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Sammanfattning 

 
Trots att Sverige anses ha en av världens mest jämställda arbetsmarknader, framställs den som 

en av världens mest könssegregerade horisontellt och vertikalt. Studien är utförd på 

BillerudKorsnäs Karlsborg som är ett svenskt skogsindustriföretag som tillverkar både 

pappersmassa och papper. Jag har i samråd med BillerudKorsnäs fått uppdraget att skildra 

produktionsoperatörernas upplevelse av jämställdheten och om det finns några organisatoriska 

förklaringar till att könsfördelningen ser ut som den gör. Syftet med studien är att undersöka 

och analysera hur könsmönster och kön skapas, upprätthålls och förändras inom produktionen 

med hjälp av frågeställningarna; Vilka föreställningar om kön uttrycker intervjupersonerna? 

Vilken betydelse ser intervjupersonerna att kön har för arbetsplatsen idag? Om och på vilket 

sätt åskådliggörs tecken på könsmönstrens förändring? En kvalitativ metod är använd med 

semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod av empirin. Det teoretiska ramverket utgörs 

av West och Zimmermans (1987) teori om att göra kön samt Ackers (1990) teori om kön och 

organisationer. Resultatet visar att könsmönster och kön inom produktionen inte upplevs ha 

någon betydelse för arbetsplatsen. Förklaringarna ligger i att arbetet inte längre anses vara 

fysiskt tungt och därför kan utföras av både män och kvinnor. Trots detta framkommer det att 

uppfattningar om skillnader mellan kvinnor och män förekommer, att kvinnor och män är olika, 

där skillnaderna till stor del handlar om vad kvinnor och mäns egenskaper anses bidra med till 

arbetsplatsen. Kvinnor anses bland annat vara noggranna till sin natur vilket ger en indikation 

på att männen inte skulle vara det. Resultatet visar även att förklaringarna både förvisas ut i det 

omgivande samhället och in i organisationen. Resultatet visar således att den sociala 

konstruktionen av kön och dess könsmärkning i och utanför organisationen ligger till grund för 

den låga andelen kvinnor inom produktionen. 
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Abstract 
 

Although Sweden is considered to have one of the world's most equal labor markets, it is 

presented as one of the world's most gender-segregated horizontally and vertically. This study 

is carried out at BillerudKorsnäs Karlsborg, which is a Swedish forest industry company that 

manufactures both pulp and paper. In consultation with BillerudKorsnäs, I have been 

commissioned to describe the production operators' experience of gender equality and whether 

there are any organizational explanations for the gender distribution as it does. The purpose of 

the study is to examine and analyze how gender patterns and gender are created, maintained 

and changed within production using the issues; What notions of gender express the 

interviewees? What significance do the interviewees see that the gender has for the workplace 

today? If and in what way are signs of the change in gender pattern illustrated? A qualitative 

method is used with semi-structured interviews as a method of collecting the empirical data. 

The theoretical framework consists of West and Zimmerman's (1987) theory of making gender 

and Acker's (1990) theory of gender and organizations. The result shows that gender patterns 

and gender in production are not felt to have any significance for the workplace. The 

explanations lie in the fact that the work is no longer considered physically heavy and can 

therefore be carried out by both men and women. Despite this, it appears that perceptions of 

differences between women and men occur, that women and men are different, where the 

differences are largely about what women and men's properties are considered to contribute to 

the workplace. Women are considered to be accurate in nature, which gives an indication that 

the men would not. The result also shows that the explanations are both exiled in the 

surrounding society and into the organization. The result thus shows that the social construction 

of the sex and its gender labeling in and outside the organization forms the basis for the low 

proportion of women in production. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel beskrivs studiens bakgrund samt att studiens syfte, de kompletterande 

frågeställningarna, avgränsning och disposition presenteras.   

1.1 Bakgrund 

Sverige anses ha en av världens mest jämställda arbetsmarknader där män och kvinnor 

förvärvsarbetar i nästan lika stor utsträckning (Abrahamsson, 2009). År 2017 förvärvsarbetade 

2 186 033 kvinnor och 2 294 994 män, men trots detta framställs den svenska arbetsmarknaden 

som en av världens mest könssegregerade (Statistiska centralbyrån [SCB], 2019).  

 

Den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige består av olika dimensioner där de två 

vanligaste formerna är den horisontella- och vertikala könssegregeringen. Den horisontella 

könssegregeringen innebär att kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher, har 

olika arbetsgivare och arbetar inom olika organisationer (SOU 2004:43). Den könssegregerade 

arbetsmarknaden har beskrivits med hjälp av ett antal metaforer, glasvägg, glastak och glasstup. 

Den horisontella könssegregeringen kan beskrivas med hjälp av metaforen glasvägg vilket 

avser att kvinnor oftast finns inom vissa typer av branscher. Glasväggen innebär dessutom att 

det är svårt för kvinnor att bryta sig in i traditionellt mansdominerade branscher (Bengtsson & 

Berglund, 2017). Den vertikala könssegregeringen innebär att kvinnor och män inte har samma 

förutsättningar att avancera i arbetslivet (SOU 2014:43). Detta innebär att kvinnor har svårare 

att avancera till chefstjänster och andra högre tjänster inom sitt yrke. Kvinnodominerade yrken 

och branscher är oftare än mansdominerade branscher och yrken, arbeten som erbjuder sämre 

karriärmöjligheter (Bengtsson & Berglund, 2017). Detta kan beskrivas med hjälp av metaforen 

glastak vilket beskriver de hinder som kvinnor stöter på när de försöker avancera inom yrket. 

Kvinnor stöter oftare på det så kallade glasstupet. Glasstup innebär att kvinnor får chefsjobb i 

situationer där mycket redan gått fel och det därför är stor risk att misslyckas (Muhonen, 2010).  

 

Könssegregeringen är som tydligast när det kommer till yrkesnivå. De största yrkena på 

arbetsmarknaden är mest könssegregerade, exempelvis vård- och omsorgsarbete som är 

kvinnodominerande. Trots detta har andelen kvinnor inom mansdominerande yrken ökat, då 

främst inom yrken som kräver högre utbildning (Abrahamsson, 2009). Statistik visar att kvinnor 

är i majoritet bland högskolestudenter inom såväl kvinnodominerade utbildningar som 

mansdominerade utbildningar (SCB, 2018). Dock har fördelningen mellan kvinnor och män 
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inom klassiska mansyrken som industri-, gruv-, byggarbete och operatörer inom massa- och 

pappersindustrin varit densamma de senaste 50 åren. Arbetsplatser kan upplevas jämställda, 

men vid en närmare anblick på positioner, befattningar, avdelningar och arbetsuppgifter fram-

kommer det att det är männen som oftast arbetar inom transport och produktion medan 

kvinnorna återfinns bland administrativa arbeten, personalarbete, städning och hälsovård. Detta 

kan även förklaras som könsmönster som innebär att det i samhället finns medvetna eller 

omedvetna förväntningar på och föreställningar om hur en kvinna respektive en man förväntas 

vara (Abrahamsson, 2009).  

Att försöka ändra den könssegregerade arbetsmarknaden är ett svårt och stort projekt som 

kräver engagemang, kunskap och åtgärder från alla aktörer på arbetsmarknaden. Det har pågått 

olika initiativ för att öka andelen kvinnor på den svenska arbetsmarknaden och då framförallt 

inom de mansdominerade branscherna. Förändringsarbetet sträcker sig så långt som till politisk 

nivå där regeringen har inrättat en jämställdhetsmyndighet med uppsatta jämställdhetspolitiska 

mål. Det övergripande målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma 

makt att forma sina egna liv och samhället (Prop. 2017/18:100). Ett första steg har varit att 

ändra och bredda utbildningsvalen för kvinnorna så att den vertikala segregeringen minskar. 

Satsningarna inom utbildningsväsendet handlar om att minimera föreställningarna om att män 

skulle vara mer lämpade eller mer intresserade att inneha högre positioner inom arbetslivet 

(SOU 2004:43).  

För att uppnå ett mer jämställt arbetsliv har jämställdhetsarbetet blivit en policyfråga inom 

organisationerna idag. Exempelvis arbetar IF-metall med ett jämställdhets- och 

likabehandlingsarbete i syfte att skapa jämställda arbetsvillkor med minskade skillnader inom 

organisationen genom att exempelvis aktivt arbeta med att rekrytera från fler under-

representerade grupper (IF Metall, u.å.). Ett annat exempel är Byggnads och Byggcheferna som 

2015 inlett ett samarbete med Stoppa machokulturen (Byggnads, 2018), som är ett projekt vars 

syfte är att sprida budskapet att alla är välkomna inom byggbranschen oavsett könstillhörighet, 

sexuell läggning, funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund (Stoppamachokulturen.se, u.å.). 

Det finns en konsensus mellan de parter som arbetar för en mer jämställd arbetsmarknad där 

kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet. 

 

Den här studien är utförd på BillerudKorsnäs Karlsborg som är ett svenskt skogsindustriföretag 

som tillverkar både pappersmassa och papper. Könsfördelningen inom massa- och pappers-
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industrin skiljer sig åt beroende på vad de tillverkar. De fabriker som tillverkar massa, kartong 

eller tidningspapper har minst andel kvinnor inom produktionen medan de fabriker som 

tillverkar servetter och pappersark har en större andel kvinnor inom produktionen 

(Abrahamsson, 2009). BillerudKorsnäs verkar i en traditionell mansdominerad bransch. Deras 

vision är att öka andelen kvinnliga medarbetare från 18 procent år 2013 till 23 procent samt 

andelen kvinnliga chefer från 20,4 procent till 30 procent fram till år 2020. 

