg istället på mångfaldsarbeten som innefattar samtliga
diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, däribland kön (SFS 2008:567). Vår
kontaktperson på företaget berättade att vederbörande hade varit med och tagit fram tidigare
mångfaldsplaner och var ambassadör för deras pågående aktiva åtgärder inom mångfald.
Därför kunde personen ställa upp som informant för representation av organisationens
jämställdhetsarbete.
Ursprungsurvalet bestod av sammanlagt sju intervjuer varav en av dem skulle hållas med en
representant för företagets jämställdhetsarbete. Vi fick under insamlingen av material utöka
antalet intervjuer och i slutändan bestod det empiriska materialet av elva intervjuer varav sju
av dem hölls med kvinnliga informanter från produktionen. Av de kvinnliga informanterna
arbetade vissa som produktionsmedarbetare och vissa i chefsbefattning. De hade olika
anställningstider med anställningsår som sträckte sig mellan 2003 och 2016. Anledningen till
utökning av intervjuer var dels en önskan, från oss som utförare av studien, och dels en mindre
kommunikationsmiss med representanten för företaget, vilket resulterade i fler intervjuer, något
vi diskuterar mer i diskussionskapitlet. De resterande fyra intervjuerna hölls med tre
informanter som representerade företagets jämställdhetsarbete samt en uppföljningsintervju
med en av företagets representanter. Två av informanterna som representerade företaget hade
utförligare intervjuer med intervjuguide och den tredje informanten hade en kortare intervju
utan intervjuguide, där en genomgång av organisationens arbete med lönekartläggning hölls
och enbart några tillagda frågor ställdes.
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4.2 Insamling av empiriskt material
4.2.1 Intervjuguide
Till våra semistrukturerade intervjuer utformade vi två olika intervjuguider. Vid skapande av
dessa utgick vi från vårt syfte med studien och våra frågeställningar. Sedan övervägde vi
noggrant vilka frågor som skulle kunna vara av relevans för att kunna besvara syftet och
frågeställningarna. Vi reserverade även plats för eventuella följdfrågor då vi önskade ett
semistrukturerat upplägg av intervjuerna. Den ena intervjuguiden tilldelades den informant
som representerade ett organisationsperspektiv för företagets jämställdhetsarbete med
huvudfokus på faktafrågor (se bilaga 1). Den andra intervjuguiden var avsedd till de kvinnliga
informanterna från produktionen med huvudfokus på frågor om upplevelser av jämställdhet
och hur det är att arbeta som kvinna på en mansdominerad arbetsplats (se bilaga 2).
Eftersom representanten för företagets jämställdhetsarbete hade ett huvudfokus på faktafrågor
skickade vi ut den avsedda intervjuguiden sju arbetsdagar i förväg ifall informanten skulle
behöva ta reda på eventuell fakta innan intervjutillfället. Detta gjordes i avseende att det skulle
bli en så rättvis bild av företaget som möjligt. Tanken var att informanterna från produktionen
inte skulle få ut intervjuguiden i förväg då vi inte, till en början, ansåg att det var nödvändigt
eftersom det var deras personliga upplevelser vi ville fånga upp. I samband med de två första
intervjuerna noterades dock en svårighet att svara på vissa frågor. Orsaken tror vi kan bero på
att ämnet jämställdhet, och i synnerhet deras egna upplevelser av jämställdheten, på
arbetsplatsen inte är ett ämne informanterna reflekterar över särskilt ofta, vilket kan göra det
besvärligt att ge ett svar på rak arm. Vi beslutade därför att mejla intervjuguiden till resterande
informanter för att de skulle ges möjlighet att läsa igenom och börja reflektera över frågorna.
Intervjuguiderna skickades ut via mejl där vi även reserverade för att det kunde tillkomma fler
frågor och följdfrågor dels beroende på vilken befattning de hade i produktionen och dels
beroende på vad vi fick för svar på frågorna i intervjuguiden. Ett sms skickades även ut med
information om mejlutskicket, för att undvika att informanterna gick miste om informationen.
4.2.2 Intervjuer
Intervjuerna hölls enskilda i ett stängt rum med endast intervjuaren och informanten närvarande
och samtliga intervjuer spelades in som ljudfiler; detta efter informanternas samtycke till
ljudinspelning. Planen var att intervjutillfällena skulle ta ungefär en timme, men tiden varierade
brett beroende på informant samt om de hade tagit del av frågorna i förväg, då den kortaste
intervjun var 25 minuter lång och den längsta en timme och åtta minuter.
4.2.3 Studiens ansats
Studiens upplägg strukturerades upp genom vår valda ansats, det vill säga analytisk induktion.
Detta innebär, enligt Merete Watt Boolsen (2007), att forskaren arbetar både induktivt och
deduktivt. Det vill säga, induktivt genom att vederbörande formar studien utifrån empirin och
deduktivt genom viljan att kunna styrka eller bevisa sin utgångspunkt. Att använda sig av både
induktion och deduktion skapar den analytiska induktionen. Vi utgick ifrån vårt insamlade
material och sökte efter lämplig teori för att kunna förklara och förstå informanterna på bästa
sätt. Vi utformande inför studien ett syfte och frågeställningar som vi ville få svar på och
formulerade intervjuguider som skulle hjälpa oss att samla in material. Under arbetets gång
fick vi göra vissa justeringar i frågeställningarna för att anpassa dem efter vårt empiriska
material, vi fick även lägga till en teori för att skapa ett större teoretiskt ramverk. Vårt arbete
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var induktivt då vi bearbetade vårt insamlade empiriska material under uppsatsprocessen och
deduktivt eftersom vi hade som mål att styrka och förklara informanternas upplevelser.
Blandningen av dessa tillvägagångssätt gav oss den analytiskt induktiva analysmetoden.

4.3 Analysmetod
4.3.1 Hermeneutisk analysmetod
Hermeneutik, brukar man säga, har sin grundsten i texttolkning. Inom hermeneutiken finns den
stående grundtanken att en del bara kan förstås då den sätts i förhållande till helheten. Det blir
mycket komplicerat att till exempel läsa en bok där du endast ges sju av tio kapitel och sedan
skapa en helhetsbild av denna - och det blir på samma sätt svårt att förstå de tre saknade kapitlen
utan hela boken. Inom den aletiska hermeneutiken, som kommer att ligga som grund för
analysen i studien, brukar man belysa förhållandet mellan förståelsen och förförståelsen, något
vi återkommer till senare i stycket. Empati blir därför en viktig del inom hermeneutiken då det
krävs att forskaren eller tolkaren försöker leva sig in i det insamlade empiriska materialet och
informantens sits; med hjälp av fantasi är målet att kunna förstå varför informanten gör som
den gör och meningen bakom vederbörandes handlingar. Det är svårt att genom endast
igenkännande kunna förstå, men möjligheterna ökar när tolkaren kompletterar sin empati med
sin kunskapsmängd och detta leder oss till en huvudtes inom hermeneutiken; att som tolkare
lyckas förstå informanten bättre än vad denne själv gör (Alvesson & Sköldberg, 2008).
Vi ansåg att den hermeneutiske analysmetoden var mest passande för studien då vi hade som
tanke, redan från början, att tolka informanternas upplevelser och försöka förstå dessa. Det är
här den aletiska hermeneutiken kommer in i bilden. Vi såg en stor användning av den aletiska
hermeneutiken och förhållandet mellan förförståelse och förståelse då det kunde bidra till att
skapa en omfattande och målande bild av informanternas upplevelser. Vi ville, som forskare,
förstå informanternas berättelser och med hjälp av tolkning kunna presentera ett så rättvisande
resultat som möjligt. Som Mats Alvesson och Kaj Sköldberg (2008), beskriver handlar aletisk
hermeneutik om relationen mellan subjektet och objektet och att ta bort mellanrummet mellan
de två polerna för att nå en större förståelse; målet är att avslöja det dolda.
4.3.2 Förförståelse
När forskare utför studier kan det vara svårt att förhålla sig helt objektiv, vi har alla värderingar
och synvinklar som kan komma att påverka sättet vi ser på saker. Därför blir förförståelsen en
intressant del i en forskares arbete. Inför kvalitativa studier bör forskaren förklara sin
förförståelse och på vilka sätt vederbörande kan ha påverkat studien med denna. Detta gör
forskaren för att läsaren ska kunna få vetskap om förförståelsen för att sedan kunna bedöma
huruvida den subjektiva inblandningen är rimlig eller inte (Denscombe, 2009). Vi har båda ett
intresse för genusfrågor och en av oss har tidigare arbetat på en mansdominerad arbetsplats,
något som kan ha fått medföljande uppfattningar av hur detta arbete ser ut. Vi inser att all
förförståelse bringar sannolikhet att färga resultat och analys med egna tankar och idéer och vi
väljer därför här att redogöra för läsaren att vi har en förförståelse när det kommer till
genusfrågor och mansdominerade arbetsplatser, dels genom skola och dels genom arbete och
samhällsdebatter. Med det sagt ska vi göra vårt yttersta för att uppnå en så rättvis analys av
resultatet som möjligt. En positiv aspekt gällande förförståelsen, i vårt fall, är att vi använt oss
av en hermeneutisk analysmetod. Alvesson och Sköldberg (2008), förklarar hur förförståelsen
är en del av den hermeneutiske analysmetoden då den kan hjälpa forskaren att tolka och förstå
det insamlade empiriska materialet bättre. De förklarar vidare att det är själva tolkningen som
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skapar resultatet. Med vår förförståelse har vi därför givits fördelar vid förståelse av materialet,
då målet har varit att förstå det råa materialet vi fått av informanterna för att sedan tolka detta
i analysprocessen, men vi har också givits ett stort ansvar som forskare då vi står för resultatet
som producerats under tolknings- och analysprocessen.

4.4 Bearbetning av insamlat material
Bearbetning av vårt insamlade material skedde på tre nivåer: transkribering, kodning och
analys. Under transkriberingen lyssnade vi igenom de inspelade ljudfilerna samtidigt som vi
skrev ned intervjuerna ordagrant. Efter transkriberingen anonymiserade vi vårt material genom
att ta bort företagsnamn, namn på personer eller andra avslöjande faktorer som skulle kunna
rubba informanternas konfidentialitet.
Efter denna process kodade vi materialet grovt då vi färgkodade det utifrån olika färgteman,
dessa var: jargonger och normer, upplevelser av jämställdhet på arbetsplatsen, upplevelser av
företagets jämställdhetsarbete, bemötande och beteende samt diskriminering och trakasserier.
Efter grovindelningen såg vi över vårt färgkodade material och delade in det i undergenrer för
att få fram en tydlig bild av resultatet. Med den tydliga indelningen kunde vi sedan jämföra och
lägga ihop informanternas argument och åsikter för att slutligen börja skriva resultatet.
Kodningen skedde därmed i två processer, en grovindelning och en finare, mer precis,
inledning.

4.5 Etiska överväganden
Det är viktigt, när man gör undersökningar, att se över vissa forskningsetiska överväganden för
informanternas trygghet. De forskningsetiska övervägandena brukar delas upp i fyra olika
uppfyllandekrav:
1.
2.
3.
4.

Informationskravet
Samtyckeskravet
Konfidentialitetskravet
Nyttjandekravet
(Vetenskapsrådet, 2002).

Det första kravet rör informationen som måste komma fram till informanten. Innan de väljer
att delta i studien måste de få ta del av villkoren och alla delar av studien, även de som skulle
kunna få vederbörande att tveka. Det är viktigt att det framgår att deltagandet är helt frivilligt
och att det är okej att avbryta sitt deltagande när som helst under studiens gång
(Vetenskapsrådet, 2002). Inför vår undersökning utformade vi ett informationsbrev (se bilaga
3) som samtliga informanter fick ta del av. Informationsbrevet innehöll information om
studiens disposition. I brevet förmedlades informanternas frivilliga deltagande, samt deras rätt
till att avbryta sin medverkan om och när de vill.
Det andra kravet, samtyckeskravet, handlar i stort om att få ett samtycke från informanten. Det
ska klargöras att deltagandet är helt frivillig och att det är okej att dra sig ur och avbryta sitt
deltagande om de inte vill vara med längre. Informanterna ska få bestämma över sitt deltagande
och under vilka villkor de deltar (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrevet förmedlades ut
till informanterna via mejl och en muntlig genomgång av informationsbrevet och frågan om
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ljudinspelning av intervjun var okej, hölls varje gång innan intervjuns start. Den muntliga
genomgången hölls i syfte att försäkra oss om att informanterna hade tagit del av informationen
i informationsbrevet, förstod innebörden av innehållet och gav sitt samtycke, för att undvika
eventuella missförstånd.
Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, handlar om att uppnå fullständig konfidentialitet.
Detta innebär att alla personuppgifter ska kodas på ett sätt som gör att informanter inte kan
spåras av någon. Vissa personer har specifika drag som lätt kan kännas igen och dessa undviker
forskaren att framföra för att deltagare inte ska behöva oroa sig för eventuella negativa
konsekvenser. Oftast får forskaren skriva på ett sekretessavtal innan studiens början och skriva
på ett tystnadspliktsavtal för att säkerställa maximal konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002).
I brevet stod det även hur vi behandlar deras identitet konfidentiellt genom att de kommer att
avidentifieras och deras uppgifter kommer att kodas. För att få tillåtelse att intervjua individer
och samla in empiriskt material från det företag där studien genomfördes skrev vi på ett
sekretessavtal.
Det sista kravet handlar om nyttjande av studien. Informanten ska få till sig att det material som
samlas in endast kommer att användas i forskningssyfte, att det inte är tillåtet, som forskare, att
låna ut uppgifter till någon utomstående part och att alla icke-vetenskapliga syften kommer att
uteslutas. Materialet samlas endast in för att kunna uppnå studiens syfte (Vetenskapsrådet,
2002). I informationsbrevet framförde vi även nyttjandet av deras utsagor och att de endast
kommer att användas till studien samt att det färdiga resultatet kommer att publiceras offentligt
på DIVA-portalen (Digitala Vetenskapliga Arkivet) efter att studien har blivit godkänt.
4.5.1 Etiska ställningstaganden
Vid urval av informanter fick vår kontaktperson mest utrymme. Att en kontaktperson får ta
fram urvalet kan leda till en viss påverkan eller styrning, då det finns risk att de utvalda har
blivit utvalda i syfte att kontaktpersonen vet att de skulle tala gott om företaget. Detta menar
Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) och de förklarar vidare de positiva
aspekterna av att få vara med i urvalet som forskare - då ökar möjligheterna att få ett så
rättvisande urval som möjligt. Inför vår studie fick vi en lista med namn och sedan fick vi göra
ett urval utifrån de angivna namnen. Det positiva med detta var att vi fick vara med på en kant
i urvalsprocessen, vilket kan minska riskerna för ett manipulerat urval, däremot var urvalet i
sin helhet redan gjort då vi fick välja bland lite mer än en handfull personer. Det tidigaste
urvalet ändrades senare i processen och då stod kontaktpersonen helt själv för valet av dessa.
Vi förstår att en kontaktperson ur den aspekten ges möjlighet att försköna resultatet, men vi
tror samtidigt inte att detta har skett i vårt fall då denna studie ses som ett ömsesidigt och
givande samarbete mellan oss och företaget och en försköning av resultatet hade inte gynnat
någon i detta fall. Vi har också diskuterat riskerna med att alla informanter befinner sig på
samma arbetsplats och hur stora möjligheterna för avidentifiering är. För att nå största möjliga
konfidentialitet valde vi därför att, givetvis, ta bort alla namn, men också att undvika kodnamn
som annars hade kunnat länka flera uttalanden till en och samma informant. Vi förstår därtill
att det kan uppstå risker vid citat, då sätt att prata på, eller ordval kan fungera avslöjande. Vi
har gjort vårt yttersta för att uppnå en hög konfidentialitet i vår uppsats och för att
informanterna ska kunna känna sig bekväma i sitt deltagande.
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5. Resultat och analys
I början av resultatet beskriver vi företagets jämställdhetsarbete och därefter de kvinnliga
informanternas upplevelser. Här har vi valt att presentera resultatet av företagets syn på och
arbete med jämställdhetsfrågor för att senare göra en jämförelse med kvinnorna i produktionen
och deras upplevelser. Resultatet från de kvinnliga informanterna kommer att kompletteras
med hjälp av den valda teorin för att tolka och analysera deras upplevelser. Denna del görs för
att kunna uppnå vårt syfte av studien. Då företagets syn på jämställdhetsarbete sker i mer
objektiv form (mer presenterade fakta än subjektiva förklaringar) har vi valt att inte analysera
deras material med vald teori - mycket för att behålla en rättvisande bild av företaget.
I resultatet, av kvinnornas upplevelser av jämställdhet, har vi valt att lyfta fram fem olika
teman: jargonger och normer, upplevelser av jämställdhet på arbetsplatsen, upplevelser av
företagets jämställdhetsarbete, bemötande och beteende och slutligen diskriminering och
trakasserier. Denna uppdelning gjordes för att få en bättre helhetsbild av det budskap vi vill få
fram. Vi ser en intressant vinkel i att jämföra de kvinnliga informanterna från produktionen
och organisationens syn på jämställdhet och företagets arbete med detta - och denna del
kommer att presenteras samt diskuteras under rubriken sammanfattning av resultat.