 

BillerudKorsnäs synsätt är att ett framgångsrikt företag behöver attrahera, rekrytera, behålla och utveckla 

all den kompetens som finns bland medarbetarna och dra nytta av individers olikheter. Därför arbetar 

BillerudKorsnäs för att rekrytera fler kvinnliga medarbetare (BillerudKorsnäs, u.å.) 

 

BillerudKorsnäs bedriver redan arbete för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män 

genom att sedan år 2015 ha deltagit i projektet IGEday. IGEday står för Introduce a Girl to 

Engineering Day och verkar för att öka intresset för teknik och ingenjörsskap bland unga tjejer 

(IGEday, u.å.). För att locka fler kvinnor att söka till företaget samt för att behålla kvinnliga 

medarbetare bedriver BillerudKorsnäs ett aktivt jämställdhetsarbete där de nu vill rikta fokus 

mot produktionen i verksamheten. Jag har i samråd med BillerudKorsnäs fått uppdraget att 

skildra produktionsoperatörernas upplevelse av jämställdheten och om det finns några 

organisatoriska förklaringar till att könsfördelningen ser ut som den gör. Genom att studera hur 

både män och kvinnor inom produktionen ser på betydelsen av kön för verksamheten kan 

organisationen och dess medarbetare få verktyg att se hur skillnaderna mellan könen är något 

som skapas, upprätthålls och förändras i och utanför organisationen. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur könsmönster och kön skapas, 

upprätthålls och förändras inom produktionen på ett svenskt skogsindustriföretag. Mer 

specifikt vill jag med denna kunskap bidra till organisationens förändringsarbete. För att 

uppfylla syftet har jag utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vilka föreställningar om kön uttrycker intervjupersonerna? 

• Vilken betydelse ser intervjupersonerna att kön har för arbetsplatsen idag? 

• Om och på vilket sätt åskådliggörs tecken på könsmönstrens förändring? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att undersöka produktionen i ett skogsindustriföretag som tillverkar 

pappersmassa och papper. Detta grundar sig i att denna studie är utfört på uppdrag för 

BillerudKorsnäs Karlsborg. Att undersöka upplevelser av hur kön produceras och reproduceras 

i en produktion har således legat till grund för de avgränsningar som gjorts i och för studien. 

Under första mötet med BillerudKorsnäs beslutades att jämställdheten skulle undersökas med 

avseende på kön inom produktionen då de har en vision att öka andelen kvinnliga medarbetare. 

Jag har således valt att fokusera och avgränsa studien till produktionsoperatörernas upplevelse. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen började med en inledande del som beskriver könssegregeringen på den svenska 

arbetsmarknaden och den aktuella organisationen samt att syftet med studien och dess 

frågeställningar presenterades. Sedan redogöras för litteraturöversikten av tidigare forskning 

inom området och det teorier som använts vid analys av den insamlade empirin. I kapitel tre 

motiverar jag valet av metod och dess genomförande samt etiska överväganden och 

ställningstaganden.  I kapitel fyra Resultat och analys tolkas, analyseras och förklaras resultatet 

med hjälp av det teoretiska ramverket. I det sista och avslutande kapitlet förs en diskussion 

kring de slutsatser och resultat som framkommit.  Avslutningsvis lyfts mina egna reflektioner, 

organisationens mångfaldsarbete samt framtida forskning. 

 

     

Figur 1 – Kapiteldisposition  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring kön och könsmönster i organisationer samt 

det teoretiska ramverk som använts vid analys av den insamlade empirin. 

2.1 Tidigare forskning om genus och organisationer 

I detta avsnitt kommer en översikt av tidigare forskning om kön och könsmönster i 

organisationer att ges under följande teman; Vad beror könssegregeringen på, Det individuella 

perspektivet, Det organisatoriska perspektivet och Könsstrukturernas inverkan. 

 

2.1.1 Vad beror könssegregeringen på? 

Forskningen visar att kvinnors arbetssituation innebär lägre lön, färre möjligheter till framsteg 

men också lägre arbetssäkerhet, sämre arbetsinnehåll, mindre tidsanatomi och sämre 

känslomässiga förhållanden samt att kvinnliga chefer erbjuds lägre lön, saknar socialt stöd i 

arbetet, stor arbetsbelastning, högre prestationskrav, mindre beslutsutrymme samt små möjlig-

heter att utvecklas (Muhonen, 2010; Stier & Yaish, 2014). Kvinnor och män skiljer på deras 

könsdynamik, förväntningar, beslut och kriterier i deras arbetslivsöverväganden och i deras 

arbete (Kossek & Buzzanell, 2018). Könsdynamik är en av grundorsakerna som bestämmer 

möjligheter för kvinnor och män. Genom att erkänna detta möjliggör en organisation att ta 

hänsyn till de begränsningar, sociala normer, och ansvarsområden som män och kvinnor står 

inför (Henry, Sandler, Passerini, & Darmstadt, 2015). 

 

2.1.2 Det individuella perspektivet 

Forskning som utgår från ett individuellt perspektiv fokuserar exempelvis på vad män och 

kvinnor föredrar för kvalitéer i deras arbeten där kvinnor är benägna att ta yrken som är mer 

intressant och tillåter dem arbeta med människor där kvalitén förväntas vara lägre än männens 

i alla aspekter (Stier & Yaish, 2014). Stier och Yaish (2014) menar att könsskillnaderna är en 

produkt av kvinnors preferenser för särskilda typer av jobb vilket gör det möjligt för dem att 

kombinera arbets- och familjeliv. Det finns studier som visar att det aldrig är tillräckligt för 

kvinnor att vara kompetenta, ledare och fungera bra på arbetsplatsen och tillsammans med 

kollegorna. De måste ofta också inneha feminina egenskaper och göra stora ansträngningar för 

att lyckas skapa lika förutsättningar (Kossek & Buzzanell, 2018). Forskning visar att en viktig 
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del i ett lyckat jämställdhetsarbete är att se till att samma arbetskrav tillämpas på alla oavsett 

kön. 

 

2.1.3 Det organisatoriska perspektivet 

Forskning som utgår från ett organisatoriskt perspektiv belyser exempelvis hur den sociala 

konstruktionen av ojämlikhet mellan kvinnor och män har olika dimensioner (ekonomiska, 

sociala och kulturella) (Henry et al. 2015). Studierna belyser hur kön skapas i våra arbetsliv. 

Det handlar om hur manligt och kvinnligt skapas genom sociala förhållanden. Detta innebär att 

vi i ett samhälle tillsammans enas om hur en man respektive kvinna ska vara och bete sig. 

Individen försöker i sin tur att forma sig efter normerna som vi skapat för de olika könsrollerna 

och att dessa spelar en central roll i hur vi definierar oss själva och andra vilket i sin tur påverkar 

våra handlingar (Gunnarsson, 2011). Muhonen (2010) menar att oavsett om en bransch är mans- 

eller kvinnodominerad så är arbetsuppgifter och arbetsområden könskodade. Könskodning 

innebär att det finns uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Många av dessa 

studier visar att alla organisationer har genus- och ojämlikhetsordningar. Forskningen beskriver 

att problemen ofta grundar sig i personalresurser, organisationsstrukturer och det rådande 

klimatet på arbetsplatsen (Lehto & Lindholm, 2014; Kossek & Buzzanell, 2018).  

 

2.1.4 Könsstrukturernas inverkan 

En annan inriktning vad gäller forskningen om könsstrukturer är hur organisationsförändringar 

påverkas av könsstrukturerna i en organisation och vice versa. Abrahamsson (2014) har gjort 

sin forskning inom industrin som visar hur strukturer av kön påverkar organisations-

förändringar och hur dessa organisationsförändringar påverkar strukturer av kön. Hon menar 

att återställningsreaktionerna har en tydlig koppling till den befintliga könsuppdelade 

organisationen och framförallt till begreppen mäns arbete och kvinnors arbete (Abrahamsson, 

2014). Hon anser vidare att en ojämlik organisering av interna könsstrukturer (tex könsbaserade 

hierarkier, könsstereotyper, könsmärkning, uppgifter och arbetsplatser) hindrar industrins 

förmåga att skapa positiva organisationsförändringar, förbättringar av arbetsmiljön, lärande, 

och flexibilitet, men framförallt organisationens förmåga att etablera en ”modern organisation”. 

Organisationsförändringar är situationer där könsstrukturer blir synliga och även där 

könsstrukturer kan återställas, ändras, stärkas eller försvagas.  
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Danışman (2010) forskning visar att organisationsstrukturer påverkas av samhällets värderingar 

och förståelser och kan förvärra motståndet mot organisationsförändringar. Deras studie bevisar 

att motstånd och reaktioner hos de anställda tenderar ha en kulturell bas och att kulturen i en 

organisation bildar motstånd mot förändring. Studiens resultat visar således att kulturen är en 

avgörande faktor vid förändringshantering. Motstånd mot förändring kännetecknas av 

samhällsbaserade värderingar och förståelser som dominerar en organisation där reaktionerna 

gör genomförandet möjligt eller omöjligt (Danışman, 2010). Abrahamsson (2014) och Henry 

et al. (2015) menar att organisationsstrukturer och kulturer ofta är konservativa och svåra att 

förändra. Vid en organisationsförändring måste tillvägagångssättet vara förenligt med den 

rådande organisationskulturen och arbetet måste integreras i hur organisationen fungerar så att 

de ökar förmågan att uppnå sina mål (Henry et al. 2015). Om anställda inte är kulturellt redo 

för organisationsförändringar är de mer benägna att opponera sig (Danışman, 2010). 

Gunnarsson (2011) anger att organisationerna ska använda metoder som framkallar kulturen 

och använda dessa så att värderingar och normer som hindrar en ökad jämställdhet, integrering 

och genuskompetensutveckling blir synliga.  

 

Gemensamt för forskningen som på ett eller annat sätt anser att kön är socialt konstruerat är att 

de visar på hur de sociala strukturerna och könsrollerna påverkar kvinnor och mäns 

förutsättningar på arbetsmarknaden. 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

I det kommande avsnittet presenteras de teoretiska utgångspunkter som utgör uppsatsens 

analysverktyg. West och Zimmermans teori utgår från ett individuellt perspektiv medan Ackers 

teori utgår från ett organisatoriskt perspektiv. Modellen som åskådliggörs används för att 

analysera och beskriva hur könsordningar skapas och upprätthålls i organisationer. 

 

2.2.1 Att göra kön, West och Zimmerman 

West och Zimmerman (1987) anser att kön inte är något som är, utan något som skapas och 

förändras i social interaktion. De menar att kön inte är biologiskt bestämt utan något som är 

socialt konstruerat. Med det menas att kön är en produkt av sociala praktiker som varken är 

biologiska eller naturliga. Detta är det som West och Zimmerman (1987) benämner som att 

göra kön. Att göra kön innebär att skillnader skapas mellan kvinnor och män. Genom att 

skillnaderna skapas av människor anses de legitima. Att göra kön innebär således att det skapas 
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skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män, skillnader som inte är naturliga, 

nödvändiga eller biologiska (West & Zimmerman, 1987).  

 

Begreppet könsroll handlar om de beteendemässiga aspekterna av att vara man eller kvinna. 

Genom att tillskrivas den manliga eller den kvinnliga könsrollen skapas ramar för en individs 

beteende och uppförande. För att inte framstå som avvikande måste individen förhålla sig inom 

de ramar för det kön som denne tillskrivits. Gränserna mellan könskategorierna legitimeras av 

de beteenden och val som individen gör och förhåller sig till och är ett resultat av den sociala 

konstruktionen. Det är således inte möjligt att undvika att göra kön i samhället som det ser ut 

idag, oavsett om man förhåller sig till de regler och riktlinjer som finns för respektive 

könskategori. Så länge vi socialt konstruerar kön och delar upp individer i olika könskategorier 

kommer dessa skillnader att skapas. Detta innebär att kön skapas genom att individer anpassar 

sig och formar sig efter de normativa föreställningar som finns kring vad som anses vara 

manligt och kvinnligt i ett givet sammanhang (West & Zimmerman, 1987).  

 

2.2.2 Kön och organisation, Ackers fyra könsordnande processer 

Enligt Acker (1990) påverkas alltid arbetsmarknadens struktur, arbetsprocessen, arbets-

relaterade relationer, och löneförhållandet av könsidentitetsprocesser och könssymboler. Acker 

anser att organisationer i de allra flesta fall består av en könsstruktur, med avseende på 

fördelningen mellan kvinnor och män i antal, grad av inflytande, positioner och kunskaper, 

även om organisationen själv ser sig som könsneutral. Med begreppet könsneutral menas 

åsikten att kvinnor och män egentligen har samma förutsättningar i samhället och i 

arbetsorganisationer. Hon menar att könsstrukturen är ett resultat av det industrialiserade, 

kapitalistiska samhället där män i organisationer är norm (Acker, 1990).  

 

Acker (1990) anser att det könssegregerade arbetslivet kan undersökas och förklaras med hjälp 

av fyra könsordnande processer (se Figur 2). De fyra processerna bidrar till att bevara och 

reproducera samhällets så väl som organisationers könsmönster. Gränsen mellan dessa fyra 

processer är svävande samt överlappande och är nödvändiga att ses som sammanflätade och 

beroende av varandra (Acker, 1990). Genom att använda denna modell kan man analysera och 

beskriva hur könsordning och kön skapas och upprätthålls i en organisation (Abrahamsson, 

2009). 
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Strukturer och organisering 

• Horisontell och vertikal uppdelning 

• Könsbaserade skillnader i arbetsuppgifter, 

plats, status, värdering, lön, villkor och 

resurser 

• Ofta synlig och formell, men också informell 

• Sorterar könen konkret, men fungerar även 

symboliskt och normativt 

 

Symboler, myter och diskurser 

• Myter och sagor om kvinnligt och manligt, 

”symboliska könet” 

• Kompetenser och egenskaper 

• Könsuppdelning, motsatser och stereotyper 

• Normer och ideologier, fungerar ofta som 

”moralisk” legitimering och förstärkning av 

könsskillnader i villkor/struktur 

  

 

Relationer och beteendemönster 

• Sker i interaktion mellan människor 

• Allianser och exkluderingar 

• Följer ofta det ”symboliska könet” och/eller 

det ”strukturella könet” 

• Stödjande, återställande 

• Skapar, legaliserar och förstärker 

föreställningar om könsskillnader 

 

 

Individuell förståelse/anpassning 

• Sker i huvudet på individer 

• ”det individuella könet” 

• Lämpligt beteende och korrekt personlighet 

• Men också djupare formning av identitet, 

socialisering , lärande 

• Vi måste leva med paradoxer 

 

Figur 2 – Illustration av Abrahamssons vidarearbetning av Ackers fyra könsordnande processer 

 

Första processen – strukturer och organisering som skapar könsbestämda sociala- och 

organisatoriska strukturer handlar således om den synliga åtskillnaden av kön som aktivt skapas 

i organisationer, horisontellt som vertikalt. Detta sker bland annat genom åtskillnader av 

accepterat beteende, arbetsuppgifter, rumsliga positioner samt det institutionaliserade sättet att 

upprätthålla maktförhållanden i samhället, arbetsmarknaden, organisationen och familjen. 

Trots att det kan förekomma stora variationer i könsfördelningens utbredning och mönster, 

innehar män oftast de högsta positionerna inom organisationer som medför makt. Männen 

återfinns ofta högt upp i organisationens hierarki där organisationen bidrar till upprätthållandet 

av denna struktur (Acker, 1990). Sammantaget handlar den första processen om hur 

arbetsdelningen grundar sig i kön och hierarkier. 

Andra processen – symboler, myter och diskurser handlar om konstruktionen av symboler och 

bilder som ger uttryck åt, förklarar och förstärker eller utmanar det rådande könsmönstren som 

beskrivs ovan, vad som anses kvinnligt och vad som anses manligt. Men kan även motsätta sig 

de åtskillnader av kön som framställs i den första processen. Symboler, myter och diskurser 

förmedlas bland annat genom kläder, populärkultur, media samt hur kön behandlas i de 

allmänna diskurserna. Avbildningen av den framgångsrike ledaren associeras ofta med bilden 

av den maskulina mannen (Acker, 1990). Den andra processen beskriver således köns-
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uppdelningen genom de symboler som skapas och upprätthålls i en organisation med avseende 

på könsuppdelning, motsatser, stereotyper samt kompetenser och personliga egenskaper. 

Tredje processen – relationer och beteendemönster handlar om interaktionen mellan 

människor, mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor samt mellan män och män. Relationer 

och beteendemönster skapar och förstärker över- och underordning, exkluderar och skapar 

allianser samt på vilka villkor detta sker. Interaktionen följer ett mönster där roller av dominans 

och underordning i det vardagliga livet upprätthålls, med mannen som den dominerande. Ur 

detta synsätt förväntas människor att agera och reagera i enlighet med det biologiska könet, 

samt att de förväntas befinna sig i de yrken som är könsmärkta med det ”rätta” könet. En individ 

med det rätta könet förväntas göra ett bättre jobb än en individ som återfinns i ett yrke med den 

motsatta könsmärkningen (Acker, 1990). Den tredje processen innebär således att interaktioner 

mellan individer skapar, legaliserar och förstärker föreställningar om könsskillnader. 

Fjärde processen – individuell förståelse/anpassning kan förklaras som ett resultat av de tre 

tidigare processerna och innebär skapandet av den individuella könsidentiteten. Den fjärde 

processen bidrar till den individuella identiteten. Detta kan innebära medvetenhet om 

förekomsten av de tre tidigare processerna av kön så som val av lämpligt arbete, diskurser, 

kläder och framträdande. Inom organisationer sker det könsmärkningar av arbetsuppgifter, 

tekniska arbetsuppgifter blir manligt märkta och arbetsuppgifter som kräver precision och 

noggrannhet anses vara typiskt kvinnligt. Män anses besitta mer kompetens och tillsätts ett 

högre värde av såväl sina kvinnliga som manliga kollegor. Kvinnors kompetens ifrågasätts ofta 

och medför att de ofta behöver bevisa den i en annan utsträckning än sina manliga kollegor. 

Slutligen är kön inkluderat i de grundläggande, pågående processerna i skapandet av sociala 

strukturer (Acker, 1990). Den fjärde processen handlar således om hur individer förhåller sig 

till de normer och beteenden som finns i organisationsstrukturen. 

Utifrån Ackers (1990) teori önskar jag klargöra hur organisationer präglas av kön samt belysa 

att kön skapar och reproducerar såväl organisationers som samhällets sociala strukturer. Teorin 

utgör ett hanterbart verktyg för undersökningens syfte att undersöka en del av organisationen. 
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3. Metod 

I följande kapitel presenteras val av metod och dess genomförande. Intervjuernas och 

analysens förarbete och genomförande redogörs för. Etiska överväganden och 

ställningstaganden argumenteras för och ett resonemang kring uppsatsens tillförlitlighet och 

äkthet förs.  