Organisationens arbete med jämställdhet

5.1 Företagets jämställdhetsarbete
Nedan presenteras resultatet av företagets jämställdhetsarbete. Två informanter har intervjuats,
en som tidigare arbetade med mångfaldsfrågor och en som idag arbetar med mångfaldsfrågor.
Valet att även intervjua en som tidigare arbetade med mångfald gjordes för att även kunna
fånga upp utvecklingen av mångfald och huvudsakligen jämställdhet i företaget. Därtill har en
kortare intervju hållits med HR-chefen angående lönekartläggning.
Tidigare låg fokuset på jämställdhet och att de enligt lag skulle upprätta en jämställdhetsplan
på företaget, men i och med diskrimineringslagen (SFS 2008:567) gjordes ett skifte till att
istället arbeta med mångfald och en mångfaldsplan. I arbetet med mångfald arbetar företaget
med samtliga diskrimineringsgrunder gemensamt, där jämställdhet är en av delarna som ingår.
5.1.1 Utvecklingen av jämställdhet (tioårsperiod)
År 2009 fick samtliga inom företaget genomgå en mångfaldsutbildning där de gick igenom
grunderna i diskrimineringslagen och vad de betydde. Informanten tycker att det var en givande
utbildning för att kunna skapa medvetenhet bland personalen och är tacksam över att man
lyckades involvera alla i utbildningen. Sådant brukar vanligtvis inte vara möjligt att få tid till,
men i och med den ekonomiska krisen år 2009 blev personalen övertalig. Detta gjorde det
möjligt att låta samtliga delta på utbildningar och föreläsningar. Utbildningen genomfördes i
syfte att skapa medvetenhet kring mångfald och förmedla vad de stod för på företaget.
På den tiden hade de en mångfaldsgrupp som arbetade med mångfaldsfrågor. Idag har de,
istället för en mångfaldsgrupp, flera mindre grupper på olika hierarkiska nivåer där alla har sitt
område de arbetar med. Företaget hade även på den tiden ett kvinnligt nätverk som idag ligger
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på is. Den ena av de som intervjuades ansvarade för det kvinnliga nätverket, när det var aktuellt,
och förklarar att det blev för mycket merarbete och att tiden helt enkelt inte räckte till, men
vederbörande hade hoppats på att någon skulle “ta över stafettpinnen”. Det kvinnliga nätverket
var ett nätverk där kvinnor kunde stämma träffar och möten där de bland annat kunde prata om
olika upplevelser. Många vågade öppna upp och det kom tidvis fram berättelser om
diskriminering och trakasserier och kvinnorna kunde söka kraft i varandra och slippa få känslan
av att vara “ensam” i sina upplevelser. Det kvinnliga nätverket är en fråga som informanterna
tycker kan vara bra att lyfta igen, men som nämnts var det mycket tidskrävande arbete och
frågan skulle först och främst behöva lyftas i ledningsgruppen, för att se om de vill satsa på den
resursen. “Det är inget självspelande piano”.
Informanten beskriver att arbetet med jämställdhet känns som att man tar “två steg framåt och
ett steg bakåt”. Procentuellt har antalet kvinnor ökat från att ligga på 5–6% till 9,9% som det i
nuläget ligger på, med målet att öka antalet kvinnor till 10–11% under 2019. Informanten
beskriver att mycket har utvecklats till det bättre, men att det fortfarande finns ett behov att
lyfta frågan kring trakasserier. Båda informanterna menar att de tror att det finns ett stort
mörkertal och man får inte bli för “blåögd” och tro att det inte förekommer. Det blir hela tiden
bättre, men arbetet får inte stanna upp, det behöver alltid vara med på agendan så att man arbetar
med det kontinuerligt.
5.1.2 Jämställdhetsarbetet idag
Idag ligger inte längre fokuset på mångfaldsplaner. De arbetar istället med aktiva åtgärder. Det
aktiva mångfaldsarbetet de har igång nu kommer centralt från huvudkontoret där det startades
upp 2015/2016. På företaget startade de upp, samma arbete, i slutet av 2017/ början av 2018.
Informanten som arbetar med jämställdhetsarbetet idag har rollen som ambassadör för arbetet
och vederbörande håller i planering och samordning av mångfaldsarbetet på lokal nivå samt
genomförande av workshops.
Syftet med arbetet är att ta vara på mångfalden och allas kompetenser i respektive grupp på
företaget. Planen är att alla ska inkluderas i arbetet, men i skrivande stund ligger arbetet på
chefsnivå, där de håller i olika workshops med gruppchefer från produktionen. Med workshops
är målet att hjälpa cheferna att få upp ögonen för mångfald och inkludering och hur de kan
arbeta med dessa. Det kan ibland vara komplicerat att hålla kvalitén ute i produktionen
samtidigt som man försöker hålla i många olika mångfaldsaktiviteter, men i juni 2019 kommer
företaget ha ett chefsforum där de kommer diskutera värdegrund, inkludering och beteende.
Det aktiva mångfaldsarbetet har inneburit en stor förändring för cheferna som nu inkluderas på
ett annat sätt än när mångfaldsplanen låg i fokus. Fokuset har flyttats från att vara på
ledningsnivå till att inkludera cheferna, nu blir de mer inkluderade i det aktiva arbetet med
mångfald och de kan arbeta mer strukturerat med det. Med det aktiva mångfaldsarbetet hoppas
de på att kunna öka lönsamheten genom att ta vara på allas kompetenser. Med rätt individ på
rätt plats, hoppas de kunna åstadkomma högre kvalité inom utsatt tid, få nöjdare kunder och i
slutändan öka lönsamheten. Aktiviteterna som utförs i mångfaldsarbetet dokumenteras så att
ledningen kan följa upp i utvecklingsplaner. Cheferna håller även i utvecklingssamtal med
medarbetarna där de tar upp frågor som exempelvis kränkande särbehandling. Det är cheferna
i varje chefsgrupp som själva skapar aktiviteter de ska arbeta med. En följd till att cheferna
skapar egna aktiviteter kan vara att de olika avdelningarna skiljer sig lite i sitt mångfaldsarbete.
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5.1.3 Jämställdhet
Utöver det aktiva mångfaldsarbetet arbetar de mer direkt med jämställdhet genom olika
nyckeltal där de bland annat mäter andelen kvinnor som arbetar inom företaget. Just nu arbetar
de med att öka den siffran, som tidigare nämnts ligger på 9,9%, och planen är att öka andelen
till 10–11% innan 2020. Ett annat nyckeltal som mäts är arbetet med ergonomi som inte har
som huvudsakligt syfte att öka jämställdheten, men arbetet kan indirekt påverka även
jämställdheten till det bättre. Det är en fysiskt tung arbetsplats, därför kan arbete med
arbetsmiljö och ergonomi, enligt informanten, kunna underlätta för kvinnor att arbeta på fler
positioner, trivas bra och stanna kvar på företaget.
Företaget använder sig även av medarbetarenkäter där de bland annat försöker mäta hur många
medarbetare som anser sig bli väl behandlade och inte diskriminerade. Enkäterna utförs årligen
och dokumenteras så att ledningen senare kan följa upp och se om det har blivit bättre eller
sämre. Resultatet skickas även ut till chefen för respektive avdelning och utifrån resultatet får
de sätta upp egna aktiva åtgärder för att arbeta med eventuella avvikelser.
Lönekartläggning utförs årligen på företaget, där de tittar på löneskillnader som kan uppstå
mellan anställda och ifall dessa skillnader har förklarande orsaker eller inte.
Lönekartläggningen är ett lagstadgat krav för att belysa löneskillnader mellan kvinnor och män.
Genom denna årliga kartläggning kan företaget undersöka ifall det finns en saklig anledning
till denna skillnad (3 kap 8–10§§ diskrimineringslagen 2008:567).
Båda informanterna medger att det kan vara en nackdel att inte separera jämställdheten från
resten av mångfalden, då de ser att det är viktigt att arbeta med jämställdhet och att det finns
ett större behov av jämställdhetsarbete på ett företag med stor könssegregering.
“Jag tror att vi skulle behöva jobba med jämställdheten separat mer, men i och med att den ingår i en utav
diskrimineringsgrunderna, så är ju... arbetet är ju det samma… Aktiviteterna och lösningarna och möjligheterna
är ju detsamma som ett företag kan göra, men däremot så tror jag att för att lyckas med jämställdheten så skulle
man behöva separera det.”

Det handlar även om tid och resurser. Det finns fördelar med att arbeta med alla delar som går
in under diskrimineringslagen gemensamt istället för att arbeta med varje del enskilt menar en
av informanterna. Vederbörande förklarar att det ger ett bredare perspektiv, där man kan fånga
upp det som är viktigt för att företaget ska kunna nå sina mål, vilket gör detta till ett mer
effektivt arbetssätt.
En av informanterna menar att man ofta tänker först och främst på kvinnan när man pratar om
jämställdhet, men det kan mycket väl bero på att det är en mansdominerad arbetsplats där
kvinnan blir minoritet och därför behöver de få in fler kvinnor. Genom att få in fler kvinnor i
organisationen hoppas företaget på att kvinnorna ska trivas och vilja stanna kvar. Det finns
även en bild av att det är bra för arbetsgrupperna och arbetsmiljön om de blir mer mixade, det
skulle ge fler perspektiv på arbetsuppgifterna, skapa ett bra klimat och en bra jargong, samt
öka den kollektiva intelligensen. Att få in fler kvinnor skulle inte bara gynna kvinnor utan både
kvinnor och män.
En av informanterna får frågan hur vederbörande anser att jämställdheten är just nu. Det
informanten först och främst tänker på är den siffermässiga aspekten och menar att det inte är
särskilt jämställt eftersom det bara är 9,9 % kvinnor.
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“Ja och då tänker jag ju såhär att vi är 9,9 % kvinnor [...] och då tänker jag att jämställdheten är ju inte så hög.”

Sedan får informanten följdfrågan om det går att tänka på jämställdheten i andra banor än den
siffermässiga. Då nämner vederbörande att det finns ett flertal förbättringsområden förutom
den siffermässiga som att exempelvis anpassa utrustning och ergonomi. Det är viktigt att kunna
anpassa arbetet efter individen och där anser informanten att det finns mer arbete att utföra.
5.1.4 Drivkraft
På frågan vad drivkraften är för att arbeta med jämställdhet (förutom att den är lagstadgad),
blev svaren något skilda. En av informanterna nämner rekryteringen, att kunna rekrytera rätt
och en annan drivkraft är att skapa blandade grupper. När man blandar grupper får man olika
kompetenser, olika bakgrund, olika synvinklar på problem, ökad effektivitet och ökad
kreativitet i gruppen. Det skulle även kunna leda till ökad trivsel och arbetsmiljö för de
anställda och detta skulle i sin tur kunna resultera i mindre sjukskrivningar och medarbetare
som “orkar längre”. Det skulle bli en vinst för både individ och företag. Den andra informanten
nämner lagen som minimikrav, men att företaget vill vara bättre än så och de har olika policys
och rutiner som blir en drivkraft, men att den största drivkraften är lönsamheten och att komma
kunden till nytta genom högre kvalité på tjänster och varor.
5.1.5 Nå ut till de anställda med jämställdhetsarbete
Tanken med det aktiva mångfaldsarbetet är att inkludera alla medarbetare. Som tidigare nämnt,
avvaktar de med inkluderingen av medarbetare, men den kommer att ske i framtiden. När det
kommer till tidigare arbeten med mångfaldsplaner har organisationen publicerat materialet på
företagets intranät och meddelat att det finns att läsa efter att det publicerats. Däremot ges ingen
större uppmuntran för att få medarbetarna att gå in och läsa. Det blir en tillgänglighetsfråga,
alla har tillgång till intranätet, men många av de i produktionen arbetar inte naturligt i datorer.
Det finns även en stor sannolikhet att många inte ens vet om att mångfaldsplanen finns att läsa
på intranätet. Det tilläggs att det inte har funnits något aktivt arbete med att sprida
informationen kring tidigare mångfaldsarbeten.
5.1.6 Rekrytering
En av informanterna menar att det (särskilt tidigare) har funnits medarbetare som uttryckt att
de inte skulle vilja att exempelvis deras dotter arbetade inom företaget samt att företaget söker
kvinnor, men att det inte finns de med rätt kvalifikationer. Det menar informanten är
förutfattade meningar och de behöver arbeta med mentaliteten hos medarbetarna så att de
istället rekommenderar och talar gott om arbetet. Där ser informanten att deras största
begränsning, för att lyckas få in fler kvinnor på alla företagets nivåer, finns. De behöver
undersöka hur de rekryterar och hur de marknadsför arbetet. En förändring i värdegrunderna
behövs för alla medarbetare. Dock är det, på högre nivå, en jämnare könsfördelning i
ledningsgruppen samt på nivån nedanför. Där tycker informanten att företaget på lokal nivå har
gjort bra ifrån sig. Däremot på tredje nivån av chefer är det endast runt 10–11% kvinnor och
där vill man även se en ökning.
I organisationens mångfaldsarbete har företaget bestämt att alla kvinnor som uppfyller
kompetenskravet för tjänsten ska bli kallade till anställningsintervju. Däremot är det
majoriteten män som söker till tjänster i produktionen och hur många kvinnor som söker är
högst varierande beroende på tjänst, men generellt sett brukar en till två kvinnor söka till en
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tjänst i produktionen. Informanten får spekulera själv och tror att det beror på att
könsfördelningen ser likadan ut på utbildningsnivå - både på gymnasie- och
universitetsutbildningar.
Centralt arbetar organisationen mycket med “Employer Branding”, men det sker inte i samma
utsträckning på lokal nivå. De har lite olika aktiviteter för att marknadsföra sig på till exempel
mässor, både på universitetet- och på arbetsmarknadsmässor. Där har de medvetet kvinnor på
mässorna för att visa en bild av att kvinnor kan arbeta inom industrin för att försöka locka fler
kvinnor, med rätt kompetens, att söka sig till företaget. Företaget har även fokuserat mer på
barn- och ungdomsgrupper och deltagit på tillställningar där unga kan lära sig mer om bland
annat teknik. Tanken är att väcka ungdomars intresse att vilja börja arbeta inom industrin. De
visar bland annat en film om företaget, där de i filmen lyfter kvinnor för att visa att det finns
kvinnor som arbetar inom industrin och att företaget uppmuntrar det.
5.1.7 Behålla kvinnlig kompetens
Det framkommer att det är lätt att chefer riktar in sig på rekryteringen, men att det är viktigt att
fokusera på de resurser som redan finns inom företaget. Det vill säga att det är viktigt att arbeta
med att få medarbetarna, som redan arbetar på företaget, att ta vara på sina olikheter och
kompetenser. De behöver se över utvecklingsmöjligheter och även trivsel, när en kvinna
kommer in som ensam kvinna i en grupp med män. När de ser till mångfald är det en bra
blandning i grupperna, men inte när det kommer till könsfördelning.
De har inte följt upp någon statistik angående personalomsättningen och om den skulle vara
högre bland kvinnor. Däremot har de fått en känsla av att det är svårare att behålla den kvinnliga
kompetensen som kommer in på företaget. Nyligen har en del kvinnor även valt att sluta. När
individer väljer att sluta på företaget brukar de hålla i avslutningssamtal, men de har inte gjort
någon kartläggning eller mönsterlagt varför kvinnor väljer att säga upp sin anställning. Skulle
det däremot komma upp en “speciell” anledning till uppsägningen under ett avslutningssamtal,
så lyfts problemet till ledningsgruppen.
Organisationens aktiva mångfaldsarbete syftar till att ta vara på de kompetenser som finns inom
företaget, inte bara kvinnornas kompetenser, det gäller allas kompetenser. Där arbetar de med
att försöka ta vara på de kompetenserna som finns, så att medarbetarna ska få värdeskapande
arbetsuppgifter och förhoppningsvis vilja stanna på företaget. Det kom fram under en workshop
att man även bör tänka om vid placering av kvinnor i produktionen. Kvinnorna är utspridda så
att det ska finnas en kvinna på varje avdelning, men då blir kvinnan oftast ensam i en grupp
med män. Det är något de har diskuterat under workshopen att det åtminstone bör finnas två
kvinnor i samma skiftlag, vilket de tror kan leda till att kvinnorna inte känner sig lika ensamma
och att trivseln samt viljan att stanna på företaget ökar. Det är dock inget som de arbetar aktivt
med och följer upp, utan snarare ett tankesätt de ska ha när de placerar individer i olika grupper.
5.1.8 Värdegrund, normer och jargonger
Föregående år hölls en utbildning där företaget tog upp säkerhetskultur och beteenden,
jargonger samt oskrivna regler som kan finnas i en arbetsgrupp. Det är viktigt att arbeta med
sådana frågor, säger en av informanterna, och ger som exempel att organisationen utför
aktiviteter för att förbättra ergonomin genom att investera i olika lyftredskap. Sen finns det
positioner där de inte använder sig av redskapen på grund av en slags “machokultur” där “man
ska” lyfta med händerna, bygga muskler och “svinga balk”. Arbetar man inte med mentaliteten
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så spelar det ingen roll att företaget gör aktiviteter och investeringar. Det kan finnas skiftlag
där det egentligen bara är en individ med en avvikande värdegrund, men som ändå lyckas ta
plats och påverka hela skiftlaget och då måste organisationen reagera och sätta stopp på en
gång. Vissa beteenden, normer och jargonger kan även motverka jämställdheten. Arbetet med
värdegrund och sammanhållning i en grupp är heller inget man kan arbeta med en gång och
sen tro att man kan vara nöjd. På vissa avdelningar kan det finnas en väldigt “hård” jargong
med “manligt” sexistiska skämt. Båda informanterna talar om hur chefen på avdelningen kan
spela en stor roll i hur jargongerna och normerna ter sig. Ledarskapet blir därför viktigt, att
chefen är aktiv och vaksam och sätter en gräns för vad som är okej och inte. Det tros även
finnas ett mörkertal där det förekommer negativa beteenden som ingen utanför skiftlaget vet
om. Därför blir ledarskapet ännu viktigare och att medvetandegöra cheferna och även
grupperna. En av informanterna nämner även att det är lika viktigt att uppmuntra en positiv
jargong som det är att sätta ner foten vid en negativ jargong.
5.1.9 Diskriminering och trakasserier
Båda informanterna menar på att det förekommer diskriminering och trakasserier på företaget
och att det även mest troligt finns ett högt mörkertal, men kommer det fram något till ledningen
så utreder de fallet och tar till kraftiga åtgärder. En av informanterna säger även att
vederbörande tror att man ska se över introduktionen för nyanställda så att de får rätt signaler
från början vart ledningen står när något sådant inträffar. Man bör även se över grupperna och
prata mer om hur de ska behandla varandra, för det finns ett medarbetaransvar i sådana frågor
också och även här, liksom arbetet med normer och jargonger, har chefen ett stort ansvar. I
chefsforum som sker 3–4 gånger om året tas bland annat frågor om diskriminering och
trakasserier upp och det finns även en kurs planerad att utföras under år 2019 för alla chefer
gällande hur de ska hantera och förebygga kränkande särbehandlingar och trakasserier.
Me-too-rörelsen (som belyser övergrepp och sexuella trakasserier mot kvinnor3) har även hjälpt
kvinnor att få styrka. När det kommer till manliga anställda är uppfattningen blandad, vissa får
en ökad medvetenhet medan andra har förkastat me-too-rörelsen. Diskriminering och
trakasserier är svåra frågor att arbeta med då mörkertalet anses vara stort.
5.1.10 Efterfrågan på jämställdhet
Informanterna upplever inte att det skulle finnas en större efterfrågan på jämställdhetsarbete
inom företaget nu jämfört med förut. Däremot säger ena informanten att det känns som att
jämställdhet är mer på agendan i samhället. Genom olika jämställdhetsrörelser i samhället har
HR-avdelningen börjat prata mer om ämnet. De har då valt att agera genom att gå på en
utbildning i hur man hanterar kränkande särbehandling och hur man utreder mobbning och
trakasserier. Utbildningen var på ledningsnivå och är inget som medarbetare i produktionen
har blivit involverade i. Det kommer även att öppnas en whistleblower-funktion där utsatta kan
göra anonyma anmälningar. Sedan har det lagts ut information på företagets intranät hur
medarbetare ska gå tillväga om de känner sig utsatta. Dock är det långt ifrån alla som går in
och läser på intranätet, vilket informanten tycker att man hade kunnat bli bättre på att upplysa
medarbetarna om, då informationen som läggs ut är budskap de vill nå ut till samtliga
medarbetare med.

3

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/me-too-r%C3%B6relsen
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5.2 Jargonger och Normer
Under intervjutillfällena insåg vi relativt tidigt ett mönster då kvinnorna hade svårigheter att
beskriva de olika jargonger och normer som fanns på arbetsplatsen. Det allra svåraste att
återberätta och beskriva var normer, däremot märkte vi att kvinnorna senare i intervjuerna
beskrev faktiska normer utan att själva kanske inse detta. Nedan beskriver vi de mönster vi fick
fram genom att lyssna på och tolka deras upplevelser.
Under intervjuerna fick samtliga kvinnor frågan “hur skulle du beskriva de jargonger som finns
på din arbetsplats?”, svaren kunde skifta lite i utformningen beroende på de subjektiva
upplevelserna, men vi kunde se ett mönster i att många upplevde jargongen som skämtsam.
Det verkar finnas en skämtsam atmosfär på arbetsplatsen som tidvis visar sig i en relativt hård
jargong, denna hårda jargong, menar en av kvinnorna, kan bero på en slags social inlärning
som kommer med arbetet. Den skämtsamma atmosfären med den lätt hårda jargongen kan
förklaras med Abercrombies (2006) teori om gemensamma värden och uppfattningar och hur
dessa handlar om att bevara den sociala ordningen runt om oss. De gemensamma värdena lärs
ut till människor och för att de ska bli uppenbara för oss och ses som en självklarhet krävs en
bakomliggande internalisering. Den här internaliseringen sker genom en social
inlärningsprocess, precis som en av kvinnorna pratar om, och som Abercrombie (2006)
beskriver kan den här inlärningsprocessen ske i organisationer som man äntrar under
arbetslivet. Organisationen fungerar som en socialisationsagent under inlärningsprocessen och
bidrar till den sociala ordningen. På samma sätt har den skämtsamma jargongen blivit inarbetad
bland de gemensamma värdena och därefter har den lärts ut av medarbetarna på arbetsplatsen.
Samma kvinna har svårt att säga om jargongen är könsbunden då hon själv ibland tar del av
den hårda jargongen, däremot funderar hon på om detta beror på att hon har vant sig och
anpassat sig till jargongen. Med detta sagt känner hon att hon inte vet hur hon skulle bete sig i
arbetsgruppen om hon testade på ett annat yrke med jämn eller kvinnodominerad
könsfördelning.
“Eh… så ibland… har jag funderat om jag skulle jobba på ett annat ställe med mycket tjejer. Undra om jag ens
vet hur jag skulle bete mig där... och vad jag skulle prata om, jag skulle nog känna mig som en elefant i ett
glashus.”

Den skämtsamma atmosfären och jargongen är det fler som känner av. En annan kvinna
beskriver hur hon finner jargongen “rå, men hjärtlig”. Hon har en känsla av att män på
arbetsplatsen spelar lite teater och överdriver sitt beteende; ibland är det nästan som att de söker
efter en reaktion med sina skämt. En av kvinnorna beskriver hur hon, på en tidigare avdelning
bland yngre män, hade svårigheter att ta del av den skämtsamma jargongen. Hon upplevde att
killarna kunde snegla åt hennes håll när de drog fräcka skämt, som att undersöka ifall det var
okej eller inte. När detta uppstod ville hon bevisa för dem att det var okej, hon kunde också
vara på deras nivå. Både att spela teater och att överdriva sitt beteende för att undersöka ifall
råa skämt är okej eller inte, kan bero på att man söker efter en reaktion. Sökandet efter en
reaktion kan grunda sig i att man normalt sett inte ser, i detta fall skämtet, som något en kvinna
hade tyckt varit okej. Den här skiljedragningen mellan vad som anses vara okej bland män och
känsligare bland kvinnor kan tyda på en skapad bild av vad som är kvinnlig och manlig natur.
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Detta fenomen förklarar West och Zimmerman (1987) med att vi har olika skapade bilder av
varandra och vad som är lämpligt för kvinnor respektive män.
Skämten på arbetsplatsen har för många år sedan uppfattats mer sexistiska än vad de gör idag,
berättar en av kvinnorna. Hon tillägger att de gamla sexistiska skämten ofta var allmänna och
aldrig riktade mot en specifik person. Minskningen av sexistiska skämt, berodde enligt henne
inte på en medveten satsning från företaget utan snarare på grund av det ökade användandet av
mobiltelefoner. Däremot poängterar hon att “dålig energi” aldrig får genomsyra jargongen och
om detta sker är det viktigt att bryta det dåliga beteendet omgående.
“Det har blivit väldigt mycket... mindre sånt. Och då vet jag inte om de har att göra med att... Det talas ju
mindre i fikarummen och ute på arbetsplatserna för alla har ju en mobil. Eh, jag vet ju i början när jag jobbade
så... satt man ju och pratade mycket på... på raster och man kunde prata med varandra mycket. Även på skiftet
såhär men nu är det ju mer att har- har du fem minuter över så ser du hellre ett större värde att ta upp din telefon
och titta på vad vet jag?”.

West och Zimmerman (1987) skriver i sin artikel att kön skapas i sociala interaktioner mellan
människor. Detta kan vara en möjlig förklaring till kvinnans upplevelse av att det ökade
användandet av mobiltelefoner har minskat de sexistiska jargongerna. Eftersom medarbetarna
inte längre socialiserar sig med varandra på samma sätt, reproduceras inte heller skapandet av
stereotyper av manligt beteende i samma utsträckning och jargongerna avtar.
En av kvinnorna menar att det lätt uppstår jargonger när enhetliga grupper umgås med varandra,
i detta fall till exempel män på mansdominerade arbetsplatser. Hon tror också att enhetliga
grupper, till en början, kan bli mer medvetna om jargongen och tänka mer på hur man uttrycker
sig. Hirdman (1988) tar upp detta i sin teori kring genuskontrakt och isärhållandet mellan
kvinnor och män. Hon menar att det finns kontrakt som talar om hur interaktionen förväntas se
ut mellan könen. I vårt fall förväntas jargongerna att se annorlunda ut beroende på de enhetliga
grupperna. Hirdman (1988) belyser också isärhållandet mellan kvinnor och män och hur ett
försvagande av detta kan leda till en större medvetenhet. Med isärhållandet i bakhuvudet ser vi
hur kvinnorna i vår studie försvagar isärhållandet med sin närvaro på arbetsplatsen. Detta kan
leda till att männen blir mer medvetna om hur de beter sig och hur jargongen ser ut, vilket
verkar ske på arbetsplatsen då männen ibland blir mer medvetna om sin jargong och tänker
efter en andra gång innan de uttrycker sig.
Andra berättar att samtalsämnena lätt blir manligt stereotypiska då det pratas en hel del om
jakt, fiske och fordon. Det framkommer även under intervjun med en av kvinnorna att det kan
vara väldigt högljutt bland männen på avdelningen och att det sker en väldigt rak
kommunikation, därför ser hon att det kan vara viktigt att själv vara sugen på att ta plats. “Tar
man plats, så får man plats”. En av de intervjuade kan inte uttala sig om jargongerna, hon ser
dem inte. Hon tror inte att det beror på att jargonger inte existerar på arbetsplatsen, hon menar
snarare att hon är så van att hon inte märker av dem.
Det finns en tydlig könsmärkning av jargongerna då samtalsämnena, som kvinnorna beskriver,
ofta tar form av stereotypiskt manliga samtalsämnen som exempelvis jakt- och fiskeintresse
eller sexistiska skämt ur ett manligt perspektiv. De manliga samtalsämnena uppstår genom
skapandet av kön, samt ur deras könsmedlemskap som innehåller aktiviteter som anses vara
lämpade för män. Jargongerna kan därför ha uppstått och könsmärkts då industriarbeten
historiskt sett är mansdominerade, männen har därför haft lång tid på sig att skapa de manliga
jargongerna (Wahl m.fl., 2018; West & Zimmerman 1987).
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Som vi skrev ovan är normerna mycket svårbeskrivna, endast en av kvinnorna kunde beskriva
mer utförligt om de normer hon identifierade. Hon beskrev de identifierade normerna som en
slags “machokultur” som ofta får stereotypiska hobbyer och aktiviteter som jakt, fiske och
fordon att komma upp på tal bland personalen på avdelningen. Om man istället försöker prata
om känslor och välbefinnande upplever hon det som att man ses som “löjlig” och det är därför
enklare att anpassa sig efter den etablerade kulturen för att undvika att känna sig utanför. Därtill
säger hon att hon inte tror att någon medvetet försöker förlöjliga någon, utan att machokulturen
på arbetsplatsen härstammar från gamla normer kring kvinnliga och manliga yrken. Kanter
(1993) beskriver samma fenomen där hon förklarar hur en symbol, som kommer in med sin
sociala karaktär in i en enhetlig grupp, kan göra gruppen mer medveten och mån om sin kultur,
något som kan resultera i avståndstagande från symbolen. När kulturen hotas, tenderar den att
förstärkas. På samma sätt har männen på avdelningen, högst troligt, uppfattat hennes önskan
att prata om känslor som något främmande och istället hållit hårt om sin kultur och sina normer.
Detta kan senare ha bidragit till att de har agerat avståndstagande och förlöjligande, något de
kanske inte ens var särskilt medvetna om, som kvinnan nämner. Det finns en manlig norm på
arbetsplatsen som är så väletablerad och förgivettagen att främmande intressen blir lätta att
avfärda.
En annan kvinna beskriver hur anställda män på en av avdelningarna ofta frågar andra män om
de skulle kunna tänka sig att börja arbeta när företaget är i behov av mer arbetskraft på
avdelningen. De har aldrig slagits av tanken att fråga om någon känner en kvinna, vilket hon
upplever ger yrket en stämpel som väldigt tungt och skitigt, där en kvinna inte skulle platsa in.
När hon själv började arbeta på samma avdelning upptäckte hon att den var väldigt bra och att
den lämpade sig lika bra för en kvinna som för en man.
“Och det var lite förvånansvärt då när man kommer till industrin och då tänker man: ja men eftersom att aldrig
någon har som sagt att... eller som tänkt att fråga någon kvinna.. så tänker man ju som, ah men det måste ju vara
jättetungt och skitigt [...] men alltså det, det var ju jättebra arbetsplats”