3.1 Val av metod 

Studien är genomförd i form av en kandidatuppsats som en del av min utbildning på sociologi-

programmet vid Luleå Tekniska Universitet med inriktning mot personal- och arbetsvetenskap. 

I samråd med BillerudKorsnäs fick jag uppdraget att undersöka hur organisationen kan skapa 

förutsättningar och öka intresset hos fler kvinnor att arbeta inom produktion. Syftet med studien 

är att undersöka och analysera hur könsmönster och kön skapas, upprätthålls och förändras 

inom produktionen. 

För att kunna besvara syftet och frågeställningarna i föreliggande studie valde jag att genomföra 

en kvalitativ undersökning med enskilda intervjuer som empirisk insamlingsmetod. Eftersom 

syftet är att undersöka intervjupersonernas förståelse av deras sociala verklighet och upplevelse 

av att arbeta inom och närmast produktionen är intervjuer passande att använda som insamlings-

metod. Då intervjupersonernas egna upplevelser och känslor är i fokus för resultatet är en 

kvalitativ ansats av värde för denna studie. Den kvalitativa ansatsen har en ontologisk 

ståndpunkt vilket innebär att interaktionen mellan individer resulterar i sociala egenskaper, 

dessa egenskaper uppstår således inte med anledning av företeelser som finns utanför det 

sociala samspelet (Bryman, 2011). 

Under arbetet med studien blev det teoretiska angreppsättet en mer abduktiv ansats än induktiv 

eller deduktiv. Detta för att jag påbörjade arbetet med det teoretiska ramverket innan 

insamlandet av empirin hade skett men att det teoretiska ramverket förändrades under arbetets 

gång då min förståelse för fenomenet och empirin påverkade varandra. Det teoretiska angrepps-

sättet är inte helt induktivt då jag inte generaliserar slutsatser utifrån den insamlade empirin. 

Det är heller inte ett deduktivt angreppssätt då den inte startar i en allmän teori utan snarare i 

fenomenet som jag undersökt (Bryman, 2011; Gibbs, 2018). 
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3.2 Litteraturöversikt 

En stor del av arbetet med studien har inneburit att gå igenom den redan existerande litteraturen 

på området. Detta för att få kunskap om vad som redan är gjort samt vilka kunskaper som finns 

och för att undvika att göra det någon redan har gjort (Bryman, 2011). Litteraturöversikten 

bidrar med kunskap om vad som saknas, en så kallad kunskapslucka.  En väl genomförd 

litteraturöversikt ger även kunskap om vilka teorier och begrepp som är relevanta för 

forskningsområdet, vilka forskningsstrategier och metoder som har tillämpats men också om 

det finns några generella motsättningar inom forskningsområdet (Bryman, 2011). 

 

Litteraturöversikten bygger på en sammanställning av forskning kring den könssegregerade 

arbetsmarknaden samt hur organisationer präglas av sociala praktiker som skapar och 

reproducerar såväl organisationers som samhällets könsstrukturer. Syftet med denna litteratur-

översikt är att få en överblick över den könssegregerade arbetsmarknaden med beaktande av 

könade organisationer. För att få en bredare bild över området har jag sökt svar på följande 

fråga: Vad har tidigare gjorts på området? Inkulsions- och exklusionskriterier har styrt urvalet 

av de publikationer som används till genomgången av tidigare forskning (Bryman, 2011). De 

inklusions- och exklusionskriterier som använts är: 

 

Inklusionskriterier; Peer reviewed och publicerade vetenskapliga artiklar, skrivna från år 2010 

och framåt och ska finnas i fulltextformat 

Exklusionskriterier; Studentuppsatser, artiklar som kostar pengar och källor som inte är skriva 

på svenska eller engelska.  

Litteraturöversikten startade genom att söka fram forskning som belyser de svenska 

förhållandena av den könssegregerade arbetsmarknaden. Utifrån det som framkommit gällande 

de svenska förhållandena framkom nyckelord såsom jämställdhet, könsstrukturer och 

organisationskultur. Genom att använda de nyckelord som framkommit av tidigare sökning har 

ytterligare sökord framkommit. Jag använde mig av synonymer och alternativa termer för att 

bredda sökningen (Bryman, 2011). De sökord som använts vid sökningar i databaserna över 

vetenskapliga publikationer är: jämställdhet, kvinnor, equality, organizational culture, 

corporate culture, swed, women employees, organizational change, cultural understandings, 

cultural values, managerial decisions, gender inequality, industrial workers. De söksträngar 

som har använts för att få fram de publikationer som ligger till grund för litteraturöversikten är: 
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• Arbetsliv och arbetsmarknad journal med sökord ”kvinnor” 

• Arbetsliv och arbetsmarknad journal med sökord ”jämställdhet” 

• Equality AND ("organizational culture" OR "corporate culture") swed*: 

• "corporate culture" AND equality 

• "corporate culture" AND equality AND "women employees" 

• organizational change AND cultural understandings AND cultural values AND 

managerial decisions 

• gender inequality AND organizational change AND industrial workers 

Genom att använda booleska sökningar som AND, OR eller NOT och trunkeringar och fria 

ändelser av ord samt engelska sökord utökades sökningen i databaserna och därmed ökade 

antalet relevanta träffar.  Sökningen resulterade i åtta vetenskapliga publikationer som ligger 

till grund för litteraturöversikten. Samtliga artiklar har noga lästs i sin helhet samtidigt som 

anteckningar av nyckelord och teman har urskilts. 

3.3 Fallstudie 

Bryman (2011) beskriver en fallstudie som en studie av en situation eller en miljö på en viss 

plats, exempelvis ett litet samhälle, en organisation eller ett bostadsområde. Han menar att 

skillnaden mellan en fallstudie och andra tillvägagångssätt är att intresset ligger i att 

åskådliggöra unika drag hos ett specifikt fall (Bryman, 2011). Ejvegård (2009) anger att en 

fallstudie är mer idégivande än om en statistisk metod skulle användas vars syfte är att förklara 

en situation i kausala termer med kurvor, siffror och staplar till skillnad från fallstudien som 

ger en inlevelse och beskriver upplevelser. Syftet med valet av fallstudie är att jag kunnat ta 

något litet, sex intervjupersoner från produktionen, av det stora, hela produktionen, och med 

hjälp av det resultatet av intervjuerna beskriva och representera den sociala verkligheten inom 

produktionen. En fördel med att använda fallstudie som design är att jag på ett begränsat 

utrymme kan ge läsaren en uppfattning om det som egentligen är mycket större. En annan fördel 

med fallstudien är att förklaringen av problemet kunnat skjutas upp till senare i undersökningen 

samt att jag inte behövt ha några klara frågor eller hypoteser att utgå ifrån. Syftet med fallstudie 

som design i denna uppsats är att till en början förstå något istället för att förklara något 

(Ejvegård, 2009). 

 

Jag fick kontakt med HR-managern på BillerudKorsnäs Karlsborg genom en vän. Vi sågs över 

ett förutsättningslöst möte för att ta reda på om vi skulle ha utbyte av varandra.  Under mötet 
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deltog även två HR-partners som tillsammans med oss diskuterade eventuella undersöknings-

områden i organisationen. Vi kom där och då fram till att jag skulle skriva min kandidatuppsats 

på uppdrag för BillerudKorsnäs, där jag skulle undersöka hur organisationen kan skapa 

förutsättningar och öka intresset hos fler kvinnor att arbeta inom produktion och hur anställda 

upplever arbetet inom produktionen. 

 

Uppdraget att informera personalen i produktionen om studien lämnades till produktions-

cheferna.  På grund av tidsbrist lämnades sedan uppdraget över till en HR-administratör som 

personligen kontaktade produktionscheferna som tipsade om namn på personer som skulle 

kunna tänka sig att delta i studien. HR-administratören tog i sin tur kontakt med de angivna 

personerna för att ta reda på om de skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervjuer samt 

säkerställa att de fick lämna ut deras kontaktuppgifter till mig så att jag kunde kontakta dem 

och informera om studiens syfte. Jag fick namn och telefonnummer till potentiella 

intervjupersoner som jag först kontaktade via mejl och skickade missivbrevet till (se Bilaga 1). 

Sedan ringde jag upp för att bekräfta intervjuerna med personerna. Ett problem med detta skulle 

kunna vara att produktionscheferna gett namnen till personer som ansågs skulle ge de ”rätta” 

svaren, vilket är något som jag inte kunnat påverka. Jag har från första början varit tydlig med 

att personerna kommer anonymiseras i uppsatsen i syfte att ingen ska kunna utröna vem som 

sagt vad. 

 

3.4 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Valet att genomföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer gjordes på grundval av att få 

intervjupersonerna att ingående berätta om sina erfarenheter och upplevelser av att arbeta inom 

produktionen (Bryman, 2011; Ejvegård, 2009). I den kvalitativa forskningen ligger tonvikten 

vid det generella och intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. Med kvalitativa 

intervjuer fångas den intervjuades intresse och ståndpunkter. Semistrukturerade intervjuer 

tillåter mig som intervjuar att sälla följdfrågor och låter intervjupersonerna röra sig utanför 

intervjuguidens ramar vilket ger kunskap om vad intervjupersonerna själva upplever vara 

viktigt och relevant (Bryman, 2011). Att semistrukturerade kvalitativa intervjuer tenderar att 

vara flexibla och följsamma efter den riktning som svaren går i samt att undersökningens fokus 

kan anpassas efter det som dyker upp, ligger till grund för valet av insamlingsmetod. Denna 

flexibilitet har jag nyttjat under intervjutillfällena på BillerudKorsnäs genom att svaren från 
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intervjupersonerna fick styra åt vilken riktning intervjun tog utifrån vad den intervjuade ansåg 

vara viktigt eller intressant. 