Kvinnan upplever att industriarbetet har fått en onödigt tung stämpel som skapas av män då de
förstärker och livnär den genom att enbart efterfråga män till arbetet. Det här är ett exempel på
hur industriarbeten kan uppfattas som smutsigare och tyngre än vad de egentligen är - en
uppfattning som kan ha formats då industriarbeten är väldigt könssegregerade på
arbetsmarknaden och många gånger kopplas till det manliga könet. Wahl m.fl. (2018) förklarar
att könsmärkning ofta uppstår då längre historiska processer skapat osynliga regler.
Industriarbetet har en manlig stämpel då det under en längre tid har dominerats av män och till
detta har det uppstått en slags osynlig regel som instruerat att yrket passar män. En annan faktor
som kan förstärka könsmärkningen av yrket är att det är ett tekniskt yrke, något som rent
generellt innebär att arbetsplatsen får en starkare manlig image. Att efterfrågan på män livnärs
kan förklaras med West och Zimmermans (1987) teori om att vi tillhör olika könskategorier
och dessa kategorier fylls sedan med normativa aspekter som lämpar sig för könen. Att män
efterfrågar män kan bero på att de har upplevelsen av att industriarbetet är en aktivitet som
passar män och att de förväntningarna och normerna fortfarande sitter kvar, det blir därmed
inte lika självklart för dem att fråga efter kvinnor.
Samma kvinna tar även upp en annan norm på avdelningen som väldigt tävlingsinriktad bland
männen. Många män tänker inte på att använda de lyftredskap som finns, på grund av en manlig
norm, och tänker därför inte på att de ska hålla ett helt arbetsliv. Det finns en machokultur som
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trycker på att de manligt anställda ska visa sig starka och inte ta hjälp, man ska “svinga balk”.
Denna norm kan likaså förklaras med hjälp av West och Zimmermans (1987) artikel om de
sociala förväntningar som ställs på människor, i detta fall män, och bilden av vad som anses
vara manligt. Snabbhet och styrka är här något som efterfrågas bland män på arbetsplatsen,
kvinnor däremot har inte samma förväntningar på sig eftersom förväntningarna anses vara
manliga och de kan därför använda de hjälpredskap som finns utan att bryta en norm.
En annan bland de intervjuade berättar om den “hjälpande normen” som finns på hennes
avdelning, där är det viktigt att man är lojal mot gruppen och det finns en oskriven regel att
man hjälper varandra när man är klar på sin egen position. Avdelningen är mycket tung och
hon har noterat att de flesta kvinnor som äntrar avdelningen väljer att inte stanna kvar. Hon kan
inte sätta fingret på vad det är för norm, men hon känner av att den är lite manlig. Vissa av de
intervjuade vet inte vad det skulle finnas för normer, de kan inte svara på frågan. Ritzer (2009)
beskriver Durkheims teori om ickemateriella sociala fakta, som bland annat innefattar det som
idag är mer känt som normer och värderingar. Den ickemateriella sociala fakta består av
oskrivna regler som befinner sig bortom människans egna medvetande. Det är förmodligen
därför många av kvinnorna har svårt att beskriva normerna; de kan inte sätta ord på dem, men
de följer dem högst troligt utan att veta om det själva. Då normer fungerar som oskrivna regler
är det inte konstigt att vissa av dem sker lite, omedvetet, över huvudet på kvinnorna och det
kan vara en orsak eller förklaring till att de är svårbeskrivna.

5.3 Upplevelsen av jämställdhet på arbetsplatsen
5.3.1 På vilket sätt är det viktigt med en jämställd arbetsplats?
En av kvinnorna tycker att det hade varit roligt med jämnare könsfördelning och att kanske ha
några kvinnor att prata med, men det är inget jätteviktigt för henne. Många tar upp
likabehandling som en viktig del för en jämställd arbetsplats. En av kvinnorna berättar att det
är väldigt viktigt att känna sig behövd och att trivas på sitt arbete, detta kan bara uppstå om
man blir behandlad väl på arbetet. En annan uppfattning, som tas upp, handlar om bemötande,
det tycker de är en förutsättning för en jämställd arbetsplats. Alla ska bemötas likadant,
jämställdhet handlar inte bara om samma utvecklingsmöjligheter och rättvis lön, utan också
om bemötandet på arbetsplatsen. Alla ska bli bemötta och tilltalade på samma sätt när man
umgås i exempelvis matsalen. En populär åsikt var att uppgifterna inte ska vara begränsade,
eller att arbetet ska fungera uteslutande. Kvinnorna var eniga om att anpassa arbetsuppgifterna
så de passar både kvinnor och män. Det ska inte finnas en stämpel på att arbetet är “grisigt”
och bara passar män, industriarbetet ska vara öppet för alla och det ska inte finnas hinder för
kvinnor att äntra arbetet. Företaget bör signalera ut att alla kan göra samma sak. En av
kvinnorna förklarar att det må vara en tung arbetsplats, men att ifall fler kvinnor finns på golvet
så signalerar man ut till allmänheten att det fungerar bra, man ska inte skrämma bort kvinnor
från yrket.
”Även om de här är en tung arbetsplats- oavsett vart du är i huset så är det nästan en tung arbetsplats, så- om det
är fler kvinnor ute på golvet så kommer det också signalera att det är yngre som kommer in att det- det funkar
jättebra, istället för att skrämmas och tänka kanske att ’det här funkar inte, här ska inte tjejer vara’, för man ser
inga tjejer liksom”.

En annan kvinna säger att ingen ska begränsas i arbetet, det ska inte spela roll vilket kön du
tillhör, om du är kort, lång eller smal; alla ska bli bemötta likadant och arbetet ska anpassas
efter individen. Det framkommer också åsikter om lönen och att den spelar en viktig roll i vad
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som är viktigt med en jämställd arbetsplats, en utvecklar sitt svar och förklarar att lönen är
väldigt viktig för att inte tappa suget. Om man får reda på att man, som kvinna, tjänar mindre
bara på grund av sitt kön kan arbetet bli omotiverande, speciellt om man vet att man besitter en
högre kompetens.
Många kvinnor är eniga om att arbetet inte ska vara begränsande, förminskande eller utgöra
hinder för kvinnor att träda in i, det är viktigt att signalera ut till samhället att det inte är illa,
industriarbete fungerar precis lika bra för kvinnor och arbetet ska inte skrämma bort någon.
Wahl m.fl. (2018) skriver att arbeten könsmärks, genom historiska processer, och får en
stämpel på sig som anger om arbetet är kvinnligt eller manligt. Det kan då uppstå en
könshierarki som bidrar till att män står över kvinnor. Så länge organisationer är könsmärkta
så kommer det finnas könsbundna uppfattningar i dessa. Därför är det viktigt att medvetet
arbeta med jämställdhet, då det kan hjälpa yrken att bryta upp könsmärkningen och ge arbetet
en mer neutral stämpel.
5.3.2 För- och nackdelar med jämn könsfördelning/arbete på en mansdominerad arbetsplats?
Vissa av de intervjuade trycker på att en fördel med en jämnare könsfördelning kan vara att
man får en mer rättvisande bild av vad människor upplever vara viktigt, till exempel i
förbättringsarbeten där både kvinnor och mäns åsikter kan leda till ett mer rättvist resultat. Om
man inte får denna gemensamma överblick är det lätt att man missar saker. En av kvinnorna
förklarar att det ger en mer rättvisande bild då kvinnor och män tänker olika och att företaget
vid nyare projekt bör inkludera både kvinnor och män just för att säkerställa att alla får vara
med och skapa en mer korrekt bild av vad som efterfrågas. Andra tar upp att en jämnare
könsfördelning ger en bättre gruppdynamik. En av de berättar hur mycket bättre stämningen
blir och att män som tidigare arbetat i enhetligt manliga grupper säger att grupper med jämnare
könsfördelning är roligare att arbeta i. Skiften genomsyras av en mer positiv stämning.
Bilden av att kvinnor och män ska tänka och bidra med olika saker kommer från skapandet av
kön och våra olikheter skapas genom den sociala konstruktionen. Vi tilldelas psykologiska,
sociala och beteendemässiga följder, något som samhället återskapar i bilder av hur vi ska bete
oss (West & Zimmerman, 1987). Vi beter oss därmed olika beroende på kön och kan därför
bidra med olika delar för att skapa en bra gruppdynamik.
Vissa av de intervjuade skiljer sig lite i synsättet att vara ensam kvinna i en grupp. En kvinna
förklarar att hon tycker att det kan vara en nackdel när företaget försöker nå en jämnare
könsfördelning bland grupperna och blandar ut kvinnorna. Då kan det hända att man blir ensam
tjej på avdelningen och det upplever hon är mindre kul då man inte har någon man känner sig
lik och ingenstans att tillhöra. Hon förklarar det som att få “kriga ensam” bland männen i
gruppen. En annan kvinna menar att grupperna får en bättre balans med jämnare könsfördelning
och att de olika avdelningarna efterfrågar fler kvinnor i produktionen. Som det ser ut nu,
berättar hon, är det ganska vanligt att man får en central roll som kvinna i gruppen och hon
menar att det kan ses som en fördel om du trivs med att ta lite plats. Detta kan förklaras med
Kanters (1993) teori om “tokens” eller “symboler”. Kvinnan fungerar som en symbol i det
mansdominerade yrket, då hon är avvikande och mannen är norm. Detta gör att hon behöver
göra väldigt lite för att synas eftersom hon tar rollen som en symbol för alla kvinnor som inte
finns närvarande. Den centrala rollen föds ur detta, något som kanske inte passar alla då den
andra kvinnan pratade om att inte tillhöra någonstans och få stå stark själv. Kvinnans känslor
kan förklaras med att rollen som symbol, ger henne en känsla av att vara utanför, något som
tvingar henne att “kriga” ensam mot majoriteten, det vill säga männen.
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Det påpekades att en nackdel med att arbeta på en mansdominerad arbetsplats är att många
verktyg och utrustning är designat till större händer och att själva arbetet är utformat efter
starkare individer. Kvinnorna menar att det är viktigt att anpassa arbetet efter individerna och
en av kvinnorna menar att detta blir extra centralt då företaget ska köpa in ny utrustning eller
göra förbättringsarbeten. Såväl detta scenario kan förklaras med den historiska processen och
könsmärkning av arbete som Wahl m.fl. (2018) presenterar. Yrket har historiskt sett varit
manligt och därför är det heller inte konstigt att utrustningen är anpassad efter män. Wahl m.fl.
(2018) fortsätter med att förklara att könsmärkning kan bli mer neutral vid jämställdhetsarbete.
De intervjuade kvinnorna trycker på vikten av att anpassa arbetet efter individerna (i detta fall
anpassade storlekar, till bl.a. mindre händer), något som är viktigt vid förbättringsarbete för att
säkerställa att arbetet blir mer jämställt.

5.4 Upplevelser av företagets jämställdhetsarbete
5.4.1 Viktigt för att nå en jämställd arbetsplats?
När det kommer till kvinnornas syn på vad som är viktigt, för företaget, att nå en jämställd
arbetsplats är de lite olika i sina svar. Däremot finns det ett allmänt resonemang i att arbetet
upplevs tungt, detta resonemang möts också av motsatta upplevelser. Det finns upplevelser av
att arbetet är tungt och kräver förbättringsarbete och det finns även upplevelser av att arbetet
har en onödigt tung stämpel på sig. Det är inte heller helt glasklart hur kvinnorna ställer sig till
det tunga arbetet, men många enas om att industriarbetet innehåller tunga lyft, något som kan
upplevas kämpigt. De menar att de, utan problem, klarar sitt arbete, men trycker samtidigt på
att det finns förbättringsområden, både gällande själva arbetet och synen på det. En av de
intervjuade menar att män generellt är längre och starkare än kvinnor, men att det även finns
kortare män. Längd och styrka ska inte spela någon roll för arbetet, det är arbetet som ska
anpassas efter individen. En annan menar att det tunga arbetet ibland kan fungera som ett hinder
och vissa moment är väldigt kämpiga då alla inte har samma styrka. En annan kvinna går lite
in på samma ämne då hon trycker på vikten av att arbeta förebyggande. Förändringar i arbetet
ska inte behöva ske efter olyckor eller då det händer något oväntat, hon menar att man ska
arbeta bort tunga grejer, i tid, utan att det ska behöva hända något. Andra diskuterar liknande
kring chefernas ansvar att behandla ämnen som bör förbättras. En av de menar att det pratas
otroligt mycket om förbättringar kring jämställdheten och det tycker hon är bra, men hon önskar
ibland att cheferna och ledningen formulerade mer varför de väljer att göra vissa förändringar;
har det sin förklaring eller är det för att det ska se bra ut på papper?
”Men jag tycker att man måste tänka på vad det är vi vill uppnå, inte liksom sträva efter att vi ska ha 30% mer
kvinnor år 2025 till exempel. Varför då? Är det för att det ser bra ut på papper? Eller är det för att folk förväntar
sig det eller…? Man måste ställa sig frågan varför.”