 

3.4.1 Intervjuguide 

Under utförandet av de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna hade jag en intervjuguide till 

hjälp men utan att jag var tvungen att avhandla frågorna i kronologisk ordning. Enligt Bryman 

(2011) kan en intervjuguide ses som en minneslista över de teman och områden som ska täckas 

under intervjuerna. Intervjuguiden framställdes med utgångspunkt i vilket syftet med studien 

var, i den tidigare forskningen inom området samt i det teoretiska ramverket. Intervjuguiden 

ordnades efter de fyra könsordnande processer som Acker (1990) presenterar i sin teori; 

Strukturer och organisering, Symboler, myter och diskurser, Relationer och beteendemönster 

samt Individuell förståelse/anpassning. Vid formuleringen av frågeställningarna gjorde jag 

valet att formulera frågorna så att svaren blir öppna. Bundna svar innebär att svarsalternativen 

ja, nej eller kanske ges som alternativ, vilket ville undvikas (Ejvegård, 2009). Vid 

formuleringen av intervjuguiden har fokus lagts på att frågorna ska vara så öppna som möjligt 

för att undvika att alternativa synsätt och idéer uteblir. (Bryman, 2011).  

 

Figur 3 – Intervjuguidens framställningsprocess 

 

3.4.2 Pilotintervju 

En av anledningarna till att jag valt att att genomföra en pilotintervju är för att säkerställa att 

studien i sin helhet blir bra. Med intervjuer som insamlingsmetod, som är fallet i denna studie, 

fick jag efter pilotintervjun chansen att upptäcka och åtgärda eventuella problem med frågorna. 

Pilotintervjun har bidragit till att hitta och utesluta slutna frågor. Genom att utgå från 

intervjuguiden som jag utformat till den egentliga studien, ökade min säkerhet när det gäller att 

använda intervjuguiden (Bryman, 2011). Jag utförde en pilotintervju med en person som arbetar 

Slutlig utformning

Korrigering av intervjuguide

Pilotintervju

Korrigering av intervjuguide

Granskning av handledare

Formulering av intervjufrågor

Tidigare forskning och teoretiskt ramverk

Syfte och frågeställningar

Forskningsområde
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inom mark- och anläggningsbranschen som arbetsledare. Valet av pilotintervjuperson grundar 

sig i att personen befinner sig i en jämförbar bransch när det kommer till mansdominerade yrken 

(ibid.). Tack vare pilotintervjun fick jag möjlighet att testa frågorna i intervjuguiden innan jag 

skulle genomföra den egentliga studien. Under pilotintervjun upptäckte jag frågor som 

intervjupersonen hade svårt att förstå eller var svåra att svara på, detta gav mig möjligheten att 

ändra dessa för att inte riskera att gå miste om viktiga svar. 

 

3.4.3 Urval 

Inom kvalitativ forskning används vanligtvis målinriktat eller målstyrt urval. Denna typ av 

urval innebär för denna studie att välja ut individer eller avdelningar med direkt hänvisning till 

de frågeställningar som har formulerats. Målinriktat urval i denna studie innebar att välja 

individer som arbetar inom och i den direkta närheten av produktionen (Bryman, 2011). Att 

använda sig av målinriktat urval är av strategiskt slag och innebär att jag försökt skapa 

överrensstämmelse mellan de frågeställningar som formulerats. Stratifieringskriterierna för 

denna studie var således operatörer som arbetade på någon av avdelningarna inom 

produktionen. Jag har med andra ord gjort mitt urval i hopp om att intervjua personer som är 

lämpliga för studiens syfte och frågeställningar (Bryman, 2011). 

 

En av intervjupersonerna visade sig under intervjutillfället inte arbeta som operatör men i 

produktionens direkta närhet. Intervjupersonen arbetar dagligen tillsammans med operatörerna 

och har god insikt i skiftlagen inom produktionen. Jag ansåg efter den slutförda intervjun att 

intervjupersonen kunde svara upp mot intervjuns syfte. Jag hade möjligheten att bortse från 

materialet från denna intervju då jag hade en sjunde intervju inbokad någon dag senare, men 

efter intervjun bedömde jag innehållet vara så pass relevant att den var värdefull för att uppnå 

en bredd i empirin och den sjunde intervjun avbokades. 

 

De intervjupersoner som deltagit i studien består av både män och kvinnor som arbetar inom 

och i direkt närhet av produktionen. I resultatet har eftersträvats att intervjupersonernas 

könstillhörighet inte skall vara möjligt att utläsa. Valet att ha både kvinnor och män i under-

sökningen grundar sig i att uppnå en så stor teoretisk mättnad som möjligt och få en bredare 

empiri. Valet att inte ange intervjupersonernas könstillhörighet i resultatet kan dock ha lett till 

bortfall av olika aspekter av att göra kön. Dock har jag noga överlagt detta beslut och gjort ett 

aktivt val, jag anser att etiken väger tyngre i denna fråga. Beslutet har även motiverats genom 
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att undvika att hamna i en jämförande diskussion om hur kön skapas och upprätthålls i 

produktionen med anledning av könstillhörighet då syftet inte är att jämföra upplevelserna med 

avseende på könstillhörighet. Jag har i resultatet eftersträvat att presentera empirin ur ett 

könsneutralt perspektiv och sammanfattande syn av upplevelsen av arbetet inom produktionen.  

 

3.4.4 Genomförande av intervjuer 

Min önskan var att intervjua sex till åtta personer inom produktionen varav hälften kvinnor 

hälften män. När jag hade utfört sex intervjuer upplevde jag att jag uppnått teoretisk mättnad 

(Bryman, 2011). Detta grundade sig även i den bestämda tidsramen för utförandet av denna 

studie då intervjuer är tidskrävande. Organisationen bokade ett konferensrum för intervjuerna, 

där det var lugnt och tyst, efter önskemål att få tillgång att sitta på intervjupersonernas arbets-

plats. Eftersom personerna inte arbetade i den byggnaden där intervjuerna utfördes tillhandahöll 

platsen för intervjuerna en känsla av avskildhet i syfte att intervjupersonerna inte ska behöva 

oroa sig över något som sägs i intervjun eller att någon skulle höra. Det är viktigt att 

intervjupersonerna känner sig bekväma i den miljö som intervjuerna genomförs (Bryman, 

2011).  Intervjuernas längd varierade mellan 50 minuter till en och en halv timme. Jag har med 

samtycke spelat in samtliga intervjuer för att underlätta efterarbetet av materialet samt att 

undvika att gå miste om viktiga aspekter som framkommit under intervjuerna. 

 

3.5 Analys av empiri 

Arbetet med den insamlade empirin inleddes med att transkribera de inspelade intervjuerna, 

vilket är en tidskrävande process, genom att skriva ut intervjuerna skapas mycket text att gå 

igenom under analysens gång. Arbetet med transkriberingen och den tidsåtgång som krävdes 

var noga inräknat i utförandet av studien. Transkriberingar möjliggjorde att jag kunnat bevara 

intervjupersonernas uttryckssätt och formuleringar. (Bryman, 2011). 

 

Vid arbetet med analysen av den insamlade empirin har jag använt mig av metoden innehålls-

analys som används vid analys av innehållet i en kommunikation i form av dokument och texter 

i syfte att utläsa kategorier. Kvalitativ innehållsanalys, eller som det också kallas etnografisk 

innehållsanalys, innebär att jag har urskilt kategorier utifrån granskningen som gjorts av den 

insamlade empirin (Bryman, 2011). Det transkriberade materialet färgkodades i olika färger för 

att urskilja intressanta aspekter i intervjuerna. Vid en andra genomläsning antecknades 

betydelsen av det intervjupersonen sagt i marginalen och som sedan låg till grund för de teman 
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som urskilts och som sedan legat till grund för studiens resultat. Resultatet presenteras under 

två huvuddelar som vardera består av några förklarande delar. 

 

3.6 Etiska principer och överväganden 

Jag har redan från början av arbetet med studien tagit hänsyn till de grundläggande etiska frågor 

som rör integritet, konfidentialitet, frivillighet och anonymitet för organisationen och de 

personer som deltagit (Bryman, 2011). Jag har utgått från Vetenskapsrådets (u.å.) forsknings-

etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer utgör 

riktlinjer för etikkommitténs granskningar av forskningsprojekt och fungerar vägledande för 

den enskilde forskaren genom hela forskningsprocessen (Vetenskapsrådet, u.å.). Det finns två 

huvudsakliga krav som jag måste ta hänsyn till vid genomförandet av denna studie, forsknings-

kravet och individskyddskravet. Forskningskravet innebär att den forskning som bedrivs ska 

vara betydande, hålla hög kvalitet och att kunskaper och metoder utvecklas och förbättras. 

Individskyddskravet skyddar individer från att skadas, psykiskt och fysiskt av att delta i 

forskningen (Vetenskapsrådet u.å.). Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet – innebär att jag som forskare skall informera de som direkt berörs av 

studien om syftet med undersökningen. De medverkande har informerats om deras uppgift i 

processen och getts informationen att deltagandet är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta 

när de vill (Vetenskapsrådet, u.å.). I arbetet med denna uppsats har jag informerat samtliga 

intervjupersoner om syftet med studien både i missivbrevet (se Bilaga 1) samt innan varje 

intervju både muntligt och i skriftlig form. Intervjupersonerna informerades även om att 

deltagandet var helt frivilligt och att de kunde avbryta när helst de ville. Jag har noga förklarat 

de etiska riktlinjer som jag förhållit mig till. 