Den andra kvinnan lyfter betydelsen av att chefer behandlar ämnet och arbetar för en jämställd
arbetsplats. En annan av de intervjuade går in på en liknande bana, hon menar att det är viktigt
att företaget når fram till alla på arbetsplatsen och att man når hela vägen ner. Alla måste bli
involverade i jämställdhetsarbetet då beteenden förändras på individnivå. Hon menar att alla
måste ta del av förändringsmålen för att kunna nå en förändring tillsammans. Det handlar om
ett kontinuerligt arbete som måste genomsyra det dagliga arbetet. Man måste väcka en
medvetenhet. Samma kvinna förklarar att männen på arbetsplatsen inte alltid har stenkoll på
vad som behöver förbättras och upplever att allt fungerar hur bra som helst. Hon anser att
medvetenheten blir som en grundsten för ytterligare förändring.
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Att jobba nedåt är absolut en början på lösningen av problemet, men att väcka en medvetenhet
kan bli ett komplext uppdrag. Dels för att arbetet fortfarande är så pass manligt könsstämplat
och därmed införlivas det med manliga normer och dels för att kvinnor och män matas med
olika attityder som lämpar sig för könen (Wahl, m.fl., 2018; West & Zimmerman, 1987). Det
är nödvändigt att väcka en medvetenhet hos männen, då den inte kommer naturligt till dem i
sådana frågor. Anledningen till detta kan förklaras med hur vi människor har skapat kvinnligt
och manligt i samhället.
En annan aspekt som hon tar upp rör rekryteringen av kvinnor. Hon menar att företaget inte
kan anställa kvinnor bara för siffrornas skull, utan att kvinnorna måste bidra med rätt
kompetens för att platsa in på arbetsplatsen och få jobbet. Detta är något som kan bidra till en
komplikation i att lyckas uppnå en jämnare könsfördelning, då mycket färre kvinnor söker.
Därför blir det enligt henne extra viktigt att kvinnor söker sig till industrirelaterade utbildningar
och får rätt kompetens från början, processen börjar tidigt, menar hon. Giddens (2007) pekar
på att den sekundära socialisationsprocessen spelar en stor roll, det är där vi lär oss normer och
värderingar och de skapar sedan ett kulturellt mönster som vi följer. Redan i tidig skola
påverkar våra lärare oss och hjälper till att gjuta den bild vi skapar av oss själva, något som
hänger ihop med de arbetslivserfarenheter vi får efter skolan.
Det framförs också att det är viktigt att få in fler kvinnor för att nå en jämställd arbetsplats. En
menar att det är viktigt för att dels öka trivseln och dels för att öka förståelsen, något som blir
enklare då de får fler kvinnliga arbetskollegor och fler kvinnor äntrar produktion och
chefsposition. Hon själv menar att hon ibland ser saker på andra sätt och att det därför kan vara
skönt att ha en kvinnlig kollega, men det vet hon inte om det beror på kön, eller hur hon är som
person. Om vi ser tillbaka till West och Zimmerman (1987), kan olika synsätt mycket väl bero
på tanken om att “kvinnor är kvinnor” och “män är män”. Anledningen till detta är att vi,
människor, skapar kön som olika. Som vi tidigare nämnde kan detta bero på den sociala
konstruktionen vi bygger upp: “kvinnor tänker som kvinnor” och “män tänker som män”, vilket
är en oundviklig process. Även om den intervjuade inte vet om skillnaden, kan hennes sätt att
se på saker absolut bero på kön.
5.4.2 Utveckling av jämställdheten
När det kommer till att beskriva den utveckling som har skett på arbetsplatsen gällande
jämställdhetsarbetet var det långt ifrån alla kvinnor som kunde komma med exempel och
beskriva den utveckling de ser att organisationen har gjort. En av kvinnorna upplever ingen
direkt skillnad i utvecklingen, hon anser att allt är sig likt. Flera kvinnor bidrog med sina
upplevelser av utvecklingen. En tycker att organisationen tittar mer på jämställdhet och att den
manliga stämpeln inte är lika stark längre. Nu är det inte lika chockartat att en kvinna väljer att
arbeta inom industrin, det är ingen som höjer på ögonbrynen längre. Wahl m.fl. (2018) förklarar
hur könssegregationen i yrken bidrar till könsstämpling, något som lätt sker inom tekniska
arbeten, då tekniken ofta har en manlig stämpel. Anledningen till att den intervjuade kvinnan
inte känner att industriarbetet är lika chockerande för en kvinna att arbeta med längre kan vara
ett tecken på att, det annars så tydligt manliga, arbetet börjar luckras upp - att det är i förändring,
eller att det anses vara i förändring.
Hon beskriver också att när hon började arbeta på företaget hade många kvinnor lite husligare
tjänster som involverade kök- och städning eller att det hade ett kontorsjobb; idag ser hon
betydligt fler kvinnor i produktionen. Den andra kvinnan beskriver att hon har upplevelsen av
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att ju längre från produktionen man kommer desto mer jämställt blir det på arbetsplatsen. Hon
pratar också om vikten av att diskutera och jobba med jämställdhet varje dag, det är enligt
henne viktigt att chefen själv brinner för detta, annars är det lätt att det inte sker någon
utveckling.
Hon fortsätter med att säga att om det inte finns en efterfrågan bland medarbetarna så tror hon
inte att det är något som kommer diskuteras eller komma någon vart alls. Hon menar att det är
viktigt att cheferna förstår detta. Hon lyfter därtill att det är viktigt att reagera på felaktiga
beteenden direkt och att hon själv peppar cheferna att ta tag i sådana saker omgående och
markera att sådant beteende inte är okej. När det kommer till felaktiga beteenden anser hon att
företaget bara blir bättre och bättre på att hantera dem eftersom de ser på det med seriösa ögon.
Hon lägger till att hon tror att me-too-rörelsen har hjälpt mycket och att man har fått en större
bild av vad som är okej och vad som inte är okej tack vare samhällets upptagande av ämnet.
Den intervjuade kvinnans tankar och idéer kring me-too och hur rörelsen har hjälpt till att lyfta
frågor kring jämställdhet samt arbetet med detta kan styrkas med Wahls, m.fl. (2018) förklaring
till brytande av könsmärkning i organisationer. För att bryta eller förändra könsmärkning krävs
ett förändringsarbete eller annan typ av aktivitet till exempel feministisk aktivism. Genom att
me-too-rörelsen har väckt uppmärksamhet och belyst beteenden som inte är okej, blir det lättare
för medarbetare och företaget att prata om ämnet och arbeta för en mer jämställd arbetsplats.
5.4.3 Organisationens jämställdhetsarbete
Gällande organisationens jämställdhetsarbete var det många kvinnor som var eniga om att
företaget fokuserar på, eller försöker få in fler kvinnor för att öka jämställdheten. En av de
intervjuade förklarade att hon tycker att de tänker mer på hur de formulerar platsannonser nu,
för att de ska passa alla, samt att de har mer tydliga kravprofiler nu än tidigare. Idag är det inte
nödvändigtvis lika mycket fokus på den sökandes meriter utan också vad företaget faktiskt
söker för personer till grupperna. De ser mer till vad de skulle behöva få in för person till
gruppen. En av kvinnorna ställer sig väldigt kritisk till företagets fokus på att få in kvinnor då
hon menar att detta är skitsnack och ett spel för galleriet. Hon upplever att det är tomma ord
och att ingen verklig aktivitet sker. En annan kvinna menar att andra områden, än jämställdhet,
får mer fokus och att det inte riktigt syns att jämställdhetsarbetet är viktigt. Utvecklingen som
faktiskt har skett har varit mycket långsam. Hon vet att de har jämställdhetsmål, men hon vet
inte vad de gör. Hon märker inte av några större förbättringar, eller ytterligare arbete än det
som företaget presenterar i jämställdhetsmålen och detta arbete ställer hon sig kritisk till och
menar att de ändå aldrig når målen. En annan av de intervjuade märker inte av någon särskild
personlig förbättring, men hon har samtidigt ingenting att klaga på. En del säger att de märker
av förändringar i form av fler anställda kvinnor, på flera olika nivåer, ökad trivsel och lyftande
av viktiga frågor. Att fler anställda kvinnor skulle leda till en ökad trivsel kan styrkas med
Johansson och Ringbloms (2017) studie där de trycker på att en bra blandning av kvinnor och
män i sin tur leder till fördelar på arbetsplatsen, då bland annat arbetsmiljön ofta får positiva
konsekvenser. Författarna förklarar att blandningen av kvinnligt och manligt, för en bättre
gruppdynamik, beror på att vi i grunden anser att kvinnor och män är olika och därför bidrar
med olika aspekter.
En kvinna berättar att hon tidigare har känt sig lite utanför och att diskussioner angående
känslor eller inre mående inte har varit något man tagit upp, men där anser hon att viss
förbättring skett nu. Nu visar företaget att de frågorna är viktiga, tidigare har de inte diskuterat
det på grund av vana och att det inte ansågs nödvändigt, men nu tränar de på det. Samma kvinna
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ger en mycket målande bild av vikten av att lyfta känslofrågor och våga prata mer om
människan när hon säger:
“Det är inte bara att maskinen funkar som är viktigt utan… människan är ju faktiskt… jätteviktig.”
Kvinnorna upplever inte att det sker någon större förbättring i arbetet att få in fler kvinnor och
att utvecklingen har skett mycket långsamt. Företaget förklarar detta med att det kan bero på
att inte så många kvinnor väljer att söka sig till arbetet; vilket också kan vara en anledning till
att utvecklingen sker väldigt långsamt.
Att utvecklingen sker långsamt kan bero på flera saker. Det kan dels bero på att fler män än
kvinnor söker sig till industriella utbildningar och dels på att män inte har samma rörlighet i
arbetslivet, vilket kan bidra till en mindre omsättning bland män på arbetsplatser
(Abrahamsson, 2009). Speciellt teknikyrken, med maskiner som huvudsyssla, har fått en
könsmärkning, vilket gör att industriyrken inte allt för sällan uppfattas som något manligt
(Wahl m.fl., 2018). Detta ser vi kan vara en anledning till att utvecklingen sker långsamt, då
könsmärkningen fortfarande är stark. En stark manlig könsmärkning ser vi kan vara en
bidragande faktor till att få kvinnor söker sig till industriutbildningar som senare leder dem in
till yrket.
Av just denna anledning är företaget måna om att kalla kvinnor, som söker tjänsten och
uppfyller kompetenskraven, till intervju, men i och med att det är så få som söker blir målen
svårare att åstadkomma. Det framkommer även från företaget att det finns ett större behov av
att arbeta med jämställdhet på en könssegregerad arbetsplats och att det därför kan vara en
nackdel att arbeta med alla diskrimineringsgrunder gemensamt. Ett alternativ hade kunnat vara
att plocka ur jämställdhetsarbetet från mångfaldsarbetet och separera de två, men det är en fråga
om tid och resurser.
5.4.4 Förbättringsområden
Gällande förbättringsområden har kvinnorna lite olika synpunkter. Vissa av de intervjuade
håller med varandra i att det alltid finns möjlighet till förbättringar. En av kvinnorna fortsätter
och säger att hon alltid tycker att de ligger på bordet, men att det behövs mer transparens i
arbetet. Hon tycker det går långsamt och känner att hon hade velat ha mer insyn i vad som
faktiskt sker gällande jämställdhetsarbetet. En annan kvinna lyfter att hon tycker att företaget
måste ta efter företag i andra städer, där är de mycket snabbare på att ta upp misskötsamheter
direkt och agera omgående, detta tycker hon att de kan bli bättre på själva. Hon menar att på
deras företag finns det lite av en accepterad jargong vilket innebär att om någon skulle säga
något opassande eller bete sig felaktigt kan folk ursäkta det beteendet med “personen är som
den är”. Hon avslutar med att de borde ta efter de andra företagen som lyckats bättre i det
området.
De intervjuade reflekterar över kvinnor som slutar på företaget och vad det kan bero på. En av
dem säger att hon är glad att de har börjat prata mer om det och reflekterar och visar att det är
ett viktigt samtalsämne nu när fler kvinnor har valt att sluta. Hon tycker det är viktigt att man
reflekterar och ifrågasätter ifall uppsägandet berodde på deras kön eller om det hade andra
anledningar. En annan kvinna nämner att det skulle vara intressant om man började skicka ut
enkäter till kvinnorna som valt att sluta, anonyma såklart, och ställa frågan varför. Hon menar
att hon trivs så bra och därför undrar hon varför inte andra gör det. Hon anser att det är en viktig
fråga - att behålla kvinnor. Hon belyser också vikten av att få in fler kvinnor på vissa
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avdelningar där det fortfarande nästan enbart arbetar män. Den andra kvinnan menar att
företaget har fått saker att hända, men för att ligga på topp i jämställdhetsfrågorna måste de få
in betydligt fler kvinnor. Hon lägger till att det är viktigt att undersöka hur könsfördelningen
ser ut ända ner i organisationen och inte bara att se ytligt eller belysa avdelningar där man
lyckats bra. Hon tycker det är viktigt att få in en hög andel kvinnor då det är jobbigt att vara
ensam. Under intervjuerna lyfts också vikten av att marknadsföra arbetsplatsen för att få in fler
kvinnor. En syftar på att de borde marknadsföra produktionsarbete för närliggande skolor under
arbetsmarknadsdagar. En annan tycker att det är viktigt att man trycker på att man vill ha in
kvinnor och att göra det på rätt sätt. Hon förklarar att hon tycker att det är viktigt med upplägget,
att säga ”vi vill ha er, till den här tunga arbetsplatsen” och inte ”kom hit om ni klarar en tung
arbetsplats”.
Flera av de intervjuade kvinnorna trycker på vikten av att få in fler kvinnor på arbetsplatsen.
En av kvinnorna menar att det är viktigt att se på könsfördelningen i hela företaget och inte
bara på vissa avdelningar, utan helhetsbilden är det svårt att göra en större förändring. Hon
anser att det är väldigt viktigt att få in fler kvinnor för att slippa känna sig ensam. Kanter (1993)
beskriver hur symbolens roll innefattar avsaknad av privilegier som normen har samt en
tilldelning av den avvikande rollen. Om arbetsplatsen hade fått en mer jämn könsfördelning
hade kvinnorna på avdelningarna fått fler kvinnliga arbetskollegor, något som enligt West och
Zimmermans (1987) artikel hade kunnat ge en större känsla av tillhörighet då de har någon att
dela sina tilldelade attityder och normativa beteenden och tankar med. En jämnare
könsfördelning hade också ökat möjligheterna att synliggöra kvinnan och minska på de manliga
normerna. Wahl m.fl., (2018) förklarar hur en mer jämn könsfördelning och arbete med
könssegregation kan leda till att en mer neutral arbetsplats. Detta hade i sin tur kunnat leda till
att nya normer och värderingar skapas, eller i alla fall att de förgivettagna manliga normerna
hade kunnat minska. En sådan process, hade om man ser till vår studie, kunnat leda till att
avdelningarnas könsstämpling och normer bröts upp en aning.
En annan av de intervjuade trycker på att det vore kul att starta upp det kvinnliga nätverket
igen, som legat på is i över ett decennium. Det kvinnliga nätverket fanns till för kvinnor att
mötas och diskutera kvinnorelaterade arbetsfrågor, där de kunde utbyta erfarenheter eller
diskutera hur man skulle gå tillväga om något oönskat beteende inträffade. Som West och
Zimmerman (1987) beskriver får kvinnor och män olika psykologiska, sociala och
beteendemässiga följder på grund av sin könstillhörighet. Ovan har samma ämne berörts
tidigare, då relationen mellan kvinnor och män och deras olikheter tas upp, även här får
olikheterna en central roll. Därför kan ett kvinnligt nätverk bli en väsentlig funktion på en
mansdominerad arbetsplats där de manliga normerna vanligtvis står i centrum. Genom det
kvinnliga nätverket kan kvinnor dela sina sociala, psykologiska och beteendemässiga faktorer
med varandra.

5.5 Bemötande och beteende
När det kommer till bemötande och beteende mellan kvinnor och män har kvinnornas svar varit
relativt spridda fastän de flesta kvinnorna anser i överlag att kvinnor och män blir bemötta på
ett likvärdigt sätt i företaget.
En av kvinnorna anser att det inte finns någon skillnad i bemötande, hon har aldrig känt sig
annorlunda behandlad på grund av att hon är kvinna, varken av medarbetare eller chefer. En
annan kvinna menar på att det har förekommit att hon känt sig annorlunda behandlad på grund
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av att hon är kvinna, hon kan inte återge någon specifik situation men menar på att hon säger
ifrån på en gång när hon känner sig felaktigt behandlad. I överlag anser hon att det är relativt
likvärdigt hur kvinnliga och manliga kollegor bemöter varandra och att det inte finns någon
skillnad i hur chefer bemöter kvinnor och män. En annan anser att manliga medarbetare
bemöter henne med mer respekt än vad hon känner att vissa manliga chefer gör, hon menar att
en del av cheferna har kunnat bli “flörtiga” och mer “kärvänliga” gentemot henne (vid
tillställningar utanför arbetet som exempelvis middagar), något som hon har behövt markera
mot.
Många av de intervjuade anser att kvinnor oftast blir bemötta trevligare av män jämfört med
hur män bemöter andra män. De upplever också att männen är mer hjälpsamma mot kvinnor.
En av kvinnorna tror att det kan bero på en jargong som finns männen emellan som gör att de
inte hjälper varandra på samma sätt som de hjälper kvinnor. En av kvinnorna, som själv
befinner sig i en chefsbefattning upplever att hon inte får samma positiva bemötande, av chefer
och av medarbetare, jämfört med andra manliga chefer. Hon vet därtill inte om det beror på att
hon är kvinna då ingen uttryckligen har uttalat sig att det skulle vara så. Hon menar alltså att
det likväl kan bero på något helt annat.
“Ja de är ju aldrig någon som har sagt åt mig att det är för att jag är tjej. Det kan ju vara något helt annat”

En annan av kvinnorna är också inne på att det kan ha mer att göra med hur man är som person
och vad man själv bidrar med snarare än att det skulle vara anknutet till vilket kön man tillhör.
En annan åsikt pekar på att mannens ord oftast väger tyngre än kvinnans och att det beror på
att vederbörande är kvinna.
“Det kan jag känna själv, som kvinna att... om jag och en man... i samma position som mig, vi säger exakt
samma saker. Så kan mannens ord... tynga mer än det jag säger.”

När hon har lyft frågan med andra i företaget har de dock nekat och menar på att det inte beror
på kön, utan att det beror på ens personliga egenskaper.
“De har jag sagt till en del utav mina... till någon arbetskollega, inte som jobbar på samma avdelning... ‘Nej’
säger dem att, ‘så kan de ju inte vara.. utan de är ju hur du är som människa’.”

Wahl m.fl. (2018) förklarar hur könssegregerade arbetsplatser lättare tilldelar en överordnad
och en underordnad position. I detta fall tilldelas männen på företaget den överordnade
positionen och kvinnor den underordnade, mannen får därmed en högre hierarkisk ställning än
kvinnan. För att jämföra Wahl m.fl. (2018) med den intervjuades upplevelser kan vi koppla
samman mannens högre hierarkiska ställning med en auktoritär position. Något som resulterar
i att hans ord väger tyngst på grund av den auktoritet han besitter och kvinnans ord väger mindre
på grund av hennes underordning i organisationen. Detta ser vi skulle kunna tyda på en
koppling till könstillhörighet snarare än personlighet.
En kvinna uppfattar det som att kvinnor och män bemöts olika, men att det inte skulle vara
något som sker medvetet. Hon ger som exempel en manlig chef som bemöter kvinnor och män
olika när han ska förklara något. Mot män är han mer rak på sak och mot kvinnor mer
pedagogisk och lugn.
“Ja, men tror jag nog ändå och jag tror inte- att egentligen att det är- alltså att det är något man tänker på. Om
jag bara ser till min produktionssamordnare, om han ska förklara en grej till mig och samma sak till en kille så
är han betydlig rakare och mer opedagogisk, eller vad man ska säga, och kanske mer pedagogisk och lite
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lugnare i det han berättar för mig än för den andra personen och jag tror att det är nog inte någonting han tänker
på utan det bara... det bara blir så.”

En annan av de intervjuade styrker denna uppfattning då hon menar att det är viktigt att inte
ändra tonläge bara för att man pratar med en kvinna.
På samma sätt, som beskrivs ovan, finns det en möjlighet att mannens överlägsenhet visar sig
omedvetet då han förklarar mer tydligt och pedagogiskt till kvinnor än vad han gör till män.
Varken det här eller att mannens ord väger tyngst behöver vara en medveten handling, utan kan
vara något som sker omedvetet. En analys av detta skulle kunna vara som Wahl m.fl. (2018)
tar upp gällande könsmärkta arbeten - att de har en manlig norm och att den består av osynliga
regler, något som kanske blir mer tydligt för männen (eller som de bara tror är mer tydligt för
dem) och skulle kunna leda till att de känner ett större behov av att förklara saker för kvinnorna
på arbetsplatsen.

5.6 Diskriminering i form av kränkande beteende och trakasserier
Det är endast några få av de intervjuade som inte kan svara på om det förekommer
diskriminering i form av kränkande beteende och/eller trakasserier. En av de kvinnorna menar
att det inte är något som förekommer, åtminstone inte på den avdelning där hon arbetar, men
hon tror även att det är väldigt individuellt och att både kvinnor och män kan känna sig olika
stötta av något man säger. En annan säger att hon inte har råkat ut för något själv och därför
inte riktigt kan svara på om det förekommer. Generellt sett anser hon att företaget är dålig på
att informera och visa deras ståndpunkt när liknande förekommer. Hon upplever att man bara
blir uppmärksammad när något riktigt stort och illa inträffar där det har krävts en aktivitet för
att sätta stopp på det. Hon anser att ledningen bör vara tydligare med att visa alla i företaget
hur de ser på och hanterar sådana händelser. En annan kvinna vet bara om ett tillfälle där en
kvinna har blivit utsatt för diskriminering i form av kränkande beteende och trakasserier, hon
har aldrig hört talas om något som ska ha inträffat varken före eller efter den händelsen. Den
händelsen hon hört om är relativt ny och hon vet inte hur ledningen har gått tillväga, men
hoppas att de har tagit tag i det. Hon vet att den utsatta kvinnan är kvar idag så hon gissar på
att de har löst situationen men hon kunde inte ge ett säkert svar. Dock delar inte alla kvinnor
samma uppfattning om att ledningen inte visar vart det står i sådana frågor. Några upplever att
ledningen visar på tydlig nolltolerans och tar tag i sådana beteenden när de uppstår, en nämner
även att det har funnits tillfällen när alla led har blivit inblandade - allt från olika chefer, de
berörda och facket. En annan kvinna säger att hon upplever att ledningen är bättre nu än förut.
“När det gäller till exempel trakasserier och om någon är nedvärderande och verkar ha en förlegad kvinnosyn,
det tas hårdare på det nu än tidigare. Där märker jag av en ganska tydlig skillnad”

Vissa vet om att det har förekommit diskriminering i form av kränkande beteende och
trakasserier mot kvinnor i företaget, men inte mot dem personligen. Andra upplever att det
förekommer diskriminering i form av kränkande beteende och trakasserier och har själva blivit
utsatta förut. En berättar att det var av en person som inte var särskilt trevlig mot henne, men
det var väldigt längesen det inträffade och personen i fråga är inte längre kvar i företaget. Den
andra kvinnan beskriver händelsen hon blev utsatt för som den värsta tiden i sitt liv. Hon
hamnade på en avdelning som hon upplevde var fruktansvärd. Hon möttes av kompakt och
konstant motstånd under hela hennes tid på avdelningen. Det blev så illa att hon inte gick in i
fikarummet under hennes sista månader på avdelningen då hon beskriver att det kändes som
att gå in i ett slags vakuum. Hon blev konstant motarbetad och stod hon och pratade med någon
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annan, exempelvis någon chef eller tekniker, kände hon blängande blickar på sig. Hon
beskriver även att den avdelningen nu har blivit helomvänd på grund av en manlig chef som
kom in efter henne på avdelningen. Dock anser hon, att hon och den manliga chefen är väldigt
lika till sin personlighet och det kan ha varit fördomar från avdelningen riktad mot henne som
kvinna i chefsbefattning samt att hon varit relativt kort tid inom företaget.
“De har fått en ny chef som fungerar som jag faktiskt, det är lite roligt, han är också en sån där jättesocial
människa. Som tacklar saker på mitt sätt och han har lyckats få… speciellt en som har varit riktigt svår att ha att
göra med. Han, han är till och med trevlig mot mig nu för tiden och kan skratta och lite småprat och sådär och
det… jag tror att det beror på att den chefen han har nu behandlar honom på ett annat sätt än vad han är van vid
att bli behandlad innan… och det är samma sätt som jag skulle ha behandlat honom.”

När kvinnor träder in på ett annars manligt könsmärkt arbete kan deras entré uppfattas som ett
hot av männen. Män kan uppleva att både deras ställning och självuppfattning hotas (Wahl
m.fl., 2018). På samma sätt beskriver Kanter (1993) hur män blir mer och mer medvetna om
sin kultur när kvinnor träder in i yrket och hur de på det sättet börjar ta avstånd från kvinnan, i
ett försök att värna om sin egen kultur. Något som kan ge en förklaring till kvinnans upplevelse
av att ständigt bli diskriminerad och motarbetad av sina manliga underordnade på den
avdelningen. En manlig chef som hon upplevde vara väldigt lik henne personlighetsmässigt
blev accepterad och bemött på ett helt annat sätt än hon själv av de manliga arbetarna.
En kvinna upplever att det är svårt att veta om det beror på kön eller om det beror på individen,
men menar att man kan använda sig av rörelser från samhället om en situation är på väg att gå
för långt. Hon menar att de på ett skämtsamt sätt kan påpeka att det är “me-too-varning” på
något och att det får personen att stanna upp och tänka till. Detta gör det enklare att ta upp såna
saker nu än förut. Som vi beskrev tidigare rörande me-too, kan feministisk aktivism, enligt
Wahl m.fl. (2018), göra det lättare att prata om jämställdhet samt bryta negativa trender som
kan komma med könsmärkning. Det, ser vi, kan bidra till en större medvetenhet om sitt eget
och andras beteende.
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6. Sammanfattning av resultat

6.1 Hur arbetar företaget med jämställdhetsfrågor?
Dagens arbete består av ett större fokus på det aktiva arbetet samt på att involvera alla delar av
organisationen. I deras aktiva mångfaldsarbete har företaget som mål att involvera samtliga
inom företaget och bryta den tidigare trenden där arbetet huvudsakligen har skett på
ledningsnivå. Företaget ser att mycket av det viktiga mångfaldsarbetet kommer att ske bland
gruppcheferna. Detta beror på att gruppcheferna i sin tur kommer att bearbeta mångfaldsarbetet
med sina medarbetare, med detta sagt menar de att mångfaldsarbetet kan skilja sig på de olika
avdelningarna beroende på vad gruppchefen prioriterar. Ett av huvudfokusen i det aktiva
mångfaldsarbetet ligger på att ta vara på allas kompetenser, oavsett kön, något som i sin tur
leder till fördelar för både individ och företag. Att gruppchefer själva får välja områden att
prioritera kan leda till att en chef som inte ser jämställdhet som tillräckligt väsentligt låter
jämställdhetsarbetet falla lite åt sidan. Det nya målet är att det aktiva arbetet ska påverka alla
nivåer i produktionen, något som även efterfrågas av de kvinnliga informanterna. Wahl och
Linghag (2013), diskuterar olika faktorer i jämställdhetsarbetet och förklarar vikten i att arbetet
sker på alla plan. Vi tolkar olika och därför kan uppfattningar om jämställdhet skilja sig
beroende på avdelningar och nivåer i företaget. Därför är det viktigt att ta hänsyn till de olika
delarna i organisationen och vilka problem och möjligheter som finns där.

6.2 Hur upplever kvinnor i produktionen jämställdheten på en mansdominerad
arbetsplats?
Under studiens gång framgår det att de intervjuade kvinnorna, i överlag, upplever
jämställdheten på arbetsplatsen som bra och alla trivs i sitt dagliga arbete bland sina manliga
kollegor. Samtidigt finns det önskemål att inte placeras som ensam kvinna på en avdelning och
informanterna ville få in fler kvinnor i produktionen, mycket för gruppdynamikens skull, men
även för att få fler kvinnliga kollegor. När vi diskuterar förbättringsområden med de intervjuade
kvinnorna ser vi framträdande mönster om utrustningen på arbetsplatsen, både gällande
lyftredskap och utrustning i bemärkelse av handskar och verktyg. De anser att det är viktigt att
arbetet anpassas efter individen och inte tvärtom, detta blir än mer relevant när det handlar om
det tunga arbetet. De vill också att jämställdhetsarbetet ska vara transparent, att det ska synas
och märkas av samt att det ska gå hela vägen ner i företaget. Det blir inget omfattande
jämställdhetsarbete om endast ledningen får ta del av arbetet och dess budskap. De kvinnliga
informanternas önskan om ett genomgående jämställdhetsarbete i företaget kan förklaras med
Wahl och Linghags (2013) upplägg av lyckade jämställdhetsarbeten. Författarna menar att
övergripande jämställdhetsarbeten sällan blir särskilt lyckade då de inte når ut till alla, det är
viktigt att involvera samtliga på arbetsplatsen i processen och ta del av deras upplevelser av
jämställdhet samt ojämställdhet. Med en sådan helhetsbild kan företaget senare utföra ett
rättvisande jämställdhetsarbete.
Vad det gäller diskriminering och trakasserier upplever väldigt få av de intervjuade kvinnorna
att de själva har varit med om kränkande beteende, men de flesta känner till fall då det inträffat
andra. Vissa upplever att ledningen har en nolltolerans mot diskriminering och trakasserier och
att de har blivit bättre på att ta tag i sådana händelser omgående. Andra menar att ledningen
måste bli bättre på att förmedla ut, på ett tydligare sätt, var de står i de frågorna. Tidigare när
det fanns ett kvinnligt nätverk på arbetsplatsen, kom det fram ett flertal upplevelser om
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trakasserier. Kvinnorna kände sig trygga med att öppna upp sig för varandra, de kände att de
inte var ensamma i sin upplevelse och de kunde söka stöd hos varandra. I dagsläget finns inget
kvinnligt nätverk, men en önskan att starta upp det igen.

6.3 Finns det någon form av könsbundna jargonger och normer och hur ser de ut i sådana
fall?
När det kommer till könsbundna jargonger och normer är upplevelserna lite blandade. Vissa av
informanterna känner inte av några normer, andra kan lättare försöka beskriva dess utformning
och upplevelsen är ofta att normerna är typiskt “manliga”, eller manligt könsmärkta.
Jargongerna är aningen enklare, för de kvinnliga informanterna, att beskriva. Vi ser en koppling
i att många av jargongerna verkar ha uppstått från de manligt könsmärkta normerna som finns
på arbetsplatsen. Representanterna för företaget menar att det finns jargonger och normer, men
de kan variera beroende på avdelning i produktionen. En del av de jargonger som finns
motverkar jämställdheten, vilket gör de extra viktiga att arbeta med. Representanterna för
företaget pekar på att gruppcheferna har ett stort ansvar, då de kan påverka och tillåta hur
jargongerna ser ut på avdelningen. Det är lika viktigt att bryta upp negativa jargonger som det
är att uppmuntra positiva. De fortsätter med att förklara vikten av att arbeta med mentaliteter,
då de är centrala i värdegrundsarbetet. Det räcker med att det finns en person i skiftlaget med
avvikande värdegrund för att påverka resterande i laget. Händer detta är det viktigt att företaget
sätter stopp för beteendet omgående. Som Alvesson och Due Billing (2011) förklarar är det en
framträdande “manlig” eller “kvinnlig” natur i en könsmärkt organisation som som skapar
normer och värderingar, något som senare påverkar praktiken i organisationen. Vidare förklarar
Wahl och Linghag (2013) att även män påverkas och anpassar sig efter de normer och jargonger
som finns på arbetsplatsen, detta sker även i de fall då individerna inte tycker om de normer
eller jargonger som skapats genom den homosociala kulturen. Anpassningen leder i sin tur till
att den avvikande värdegrunden förstärks. I vår studie är männen majoritet på arbetsplatsen och
har därför fått privilegiet att skapa normer och värderingar. Anledningen till att oönskade
värdegrunder ibland uppstår i skiftlagen kan bero på att resterande män och kvinnor väljer att
anpassa sig, vilket försvårar borttagandet av den skadliga värdegrunden. Genom att arbeta med
mentaliteter och belysa önskade värdegrunder ser vi att företaget enklare når målen i
värdegrundsarbetet.