 

Samtyckeskravet – handlar om att de som deltar i studien själva har rätt att bestämma över sin 

medverkan. Deltagarna har rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 

delta samt kunna avbryta deltagandet utan några som helst repressalier. Detta innebär att jag 

har efterfrågat samtycke att delta av alla som berörs av studien (Vetenskapsrådet, u.å.). Samtliga 

intervjupersoner har innan varje intervjutillfälle fått skriva under ett informerat samtycke (se 

Bilaga 3). 
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Konfidentialitetskravet – innebär att de uppgifter som framkommit om de som berörts av 

studien har getts största möjliga konfidentialitet för att undvika att obehöriga ska kunna ta del 

av dem. Detta innebar att jag antecknade, lagrade och avrapporterade på ett sådant sätt att ingen 

kunnat identifiera de medverkande (Vetenskapsrådet, u.å.). I arbetet med denna studie har 

endast jag haft tillgång till den insamlade empirin då jag förvarat de inspelade intervjuerna och 

det transkriberade materialet i lösenordskyddade mappar på min dator som även den skyddas 

av ett privat lösenord. För att säkerställa att ingen obehörig person ska komma över materialet 

från intervjuerna har jag raderat alla dokument och förstört alla papper i en dokumentförstörare. 

För att efterfölja konfidentialitetskravet har jag även valt att inte ange varken namn eller vilket 

kön respektive intervjuperson har. För att säkerställa anonymiteten ytterligare har jag beslutat 

att benämna intervjupersonerna som; Intervjuperson 1, Intervjuperson 2, Intervjuperson 3, 

Intervjuperson 4, Intervjuperson 5 samt Intervjuperson 6, utan att intervjuerna skulle ha skett i 

inbördes ordning, istället för att ge dem fingerade namn. Detta för att undvika att riskera 

anonymiteten men också för att säkerställa att ingen vikt läggs vid intervjupersonens 

könstillhörighet. Jag har i denna studie valt att inte göra någon skillnad mellan 

intervjupersonernas befattningar i det presenterade resultatet, detta med stark motivation till de 

etiska riktlinjerna och för att leva upp mot fullständig anonymitet för intervjupersonerna. 

 

För att säkerställa en så hög grad av anonymitet som möjligt har samma person fått olika siffror 

vid olika delar av framställningen av resultatet. Jag har även, ur en etisk utgångspunkt valt att 

inte ge ut någon närmare information om intervjupersonernas positioner och arbets-uppgifter 

inom produktionen som skulle kunna göra det möjligt att identifiera personerna. Jag har valt att 

inte presentera intervjupersonerna närmare för att upprätthålla löftet om anonymitet och leva 

upp till konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Nyttjandekravet – handlar om att de uppgifter som insamlats under studiens gång om enskilda 

personer endast har använts för denna studies ändamål. Den information som framkommit får 

inte användas eller utlånas för något annat syfte än denna studies syfte (Vetenskapsrådet, u.å.).  

Jag har vid kontakten med intervjupersonerna redan från början varit tydlig med att den 

insamlade empirin endas kommer att användas till arbetet med denna uppsats och att jag 

därefter kommer att förstöra materialet. 
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3.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt att använda sig av begreppen tillförlitlighet och 

äkthet, jämfört med begreppen validitet, generaliserbarhet och reliabilitet som vanligen används 

inom den kvantitativa forskningen. Detta med anledning av de olika forskningsansatsernas mål 

med undersökningarna. Kvantitativ forskning mäter resultat medan kvalitativ forskning 

undersöker en social kontext (Bryman, 2011). Jag har utifrån syftet med denna studie valt att 

använda begreppen tillförlitlighet och äkthet då jag undersöker intervjupersonernas uppfattning 

av den sociala verklighet som de lever i. 

 

3.7.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet består av fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 

att styrka och konfirmera. 

 

Trovärdighet – För att skapa och öka trovärdigheten i resultatet av denna studie har jag under 

arbetets gång tagit hänsyn till de regler som finns samt att jag har gett såväl organisationen som 

deltagarna i studien möjlighet att ta del av studiens resultat. Detta för att försäkra mig om att 

det finns en god överrensstämmelse mellan det resultat jag presenterar och den sociala 

verkligheten som intervjupersonerna i studien är en del av (Bryman, 2011). För att uppnå en 

högre grad av trovärdighet har jag även fått gå en rundvandring inom pappersbruket. Detta för 

att kontrollera den data som framkommit under intervjuerna, denna metod rekommenderas av 

Bryman (2001) för att ge studien en högre trovärdighet och kallas för metodtriangulering. 

 

Överförbarhet – Enligt Bryman (2011) har den kvalitativa forskningen ett djup jämfört med 

kvantitativ forskning som eftersträvar en bredd. Överförbarhet handlar således om huruvida 

resultatet från ett sammanhang, där en liten grupp människor har de egenskaper som studien 

eftersöker gemensamt, är överförbart till ett annan sammanhang. För att öka överförbarheten 

av denna studie har jag återgett fylliga och rikliga beskrivningar av såväl tillvägagångssättet 

som den sociala verkligheten som intervjupersonerna beskrivit. Syftet med denna studie har 

inte varit att kunna generalisera resultatet utan ge en samtida beskrivning av den sociala 

verkligheten inom produktionen inom just denna organisation. 

 

Pålitlighet – Jag har i denna uppsatts valt att ha ett omfattande metodkapitel där jag för en 

fullständig redogörelse av samtliga metodologiska överväganden. Detta för att styrka graden 
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av pålitlighet i studien. Genom att med stor noggrannhet beskriva genomförandet av samtliga 

moment av studien ges andra möjlighet att granska processen och avgöra i vilken grad studien 

är pålitlig (Bryman, 2011). För att öka pålitligheten i denna studie har jag exempelvis använt 

rikligt med citat i resultat och analyskapitlet för att ge en målande bild av det empiriska 

materialet som samlats in under intervjuerna. Jag har i arbetet med denna uppsats haft två 

personer som ”revisorer” som har läst igenom min text och kommit med värdefulla synpunkter 

för att bedöma kvaliteten på de metodval som gjorts (ibid.). Jag har även utfört en pilotintervju 

där jag fick möjligheten att testa intervjuguiden för att få chansen att förbättra och öka 

pålitligheten.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera – Bryman (2011) anger att möjligheten att styrka och 

konfirmera handlar om att ha insikt i att det inte är möjligt att få någon fullständig objektivitet 

i kvalitativ forskning. För att öka möjligheten att styrka och konfirmera i denna studie har jag 

försökt ha en objektiv syn i arbetet med den insamlade empirin. Detta för att inte mina egna 

tankar och åsikter om fenomenet ska färga de slutsatser och resultat som framkommit. 

 

3.7.2 Äkthet 

Äkthet består Enligt Bryman (2011) av fem kriterier; rättvisbild, ontologisk autenticitet, 

pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. 

 

Rättvis bild – Detta kriteriet handlar om hur väl studien ger en så rättvis bild som möjligt av 

intervjupersonernas upplevelser av arbetet inom produktionen (Bryman, 2011). För att skildra 

en rättvis bild av det intervjupersonerna berättat har jag varit tydlig med att intervjupersonerna 

har möjlighet att ställa frågor både före, under och efter intervjun samt att de fått möjlighet att 

ta del av det insamlade materialet om de önskats. Jag har genomfört intervjuer med både 

kvinnor och män inom produktionen som har olika lång erfarenhet av arbetet inom och i den 

direkta närheten av produktionen. Detta med syfte att fånga olika upplevelser av könsskillnader.  

 

Ontologisk autenticitet – Handlar om huruvida studien hjälper intervjupersonerna att komma 

fram till en starkare förståelse av den sociala verklighet som de lever i (Bryman, 2011). Jag har 

under intervjutillfällena upplevt att intervjupersonerna själva fått en tydligare bild av den 

sociala verklighet som de lever i under samtalen med mig. Jag har även ställt följdfrågor på de 

beskrivningar som jag upplevt väckt nya insikter hos intervjupersonerna. 
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Pedagogisk autenticitet – Ställer frågan om studien har bidragit till att intervjupersonerna 

skapat en bättre förståelse av hur andra upplever den sociala verkligheten (Bryman, 2011). 

Detta kriteriet ser jag som sammanhängande med ovanstående, då jag ställt följdfrågor som 

exempelvis ”hur tror du dina kollegor uppfattar detta?” och ”tror du att det uppfattas på samma 

sätt oberoende av vilken könskategori man tillhör?”. Detta för att få intervjupersonerna att 

reflektera över hur deras kollegor upplever den sociala verkligheten. 

 

Katalytisk autenticitet – Kriteriet handlar om huruvida studien har gjort att intervjupersonerna 

kan förbättra sin situation (Bryman, 2011). Min upplevelse är att intervjupersonerna en bit in i 

intervjuerna börjat reflektera över sitt eget bidrag till situationen inom produktionen. Jag har 

även efter intervjuerna fått ta del av intervjupersonernas reflektioner kring vad som skulle 

kunna förändras genom att individerna själva blivit mer medvetna om situationen. 