6.4 Finns det skillnader och/eller likheter i hur företaget arbetar med jämställdhet och
hur kvinnor i produktionen upplever det?
6.4.1 Skillnader
Den allra största drivkraften i organisationens aktiva mångfaldsarbete är att öka lönsamheten
på företaget, genom att ta till vara på individens kompetens på bästa möjliga sätt. Kvinnornas
främsta önskan till drivkrafter rör bland annat likabehandling, känslan av att var behövd, trivsel,
bemötande, anpassning av arbetet samt borttagande av den manliga stämpeln på yrket.
Företaget verkar ha en mer kvantifierbar syn, då de lägger fokus på att öka antalet kvinnor för
att uppnå mer blandade grupper, ökad effektivitet, ökad lönsamhet, samt minskning av
sjukskrivningar. Kvinnorna verkar ha en mer kvalitativ syn på förbättrings- och
jämställdhetsarbetet då de sätter mer subjektiva faktorer i fokus. Företagets representanter
nämner även kvalitativa aspekter gällande exempelvis trivsel i gruppen, ergonomi och
utrustning, men vi får känslan av att de i slutet lägger tonvikten på de mer kvantitativa
aspekterna. Johansson och Ringblom (2017) förklarar hur jämställdhetsarbete kan fungera som
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en affärsstrategi. Inom industriföretag finns en tanke att jämställdhetsarbete kan leda till
konkurrensfördelar för företaget då arbetet får medföljande fördelar, bland annat lönsamhet,
utvecklingsmöjligheter och en förbättrad arbetsmiljö; faktorer som gör företaget mer attraktivt.
Eftersom jämställdhetsarbetet ger dessa fördelar blir det för många industriföretag likt en
affärsstrategi och därför skapas ett utökat intresse för jämställdhetsarbete. Utifrån detta
perspektiv tror vi att det studerade företagets intresse för lönsamhet kan förklaras med
affärsperspektivet. Därtill tror vi givetvis att det finns ett genuint intresse för
förbättringsarbeten som gynnar de anställda på arbetsplatsen.
Trots liknande syn av vad som anses vara viktigt för en jämställd arbetsplats finns det kritik
som lyfts från många kvinnor, till företaget, att de inte får en inblick i vad företaget gör för att
arbeta med jämställdheten. En menar att företaget förmedlar ut vad de vill åstadkomma, men
att det känns som tomma ord, andra är även intresserade av att veta anledningen till och vad
ledningen vill åstadkomma med vissa delar av jämställdhetsarbetet. Många vill även att
företaget ska förmedla ut var de står i vissa avseenden exempelvis när det kommer till
trakasserier. Detta skulle kunna förklaras med att företaget inte har involverat alla i tidigare
arbeten, vilket de har som intention i deras nuvarande arbete med aktiva åtgärder. Sedan har
inte företaget någon som specifikt arbetar för en ökad jämställdhet, utan fokuset ligger på
mångfald. Även om jämställdhet är en av delarna i företagets mångfaldsarbete, får den inte
riktigt samma fokus som om de skulle lyfta jämställdheten som en fristående punkt.
6.4.2 Likheter
Både de kvinnliga informanterna och företagsrepresentanterna trycker på vikten av att förmedla
arbetet hela vägen ner i företaget, något som företaget nu prioriterar och vill bli bättre på.
Parterna är också överens om att en jämnare könsfördelning skulle gynna arbetet och öka
gruppdynamiken och kvinnorna anser att gruppdynamik är en viktig aspekt som förbättras vid
en jämnare könsfördelning. Representanterna för företaget har en tydlig drivkraft i att skapa
mer blandade grupper, genom att öka antalet anställda kvinnor, något som de ser kan leda till
ökad effektivitet, kreativitet och trivsel i gruppen. Detta, menar de, skulle kunna bidra till
mindre sjukskrivningar och att medarbetare orkar längre - en vinst för både individ och företag.
Ett tydligt mönster vi märker utifrån organisationens och kvinnornas synvinkel är hur de båda
uppfattar kvinnor och män som olika då de menar att de skulle bidra med olika perspektiv - ett
synsätt som återigen verifierar West och Zimmermans (1987) teori om hur vi, människor,
“skapar kön” och tilldelas olika lämpliga aspekter. De flesta i vår studie trycker också på hur
en jämnare könsfördelning skulle öka trivseln och gruppdynamiken i skiftlagen, vilket också
stärker synsättet på en olikhet mellan kvinnor och män och att vi skulle tillföra olika saker.
Gällande diskriminering och trakasserier är både kvinnorna och företagsrepresentanterna eniga
om att det är strängt förbjudet, däremot upplever inte alla kvinnor att ledningen är tillräckligt
tydliga med var de står i diskrimineringsfrågorna. Detta kan dock bero på att ledningen
förmedlar ut budskapet via kommunikationssätt som inte når ut till alla medarbetare.
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7. Diskussion

7.1 Teori- och resultatdiskussion
Teorierna som har legat till grund för analysen av resultatet, har alla följt en röd tråd. De har
hjälpt oss att förstå och förklara hur olika fenomen och upplevelser kan ses som socialt
konstruerade i samhället av oss människor, något vi omedvetet producerar och reproducerar
när vi integrerar med varandra.
En av våra teoretiska grunder är Yvonne Hirdmans artikel om genussystemet. Där beskriver
hon genuskontrakten som finns mellan kvinnor och män och hur de ger instruktionsliknande
föreställningar om hur kvinnan och mannen ska vara mot varandra. Hon belyser också
isärhållandet mellan könen och hur ett försvagat isärhållande kan leda till att man börjar
ifrågasätta mannen som norm och kvinnan som avvikare. Först när vi belyser detta mellanrum
kan vi förstå oss på varför mannen lever vidare som norm (Hirdman, 1988). Har kvinnorna på
arbetsplatsen lyckats att belysa isärhållandet och ifrågasätta de förgivettagna praktikerna?
På ett sätt har kvinnorna i produktionen kommit att påverka organisationen då det finns en vilja
i att medvetandegöra isärhållandet och därigenom kunna bryta upp negativa mönster. Däremot
är vi inte helt säkra på att genussystemet utmanats tillräckligt mycket då vissa av informanterna
inte märker av normerna och vissa har anpassat sig till dem. Samtliga menar dock att man inte
ska behöva anpassa sig. Vi ser fortfarande att de manliga normerna lever vidare i
organisationen. Genussystemet verkar leva kvar trots att fler kvinnor arbetar på företaget nu än
innan. Detta kan förklaras med att företaget fortfarande endast har 9,9 % kvinnligt anställda,
det kanske inte finns tillräckligt många kvinnor för att belysa isärhållandet och kunna
åstadkomma en förändring. Det skulle troligtvis behövas en större andel anställda kvinnor för
att kunna göra en märkbar skillnad; isärhållandet har sannolikt inte utmanats tillräckligt.
Under intervjuerna framgick det att få såg normerna på arbetsplatsen, men att de visste att de
fanns. Det fanns även informanter som inte kunde uppleva några normer eller ansåg sig anpassa
sig efter dem. Teoriunderlaget gällande normer stärker de sistnämndas upplevelse, då vissa
kvinnors uppfattningar stämmer överens med Abercrombies (2006) förklaring av normer och
att de kan bli så förgivettagna att de inte längre uppfattas, något som sker vid tillräckligt stark
internalisering. Vad vi däremot lade märke till var att de kvinnor som märkte av normer och
kunde ge en beskrivning av hur de upplevde dem, var alla kvinnor i chefsbefattning i
produktionen. Organisationens aktiva mångfaldsarbete har hittills mestadels berört individer i
högre befattning, något vi märker av här. Cheferna har fått ta del av arbetet, genom exempelvis
workshops, och det kan därför ha skapat ett större medvetande. De som får delta på företagets
workshops får en större inblick i mångfaldsarbetet som i sin tur leder till ett större medvetande.
Detta tror vi kan vara en förklarande anledning till att de i chefsbefattning har en mer
omfattande uppfattning av jargonger och normer. Det behöver däremot inte vara så, det kan
också bero på slumpmässiga aspekter som gör att kvinnorna intresserar sig mer för
jämställdhet, vilket gör att de blir mer medvetna om olika normer och maktaspekter som kan
medfölja.
Synsättet att mannen fungerar som norm och kvinnan som avvikare blev en av grundpelarna i
vår studie och därför kom Kanters (1993) teori om symboler till stor användning, då vi fick en
större bild av hur det kan se ut för minoriteter i en könssegregerad organisation. Resultatet
visade att kvinnor är i klar minoritet. Det synliggjordes då de i snitt är en kvinna per avdelning
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och den totala andelen anställda kvinnor på företaget ligger strax under 10 %. Kanter (1993)
framför att ett starkt kännetecken rörande rollen som symbol är de stereotypiska
generaliseringar som kan riktas mot minoriteten. I vår studie fann vi emellertid ingen solklar
generalisering av kvinnorna på arbetsplatsen. Däremot, berättar några av kvinnorna, kunde
vissa män ha förutfattade meningar och detta kunde resultera i att de förklarade frågor för
kvinnor på ett mycket mer pedagogiskt sätt än vad de förklarade för män. Den utförliga
förklaringen hade kunnat grunda sig i en omedveten handling, något en av de kvinnliga
informanterna kan styrka. Den omedvetna handlingen ser vi troligtvis är djupt rotad i sättet vi
ser på olika kön. Det finns en möjlighet att män ser andra män på arbetsplatsen som mer lika i
grunden och känner därtill inte behovet av att förklara allt på samma utförliga nivå, men när
det kommer till kvinnor ser de till avvikanderollen och den gemensamma förståelsen blir
förmodligen inte lika självklar. Detta kan vara en förklaring på att det inte är något männen
tänker på - det “bara sker”.
En teori som gav oss mer av en överblick och hjälp till djupare förståelse för varför vårt resultat
såg ut som det gjorde var Hirdmans (1988) teori om genussystemet. I sin artikel förklarar hon
hur genussystemet skapar förväntningar på kvinnor och män och hur isärhållandet förblir intakt
tills det försvagas och kan börja ifrågasättas. Vi tror, som sagt, att förändringar på arbetsplatsen
försvåras då kvinnorna fortfarande utgör en så pass liten del av helheten. Isärhållandet är
fortfarande väldigt starkt på arbetsplatsen och vi ser att det krävs en större medvetenhet, något
som endast sker då isärhållandet försvagas och ifrågasätts. Denna medvetenhet ser vi hade
kunnat växa fram genom företagets inkluderande aktiva mångfaldsarbete, genom att få med
hela organisationen ges alla möjlighet att reflektera över olika jämställdhetsfrågor. Vissa chefer
som fått delta på workshops om mångfaldsarbete har börjat reflektera mer över exempelvis
jargonger och normer och vi ser att detta kan vara en produkt av en större medvetenhet. Om då
hela organisationen får delta, ser vi möjligheter till en mer omfattande reflekterande skara.
Det socialkonstruktivistiska synsättet har följt som en röd tråd genom hela uppsatsen och därför
har teorin om skapandet av kön hjälpt oss oerhört i att förstå hur det kontinuerliga skapandet
och återskapandet kan se ut samt vad det kan ligga till grund för. West och Zimmermans (1987)
teori om skapandet av kön har även gett oss en större förståelse i varför kvinnor och män
uppfattas olika och varför informanterna ansåg att kvinnor och män skulle bidra med
annorlunda synsätt och perspektiv på arbetet. Resultatet visade tydliga tecken på hur kvinnligt
och manligt kan skilja sig på arbetsplatsen och många fenomen på arbetsplatsen, till exempel
jargonger och normer, kunde tolkas med teorin att skapa kön. Detta ser vi kan hänga ihop med
den tid industriyrken har haft på sig att skapa tydligt manliga stämplar och genomsyra jargonger
och normer med sin egen kultur. Som Alvesson och Due Billing (2011) menar är könsmärkta
organisationer en produkt av en i grunden “kvinnlig” eller “manlig” natur som i sin tur skapar
normer och värderingar. Teorier och forskning kring könsmärkning kom till stor hjälp i vår
förståelse och förklaring av studiens resultat. Därtill blev Wahl m.fls. (2018) beskrivning av
könsmärkning likt en grundpelare i vår studie, då den kunde måla upp och klargöra
arbetsplatsens utseende och varför det ser ut som det gör.
Vi ser att våra teoretiska ramverk har varit passande till studien då vi har fått en större förståelse
av vårt insamlade empiriska material. Teorierna har givit oss möjligheten att tydliggöra vårt
material på ett utförligt sätt och kunna styrka våra empiriska fynd. Likaså kan valet av teorier
ha bidragit till en viss inriktning, som kanske inte alla hade valt, men som vi tyckte stärkte
poängen vi ville få fram. Inriktningen som fick stå i centrum genom studien var den
socialkonstruktivistiska synen på kön som något socialt konstruerat. Det fanns partier i studien
där vi valde att inte avvika från vissa av informanternas generaliseringar och istället framföra
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dessa, exempelvis att mannen generellt sett är starkare och större än kvinnan. De partierna
skilde sig därmed från socialkonstruktivism. Genom att använda utvalda genusteorier utifrån
ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har vi kunnat belysa olika maktaspekter mellan könen,
där mannen är norm. Svensson (2015) beskriver hur valet av teori är centralt då det hjälper
forskaren att begripa sitt insamlade material under analysprocessen. Svensson använder sig av
en metafor och menar att teorier fungerar som glasögon. Forskaren använder sig av olika
teoretiska glasögon för att förstå det insamlade materialet och med dessa kan vederbörande
plötsligt begripa och tydliggöra delar av resultatet. Vi har därmed valt ut olika glasögon som
vi anser belyser de aspekter vi behöver se för att kunna förklara vårt insamlade material. Om
vi istället hade valt glasögon med en mer objektiv syn på jämställdhet hade vi eventuellt missat
de aspekterna och ett större fokus hade mest troligt hamnat på könsfördelningen.
Vi ser att vår studie bidrar med att förstärka hur industriarbetet fortfarande är könsmärkt och
hur kvinnor än idag tar plats som en del av minoriteten i yrket. Däremot vill vi förtydliga att
studien inte ska fungera som en generalisering för alla industriarbetsplatser i Sverige, utan mer
som en presentation av kvinnors upplevelser av jämställdheten på en mansdominerad
arbetsplats och hur de kan se ut.

7.2 Metoddiskussion
7.2.1 Reflektioner
I metoden gjorde vi vissa val som är värda att reflektera över. Vi valde dels att inte, till en
början, skicka ut intervjuguiden och dels att utöka antalet informanter under studiens gång. De
två informanterna som inte fick ta del av intervjuguiden direkt hade större svårigheter att
besvara frågorna och de gav inte lika utförliga svar. Detta ser vi nu i efterhand kan ha berott på
att de inte fick förbereda sig lika mycket som resterande informanter. De två första intervjuerna
var ungefär 25 minuter långa och resterande låg ofta kring en timme. Vi såg till en början att
utskickning av intervjuguide kunde gynna både informant och forskare, genom att informanten
får förbereda sig, vilket i sin tur kunde leda till ett mer rättvisande resultat. Vid närmare
eftertanke finns det även positiva aspekter av de spontana svaren, det kanske är de mest
spontana svaren som ger den ärligaste åsikten? Samtidigt som extra betänketid kan leda till mer
omfattande svar, kan det också leda till omformulering i svaren. Det du vinner i spontanitet
förlorar du i omfattning och det du vinner i omfattning förlorar du i spontanitet. Valet att utöka
antalet informanter berodde främst på två saker: dels att vi fick ut, vad vi ansåg var, för lite av
de två första intervjutillfällena och dels att vi önskade en större variation av personer, i ålder
och anställningstid. Vi var måna om att skapa en rättvisande bild av företaget, något vi såg
kunde förverkligas om vi valde att intervjua anställda av olika ålder och med olika
anställningstid.
7.2.2 Studiens generaliserbarhet
När forskare utför kvalitativa studier blir generaliserbarhet en komplicerad fråga. Kvalitativa
studier har inte samma säkerhet och konstaterbara samband som en kvantitativ studie och
därför bedöms de ofta vara svagare eller sakna samma regelbundenheter (Alvesson &
Sköldberg, 2008). Däremot ser vi att vårt val av den hermeneutiska metoden aldrig var till för
att generalisera materialet, vi söker inte efter regelbundenheter på samma sätt. Målet var aldrig
att dra slutsatser och säga ”så här är det”, utan ge en bild av hur det kan se ut på en
mansdominerad arbetsplats och hur kvinnor kan uppleva denna. Denscombe (2009) framför en
annan synvinkel och trycker på att mindre kvalitativa studier ofta lägger fokus på överförbarhet
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istället för generaliserbarhet. Detta innebär att fokus hamnar på huruvida resultatet kan kopplas
samman med andra liknande fall och hur troligt det är att andra studier visar samma resultat.
Denna synvinkel ser vi passar vår studie bättre då vårt fokus har legat på att bekräfta studiens
relevans och ämnets aktualitet.
7.2.3 Reliabilitet i relation till en hermeneutisk analysmetod
När det kommer till att undersöka subjektiva upplevelser och erfarenheter för att senare förstå
dem görs detta bra med hermeneutiken då den, som analysmetod, kan hjälpa till att skapa en
förståelse för informanten (Alvesson & Sköldberg, 2008). Hur ska man tolka och framställa
vad någon annan tänker om man inte själv kan relatera eller tänka sig in i vederbörandes
situation? Vidare förklarar Alvesson och Sköldberg (2008) att forskare med hjälp av empati
lättare förstår och kan leva sig in i informantens situation. Därför ser vi att den hermeneutiska
metoden blir ändamålsenlig till vårt syfte, då vi med vår empatiska förmåga och förförståelse
kan skapa en bild av hur kvinnorna upplever arbetet på en mansdominerad arbetsplats.
Denscombe (2009) diskuterar kvalitativa studiers tillförlitlighet i relation till forskarens närhet
och svårigheten att ställa sig helt objektiv till materialet. I sådana studier får forskare ställa sig
själv frågan om forskningen hade resulterat i samma slutsatser om den utfördes av en annan
forskare. Ett annat sätt att stärka studiens reliabilitet, menar Denscombe, är att presentera sitt
tillvägagångssätt noggrant. Det vill säga en presentation av metodval och användningen av
dessa, analysprocessen samt besluten eller slutsatserna som tagits/gjorts. Genom att utförligt
presentera sitt tillvägagångssätt kan läsare lättare få en förståelse för tankegångarna hos
forskaren under arbetsprocessen samt utförandet och detta kan i sin tur leda till högre
reliabilitet.
Vår studie kan därmed uppnå en viss reliabilitet då vi förklarar utförligt hur vi har gått tillväga
och vilka val vi har gjort under processen. Däremot ser vi att hermeneutiken kan komma att
påverka reliabiliteten i vår studie eftersom vi använder oss av vår unika förförståelse vilket kan
skilja sig drastiskt jämfört med nästa forskarens utgångspunkt. Därtill har informanterna
subjektiva upplevelser, vilket vi ser innebär att vårt forskningsresultat inte blir generaliserbart
då kvinnor i ett mansdominerat yrke i en annan stad kanske har helt andra åsikter och känslor.
Även om forskare nummer ett besitter samma förförståelse som forskare nummer två är det
inte alls säkert att informanterna kommer att bidra med samma upplevelser och åsikter. Med
detta sagt ser vi en osäkerhet i den hermeneutiske analysmetoden när det kommer till
generaliserbarhet och reliabilitet och ser istället att studiens reliabilitet går att finna i dess
utförligt presenterade tillvägagångssätt.
7.2.4 Studiens validitet
En studie får sin validitet då den har en genomgående noggrannhet och ser till att rätt slags
material har samlats in för uppfyllande av syftet samt att materialet har tagits fram på rätt sätt.
Studien ska därtill uppnå en träffsäkerhet och vara exakt i sin utformning (Denscombe, 2009).
Vi anser att vår studie uppnår validitet då vi har besvarat syftet och fått svar på våra
frågeställningar genom de elva intervjuer vi genomförde. Frågorna som ställdes under
intervjutillfällena utformades genom vårt syfte och våra fyra frågeställningar och vi
säkerställde att intervjufrågorna skulle vara så precisa som möjligt för att hålla oss till syftet
och uppnå trovärdighet.
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7.2.5 Studiens trovärdighet
Utifrån en kritisk ståndpunkt kan vi inte garantera att informanternas utsagor är sanningsenliga,
men det ligger inte i vår position att ifrågasätta deras subjektiva upplevelser, utan att tolka
dessa. Vi kan med andra ord inte säga att en subjektiv upplevelse är sann eller falsk, rätt eller
fel. Däremot ser vi att vår studie uppnår validitet i sin utformning, medan reliabilitet och
generaliserbarhet inte går att uppnå i samma utsträckning med tanke på studiens kvalitativa och
subjektiva karaktär.