 

Taktisk autenticitet – behandlar hur och om undersökningen bidragit till att intervjupersonerna 

fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs för att förbättra sin situation (Bryman 

2011). Huruvida undersökningen har gett intervjupersonerna möjlighet att vidta åtgärder kan 

jag inte uttala mig om då jag inte har någon insikt i hur resultatet av denna studie kommer att 

tillämpas inom organisationen.
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4. Resultat och analys 

I följande kapitel beskrivs och analyseras den insamlade empirin med utgångspunkt i West och 

Zimmermans teori att göra kön samt Ackers teori om kön och organisationer. Jag kommer i 

denna del analysera hur intervjupersonerna uppfattar arbetet inom organisationen samt hur 

intervjupersonerna skapar kön i sina beskrivningar. Resultatet kommer att presenteras under 

två huvuddelar; Vad innebär det att arbeta inom produktionen? och Vad skulle det innebära 

om fler kvinnor arbetade inom produktionen? 

4.1 Vad innebär det att arbeta inom produktionen? 

4.1.1 Upplevelsen av arbetsplatsen 

Arbetsplatsen upplevs av samtliga intervjupersoner som positiv. De beskriver att de trivs med 

arbetet och arbetsuppgifterna, att det är roligt och varierande. Något som framkommer ur 

intervjuerna är att de ser en framtid inom organisationen. Möjligheten att utvecklas inom 

organisationen beskrivs som en bidragande faktor till en vilja att arbeta kvar.  En aspekt som 

särskilt lyfts som en bidragande faktor till den höga trivseln inom produktionen är skiftgången. 

De talar dels om vikten av att hamna i rätt skiftlag med rätt sammansättning av individer men 

också om skiftets upplägg med olika skiftgångar. Det framkommer att det är eftersträvansvärt 

att arbeta skift inom produktionen. Intervjuperson 1 beskriver sin upplevelse av arbetet: 

 

Jag trivs med jobbet, jag tycker det är roligt och omväxlande, och arbetstiderna, vi har ju väldigt bra 

skiftgång så länge man klarar av att sova ordentligt, det väldigt bra. Vi har väldigt långa ledigheter för 

återhämtning och man kan göra mycket annat om man planerar sin ledighet. Så det är främst arbetstiderna 

och att jag tycker det är roligt. (Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 1 berättar vidare att arbetet är slitigt med långa arbetspass och att de långa 

ledigheterna är nödvändiga för att hinna få tillräckligt med återhämtning. Att skiftgångarna är 

något som värdesätts av intervjupersonerna bekräftas även av Intervjuperson 5: 

 

Jag trivs väldigt bra med mitt jobb. Det passar mig just nu med det här att vi jobbar fyra dagar så är vi 

ledig fem - sex dagar och så jobbar vi fyra dagar eller tre dagar. Det passar mig bra, framförallt om jag 

ska bestämma mig för att [hitta på något som kräver sammanhängande ledighet]. Jag trivs så fruktansvärt 

bra med mitt jobb. (Intervjuperson 5) 
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Skiftarbetet beskrivs av flertalet intervjupersoner som en förmån förutsatt att det inte påverkar 

sömnen negativt då skiftgångarna innebär omställningar nästintill varje gång de går på ett skift. 

Intervjuperson 3 beskriver ytterligare en aspekt av fördelarna med skiftgång: 

 

Jag tycker mitt jobb är roligt, det är kul att fara till jobbet, oftast så är det faktiskt väldigt kul.  Det är 

jätteviktigt att man trivs på sitt jobb. Som för mig då när jag bytte avdelning. Det var lite bättre lön, men 

då trivdes jag inte med den skiftgången. Jag går hellre på någonting som är lite mindre i lön men det 

passar mig väldigt mycket bättre. Det är det jag tycker är skönt på det här stället, om jag nu kommer på 

att jag inte kan jobba natt mer, det funkar inte, jag kan inte sova, då finns det alltid något annat alternativ. 

(Intervjuperson 3) 

 

Det intervjuperson 3 beskriver är att organisationen erbjuder möjligheten att anpassa arbetet 

utifrån olika individuella förutsättningar. Passar inte den skiftgång en medarbetare har så finns 

möjligheten att byta avdelning eller område inom produktionen som erbjuder en skiftgång som 

passar individens livssituation bättre. Den positiva upplevelsen av skiftarbete kan bland annat 

förstås i relation till det Acker (1990) beskriver om normativa föreställningar. Kön skapas 

genom att individer anpassar sig till de normer och föreställningar som finns kring vad som 

anses vara manligt respektive kvinnligt, normen att kvinnan ska ta det största ansvaret för det 

obetalda arbetet. Detta innebär att kvinnorna bör anpassa sina timmar på det betalda arbetet 

efter behovet av det obetalda arbetet. Detta kan förklaras genom att könsskillnaderna är en 

produkt av kvinnors preferenser för särskilda typer av jobb vilket gör det möjligt för dem att 

kombinera arbets- och familjeliv (Stier & Yaish, 2014). 

 

4.1.2 Arbetets beskaffenhet 

Enligt Acker (1990) skapas kön i organisationer genom åtskillnader av arbetsuppgifter och 

rumsliga positioner. På frågan om var männen respektive kvinnorna finns inom organisationen 

har de flesta uttryckt att männen återfinns i hela organisationen, framförallt inom produktionen, 

medan kvinnorna finns på de positioner som kräver administration och precision. Detta innebär 

att alla uppgifter i produktionen till största del utförs av män. Trots detta ser intervjupersonerna 

inte att arbetet har en manlig könskodning. Istället framhåller de att arbetet som det ser ut idag 

är något som både män och kvinnor kan utföra. Intervjupersonerna visar således på enade 

erfarenheter och uppfattningar av arbetets upplägg och huruvida arbetsuppgifterna är 

könsmärkta eller inte. Intervjupersonerna framhåller att det inte finns några könsmärkningar 

inom produktionen, utan alla inom ett skiftlag gör samma arbetsuppgifter, förväntas göra 

samma arbetsuppgifter och hjälps åt med allting. Något som deltagarna har en gemensam syn 
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på är att arbetet inom produktionen inte längre kräver fysisk styrka. De berättar att det handlar 

om en vilja att jobba med kroppen som verktyg men att det inte innebär att råstyrka behövs utan 

mer en vilja att ha ett rörligt arbete. Många moment inom produktionsarbetet har idag 

hjälpmedel som skapar förutsättningar att klara arbetet inom produktionen oavsett fysiska 

förutsättningar. Intervjupersonerna beskriver att mycket av arbetet idag handlar om att använda 

både kropp och huvud och att ett gott samarbete krävs där hjälp tas av varandra. Intervjuperson 

2 beskriver: 

 

En tjej kan göra exakt samma jobb som en karl kan göra, det spelar ingen roll vad det är för jobb. Det är 

såhär i industrin idag 2019, en individ ska inte behöva vara stark för att klara av jobbet, för råstyrkejobb 

är borttagna. Om du inte orkar lyfta, då ska det finnas saker som gör att du kan lyfta, tillexempel en 

travers … Är man lite svagare eller vad man ska säga, då blir man ju samtidigt lite smartare, alltså för då 

måste man använda lite andra saker för att kunna lösa det. (Intervjuperson 2) 

Trots dessa beskrivningar och uppfattningar som framförts under intervjutillfällena är att vissa 

arbetsuppgifter anses passa kvinnor bättre då kvinnor beskrivs vara mer noggranna. En stor del 

av arbetet inom produktionen innebär övervakning. Övervakningen utförs i manöverrum och 

innebär att man har uppsikt över processen via teknisk utrustning. De beskriver vidare att de 

delar av arbetet som idag kräver fysisk ansträngning innebär att gå ut i maskinrummen om fel 

uppstår eller vid underhållsarbete. Inom ramen för underhållsarbetet beskrivs en del fysiskt 

tunga moment förekomma. På frågan om huruvida det förekommer könsmärkningar inom 

produktionen svarar Intervjuperson 3: 

Jag tror inte det är något som är stämplat just som kvinnligt, kanske övervakningen, de man gör i 

manöverrum, i så fall det, det klarar tjejer. Jag tror att det har att göra med att tjejer är lite mer noggranna. 

Nu har inte vi så mycket maskinförare … där tror jag också att tjejer är stämplade som duktiga inom 

truckkörning och maskinkörning. Det körs en jättestor truck där nere å där vet jag att det varit många 

tjejer som kört. Typisk manliga är ju underhåll i så fall, alltså mek-sidan. Det är väl dom då i så fall. Men 

annars så tror jag inte att det är sådär manligt eller kvinnligt, men det är nog dom som anses vara så. 

(Intervjuperson 3) 

 

Citatet vittnar om att uppfattningarna kring könsmärkningarna inom produktionen å ena sidan 

är att det inte förekommer, men å andra sidan är det precis vad som beskrivs i citatet, att det 

finns vissa uppfattningar om arbetsuppgifters könskodning. Det som beskrivs av intervjuperson 

3 är könskodning. Det som även har framkommit av empirin är att det beskrivs finnas en 

skillnad i hur kvinnor utför arbetet inom produktionen. Intervjupersonerna skildrar olika 
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aspekter av det kvinnliga bidraget. Jag tolkar skillnaden i det intervjupersonerna yttrar som att 

kvinnor och män tillskrivs olika kompetenser och förmågor beroende av könstillhörighet (West 

& Zimmerman, 1987). Vad avser uppfattningen bland intervjupersonerna om att kvinnor bidrar 

till en bättre arbetsmiljö, främst genom vad de tillför till säkerheten, uppfattas på samma sätt av 

samtliga intervjupersoner. Beskrivningen av arbetsplatsen är att arbetet innehåller en hel del 

riskfyllda moment. I arbetet ingår det att utveckla ett säkerhetstänk i allt som ska utföras. 