7.3 Avslutande reflektioner
Efter studien har vi sett tillbaka och funderat på om det fanns några aspekter som gjort oss
förvånade eller om det fanns svar vi inte väntade oss. När vi gick in i studien hade vi en tanke
om att jargonger och normer skulle vara någorlunda enkla att förklara och att informanterna
kunde observera dem i sitt dagliga arbete. Efter intervjuerna förstod vi att det inte alls var fallet
då de visade sig vara betydligt mer svårförklarade. Vi hade även en något naiv tanke att vi
skulle hitta glasklara mönster i informanternas utsagor, men märkte relativt snabbt att de
subjektiva åsikterna tidvis kunde skilja sig stort i vissa frågor. Det dök också upp positiva
aspekter då alla kvinnor beskrev att de hade en trivsam arbetsplats och härliga kollegor, vissa
informanter tryckte på att de inte alls störde sig särskilt mycket på den ojämna
könsfördelningen, mer än att de hade önskat en kvinnlig kollega eller två. Vi blev därtill positivt
överraskade över ledningens planerade aktiva mångfaldsarbete och hur de hade som mål att
omfatta hela organisationen. Efter intervjuerna med kvinnorna upplevde vi att ledningen inte
hade ett särskilt verksamt arbete, något som nu med facit i hand kan förklaras med att
ledningsarbetet inte nått ända vägen ner tidigare.
Efter att ha läst igenom kvinnornas svar och synpunkter ser vi att många väljer att prata om hur
det borde vara, när det kommer till jämställdhet. Istället för att lyfta fram hur det faktiskt ser
ut, likt de gör i andra frågor under intervjun, väljer de istället att prata om hur det bör se ut.
Detta ser vi kan bero på olika saker, antingen är jämställdhet ett ämne som många kvinnor på
arbetsplatsen brinner för och att de därför pratar om ämnet som något mer objektivt. En annan
vinkel av de normativa åsikterna skulle kunna vara att de indirekt talar om hur de önskar att det
vore. Detta ser vi är en genomgående trend när vi pratar om jämställdhet och förbättringar.
En intressant aspekt som vi inte har undersökt i vår studie, som Wahl och Linghag (2013)
undersökte i sin tidigare forskning om jämställdhet, inom den mansdominerade industrin, är
den homosociala kulturen. Det är inte bara kvinnor som känner sig tvingade att anpassa sig
efter de rådande normerna, utan även män i stor utsträckning och att denna anpassning
motverkar jämställdheten och bidrar till att normer och jargonger snarare förstärks. Detta tros
bidra till att utvecklingen av jämställdhet inom den mansdominerade industrin går långsamt
fram. En fundering som kommer upp nu i efterhand handlar om avgränsningen vi gjorde inför
studien. Om vi inte hade valt att avgränsa oss till enbart kvinnor inom produktionen, hade vi
kanske kunnat finna liknande mönster när det kommer till homosocial kultur då den kan komma
att påverka jämställdheten.
I likhet med vår studie lyfter även Johansson och Ringblom (2017) att det finns en bild av att
kvinnor och män anses vara olika. Därtill menar de att kvinnor och män även kan bidra med
olika saker till företagen. Denna synvinkel är intressant då vi efter vår studie ser precis samma
mönster i vårt resultat. Både de som representerade företaget och de kvinnliga informanterna
menar att gruppdynamiken är viktig och att en jämnare könsfördelning skulle kunna bidra med
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detta då kvinnor och män möts i gruppen. Något som uppfattades både i vår studie och i
Johansson och Ringbloms studie är att en jämnare könsfördelning kan leda till positiva följder
för både medarbetare och organisationen. Detta kan i sin tur stärka ledningens vilja att arbeta
med jämställdhet och minska könssegregeringen inom industrin. Denna likhet anser vi vara
intressant att få ta del av nu i efterhand, då vi såg att vårt resultat styrktes av någon annans,
något som i sin tur skulle tyda på viss reliabilitet i frågan.
Som vi beskrivit tidigare i denna uppsats är vi noggranna med att poängtera att vi inte är ute
efter att skapa en generalisering med vår studie, vi vill istället lyfta hur kvinnor kan uppleva
jämställdheten på en mansdominerad arbetsplats. Även om vår studie inte har som tanke att
generalisera resultaten är det spännande att se hur vissa delar tas upp i andras studier, vilket i
sig bara tyder på att ämnet fortfarande är högst relevant och bör lyftas. Vi ser i analysen av
resultatet att konstruktionen av kön fortfarande pågår, att kvinnan fortfarande är avvikaren och
mannen ses som norm vilket tyder på att samma problematik som lyfts i de olika genusteorierna
fortfarande kvarstår. Kanters teori från över fyra decennier sedan är fortfarande relevant i
dagens genusforskning. Det säger något tycker vi.
Utöver det vetenskapliga perspektivet ser vi även att vi i vår diskussion och analys gällande
norm- och avvikanderoller samt framförandet av kön och relationen mellan kön har uppnått ett
etiskt perspektiv då vi diskuterat frågor om genus och makt. Det etiska perspektivet går som
ett tema genom hela uppsatsen då mycket av vårt fokus ligger på just genusfrågor,
maktperspektiv och rättvisefrågor gällande till exempel bemötande och likabehandling.
Genusforskning är inget nytt område och det finns en mängd olika studier och teorier som berör
ämnet, men som tidigare forskning samt vår studie påvisar kvarstår problemet än idag. Vi anser
att fortsatt forskning inom ämnet jämställdhet på mansdominerade arbetsplatser och framförallt
könssegregerade arbetsplatser alltid kommer att vara relevant, även om arbetet med
jämställdhet går framåt. För att citera en av våra informanter gällande jämställdhetsarbete: “Det
tror jag. Eh och det blir bättre, det blir jättemycket bättre, hela tiden. Men, men det är ingenting
som man får någonsin sitta och vila på.”
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Bilaga 1
Inledande frågor:
• Berätta lite mer om dig själv och ditt arbete
• Hur jobbar ni med jämställdhetsfrågor?
Jämställdhetsarbete inom organisationen
1) Hur har utvecklingen i organisationens jämställdhetsarbete sett ut?
a. Kan du ge några specifika exempel på hur jämställdheten har utvecklats?
2) Vilka fördelar skulle organisationen kunna vinna på att arbeta med jämställdhet på
arbetsplatsen?
3) Vilka fördelar skulle det kunna leda till för de anställda om organisationen arbetar med
jämställdhet på arbetsplatsen?
4) Hur når ni ut till medarbetarna i ert jämställdhetsarbete?
a. Inkluderar ni medarbetarna i organisationens jämställdhetsarbete?
5) Finns det någon speciell jämställdhetsaspekt som ni arbetar med inom organisationen?
6) Upplever ni att det efterfrågas mer jämställdhetsarbete idag?
a. Vem upplever ni att detta efterfrågas av? Exempelvis samhället, ledningen,
medarbetarna.
Trakasserier och kränkningar
1) Händer det att det förekommer trakasserier och/eller kränkningar riktat mot kön bland
de anställda?
2) Hur ser organisationen på om något sådant skulle förekomma? Vad tar organisationen
för åtgärder?
a. Vad händer? Ge exempel på en sådan åtgärd.
3) På vilket sätt arbetar organisationen förebyggande för att motverka att något sådant
skulle förekomma?
a. Kan man se att det har skett en minskning/ökning av trakasserier och/eller
kränkningar riktat mot kön i nuläget jämfört med om man tittar bakåt i tiden?
Upplevelser av jämställdhet på arbetsplatsen
1) Hur anser du att jämställdheten ser ut på er arbetsplats?
2) Anser du att det finns ett extra behov av jämställdhetsarbete i branscher där ett kön har
en klar majoritet?
3) Upplever du att det finns jargonger/normer?
a. Kan du utveckla och beskriva vad det är för jargonger/normer du upplever finns
på arbetsplatsen?
b. Upplever du att det finns könsbundna/stereotypiska normer eller jargonger?
c. Hur förhåller sig organisationen till dessa i sådana fall?
4) Upplever organisationen att det finns normer och jargonger som motverkar jämställdhet
på arbetsplatsen?
a. Arbetar organisationen med dessa? Hur i sådana fall?
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Bilaga 2
Inledande frågor:
• Berätta lite mer om dig själv
• Hur såg ditt yrkesval ut? Hur började du jobba här?
Anställning och arbetsplats:
1) Anställningstid?
2) Vad gör du under en vanlig arbetsdag?
3) Trivs du på ditt arbete?
a. Utveckla gärna (varför/varför inte?)
4) Hur ser könsfördelningen ut på din avdelning?
5) Generellt sett brukar industriarbete vara mansdominerade arbetsplatser, är detta något
du känner av i ditt arbete?
a. Hur ser du på detta? Ser du för- och nackdelar?
6) Hur skulle du beskriva de jargonger som finns på din arbetsplats?
a. Kan du utveckla?
b. Hur ställer du dig inför dessa i sådana fall?
c. Upplever du att det finns könsbundna/stereotypiska jargonger?
7) Hur skulle du beskriva de normer som finns på din arbetsplats?
a. Kan du utveckla?
b. Hur ställer du dig inför dessa i sådana fall?
c. Upplever du att det finns könsbundna/stereotypiska normer?
8) Vad tror du skiljer sig mest mellan att jobba på en arbetsplats med jämn könsfördelning
och en som domineras av ett kön?
Jämställdhet
1) På vilket sätt är det viktigt för dig med en jämställd arbetsplats?
a. Vad tycker du är viktigt för att nå en jämställd arbetsplats?
b. På vilka sätt är det viktigt/inte viktigt?
2) Hur upplever du attityden kring jämställdhet på arbetsplatsen?
a. Anställda, ledning…?
3) Upplever du att organisationen arbetar med jämställdhet?
a. Upplever du att detta arbete leder till förbättring?
4) Vilka delar i ditt arbete (när det kommer till jämställdhet) tycker du kan förbättras?
a. Varför/varför inte i sådana fall?
5) Har du någon gång upplevt att du gått miste om fördelar i ditt arbete på grund av ditt
kön?
6) Upplever du att det har förekommit/förekommer diskriminering i form av kränkande
beteende på grund av kön på din arbetsplats?
7) Upplever du att det har förekommit/förekommer trakasserier på grund av kön på din
arbetsplats?
a. Hur upplever du att organisationen behandlar sådana beteenden?
Bemötande
1) Upplever du att det finns en skillnad i hur kvinnor respektive män bemöts på
arbetsplatsen av medarbetare?
a. På vilket sätt i sådana fall?
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2) Upplever du att det finns en skillnad i hur kvinnor respektive män bemöts på
arbetsplatsen av chefer?
a. På vilket sätt i sådana fall?
3) Har du någon gång upplevt att du har blivit behandlad annorlunda på grund av ditt kön?
a. På vilket sätt i sådana fall?
4) Hur upplevde du att det var att, som kvinna, komma in i gemenskapen på en
mansdominerad arbetsplats när du var nyanställd?
Om jag förstått dig rätt, upplever du jämställdheten som [...]
Vad skulle behöva förbättras?
Är det något mer du vill tillägga?

49

Bilaga 3
Informationsbrev:
Hej!
Våra namn är Elin och Moa och det är vi som kommer att genomföra undersökningen här hos
er. Vi studerar tredje året på Högskolan i Halmstad och arbetar för närvarande med vårt
examensarbete som kommer att handla om jämställdhet på mansdominerade arbetsplatser.
Syftet med vår studie är att ta reda på hur jämställdheten ser ut på en mansdominerad
arbetsplats, hur kvinnor i produktionen upplever jämställdheten och hur jämställdheten har
utvecklats. Själva undersökningen kommer att utföras i form av personliga intervjuer med
personer som arbetar i produktionen, samt några personliga intervjuer med personer som
representerar ledningens jämställdhetsarbete. Intervjuerna kommer att fångas upp med hjälp av
ljudinspelning. Materialet kommer sedan att transkriberas, tematiseras samt analyseras för att
kunna skriva en så rättvisande och nyanserad uppsats som möjligt. Intervjuerna kommer att
genomföras av Moa. Efter det att intervjuerna har blivit transkriberade kommer ljudfilen att
raderas.
Materialet som samlas in under undersökningens gång kommer endast att användas i
forskningssyfte och det färdigställda examensarbetet kommer att publiceras offentligt på
DIVA-portal.
Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta ert deltagande i
undersökningen. Alla som deltar i undersökningen kommer att behandlas konfidentiellt och ni
kommer att avidentifieras för att försäkra er trygghet och identitet.
Vi hoppas att ni känner att ni vill delta och att våren bjuder på ett givande samarbete.
Vänliga hälsningar,
Elin Fries & Moa Zweifel
Om ni har frågor och vill kontakta oss nås vi bäst på:
Elin Fries
Mail: XXXXXXX@student.hh.se
Telefon: XXX-XXXXXXX
Moa Zweifel
Mail: XXXXXXXX@student.hh.se
Telefon: XXX-XXXXXXX
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