Arbetet beskrivs bestå till stor del av övervakning av processen och att arbetet utförs och fortgår 

på ett säkert sätt så att inga onödiga risker tas eller incidenter sker. Arbetet innebär bland annat 

en hel del heta arbeten, arbeten med klämrisk och arbeten i och omkring stora fordon och 

maskiner, som innebär att det finns risk för allvarliga skador om anläggningen inte sköts med 

en oerhörd aktsamhet. De flesta av intervjupersonerna anser att kvinnor är försiktigare än män 

och tänker tio gånger extra jämfört med män, som de beskriver kastar sig ut för ett stup utan att 

tänka innan, Intervjuperson 4 berättar: 

 

Kvinnor kanske är lite smartare och försiktigare vad gäller säkerhet än vad män är. Vi har gubbar som 

ibland `äh det här går bra´ och sparkar upp något kokhett och går ut och har inga stövlar. Säkerhetsbiten 

är oftast kvinnor bättre på. Så var det även på de ställen jag tidigare varit på, kvinnor var bättre på 

säkerheten. Jag tror att kvinnor är mer allmäntänkande när det gäller säkerhet, män är ofta mer rak på. 

Män kan börja med uppgiften så kan det gå åt helvete, medan det är lugnt och sansat när kvinnor gör det 

och de gör det bättre. (Intervjuperson 4) 

 

En av intervjupersonerna beskriver att själva attityden till säkerheten är bristfällig hos män och 

de äldre, som också består av män, som jobbar inom produktionen vilket exemplifieras av vad 

Intervjuperson 4 fortsätter berätta: 

 

Jag tror att det skulle påpekas på ett bättre sätt, sen är det ju att de börjat med, som jag tycker är bra, som 

de äldre ibland tycker är jobbigt, det är ju säkerhetsutbildningar .… Som jag sett det så tycker jag oftast 

kvinnor lyssnar mer på säkerheten medans männen kanske kollar på klockan … Det är bara positivt att 

vara försiktig. (Intervjuperson 4) 

En annan av intervjupersonerna beskriver samma sak, att kvinnorna är noggrannare, och att det 

är just detta som gör att de passar så bra inom produktionen och att det är därför kvinnor behövs. 

Detta kan förklaras utifrån det Acker (1990) betonar, att det inom organisationer sker köns-

märkningar av arbetsuppgifter där kvinnorna beskrivs ha en fallenhet för de arbetsuppgifter 

som kräver precision och noggrannhet. 
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4.1.3 Förklaringar till varför det ser ut som det gör 

Anledningarna till den ojämna könsfördelningen inom produktionen beskrivs av majoriteten 

ligga kvar sedan gammalt, att det har med den äldre generationen och dess kultur att göra. Den 

äldre generationen beskrivs bestå av äldre män som har arbetat på samma arbetsplats hela sina 

liv. Dock är det tydligt att det har och håller på att ske en förändring. Intervjuperson 1 om 

generationsväxlingen: 

 

Det har varit en sådan generationsväxling, nu håller det väl på att byta ut. När jag började var det gamla 

män som hade varit hela sitt yrkesliv där. Då var det en sån där riktig liten egen värld, men det håller ju 

på att bytas ut nu. Då var det väldigt mycket gnäll,  `det ska göras på si och så, vi har alltid gjort såhär´. 

Men nu byts det ju ut folk kontinuerligt så att .… Nu kommer det in lite friskt blod. (Intervjuperson 1) 

 

På frågan om varför de trodde att könsfördelningen såg ut som den gör framkom varierande 

svar. En av intervjupersonerna reflekterar kring om det kan bero på jobbets karaktär, att det 

upplevs som ett ”skitigt jobb”, att det är ett oattraktivt jobb för kvinnor. Intervjupersonen kan 

inte förstå varför det är så än idag, alla arbeten inom industrin och produktionen är inte ”skitiga 

jobb”. Intervjuperson 2 reflekterar: 

 

Folk vet nog inte om vad vi gör här, jag visste inte heller vad man gjorde här innanför grindarna när jag 

sökte hit. Jag visste att det tillverkades papper men jag visste inte hur det såg ut eller hur arbetsplatsen 

såg ut överhuvudtaget. De kanske tror att det är mer industri, alltså mera kropps… Jag vet inte vad det är 

som skrämmer bort kvinnor. (Intervjuperson 2) 

 

Det intervjupersonen beskriver handlar om att det inom samhället finns en okunskap om själva 

arbetet inom industrin, att förklaringarna till den skeva könsfördelningen inom industrin ligger 

utanför organisationen. Det blir här en tydlig åtskillnad mellan samhället ”utanför” och själva 

organisationen genom begrepp som innanför grindarna. Detta bekräftar även Intervjuperson 4 

som också reflekterar över att orsaken till den låga andelen kvinnor beror på en okunskap, att 

samhället inte vet vad jobbet handlar om och då inte vågar söka dit. 

 

Jag tycker det är konstigt, för som operatör, det är ju ett fantastiskt jobb, visst det kan va långtråkigt 

ibland och ibland är det som att man inte har tid att stanna, men överlag så är det ju ett jättebra jobb! Jag 

vet inte om det är mer män som söker de tjänsterna eller om det är kvinnor, det kan jag inte svara på … 

Men jag förstår inte alltså arbetssätt, det är ingenting i arbetet som kräver att du är en man, absolut inte. 

(Intervjuperson 4) 
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Ovan citat belyser att personerna som arbetar inom produktionen har svårt att se varför kvinnor 

inte skulle vilja söka sig dit. Även om den övervägande uppfattningen om att det ligger en 

okunskap och gammal tradition bakom den låga andelen kvinnor så fann jag en annan tolkning 

av situationen, där fokus riktas in i organisationen och inte ut mot samhället, Intervjuperson 5 

belyser skillnaden genom följande beskrivning: 

 

Det kan sitta något i att det är operatörernas fel också att vissa av dem kanske inte vill ha kvinnor. Om 

en tjänst blir vakant å behöver en ny person, de får ju komma å fråga om nån av de här sökande som 

jobbat här tidigare, som vi känner och kanske vet vem det är, om den kan tänkas komma in i jobbet. 

Mycket beror på skiftlaget, mycket ska funka med skiftet. Nog är det säkert nån viss jargong som går att 

det ska vara män, men jag vet inte. (Intervjuperson 5) 

 

Citatet vittnar om att det bland några finns uppfattningar om att kvinnor inte ska arbeta inom 

produktionen och att skiftlagen, som idag består av största delen män, har ett tillfälle att påverka 

vilka som rekryteras. Det som beskrivs är att det förekommer en form av informell rekrytering 

inom produktionen. Ett sådant informellt tillvägagångssätt riskerar att indirekt leda till att män 

rekryteras även om så inte är avsikten. Detta kan även förstås i termer av status och värderingar 

där mäns status och könsidentitet bekräftas av ett industriarbete, ett manligt arbete, samt att det 

kan tänkas att lönearbetet förknippas med det manliga värdet. Detta förutsätter således att 

kvinnorna hålls utanför för att inte riskera att den manliga könsidentiteten och den status som 

det innebär äventyras. Intervjuperson 1: 

 

Kommer det kvinnor hit som klarar av det här, då är det ju inget riktigt jobb när till och med en kärring 

klarar av det. Det är ju lite så, det är ju inte något riktigt karlarbete om kvinnor klarar av det, då sjunker 

ju statusen. (Intervjuperson 1) 

 

Att skiftlagen än idag består av den äldre generationen män, förklaras av att det förekommer 

föreställningar om vad som anses vara manligt respektive kvinnligt inom arbetslivet än idag. 

Intervjuperson 4 reflekterar: 

 

... varför det var så förr, det är väl för att män ansåg väl att dom skulle jobba hårt, de ska va inom industri 

och kvinnor ska inte vara det. (Intervjuperson 4)  

 

Beskrivningarna indikerar att männens könsidentitet är något som förstås och skapas i relation 

till det som kvinnor inte är eller inte anses ska göra. Den individuella förståelsen innebär således 
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en medvetenhet om förekomsten av vad som skapar kön och könsidentiteten där val av arbete 

och jargong stärker detta (Acker, 1990; West & Zimmerman, 1987). 

4.1.4 Förändring, tradition och lösningar  

I tidigare avsnitt har bland annat intervjupersonernas uppfattningar om varför kvinnor hittills 

inte arbetat i större omfattning inom produktionen beskrivits. Vad avser synen på förändringen 

inom produktionen framkom två skilda uppfattningar där Intervjuperson 3 beskriver en 

upplevelse av att det är mer kvinnor inom produktionen än någonsin tidigare : 

Jag kan ändå tänka mig att det är mer nu än vad det någonsin varit [kvinnor inom industrin och 

produktionen], det måste det vara för förut fanns det verkligen inte, då skulle tjejerna vara frisörer å 

karlarna gjorde allt det andra, det måste ändå ha blivit bättre. (Intervjuperson 3) 

Citatet vittnar om att det finns en uppfattning om att fördelningen mellan könen inom 

mansdominerade yrken har förändrats men även en föreställning om att kvinnor tidigare var 

hänvisade till vissa yrken. Detta kan förstås i ljuset av Ackers (1990) teori om att organisationer 

är integrerade med den könsskapande processen där dessa åtskillnader sker, vilket resulterar i 

att kvinnor och män placeras inom olika branscher och yrken. Den andra uppfattningen av 

förändringen beskrivs av Intervjuperson 1 som något som kommer att ta tid. Att förändrings-

arbetet sker i relation till organisationens geografiska placering där traditioner är förknippade 

med föreställningen om den manliga industriarbetaren: 

Det är fortfarande väldigt mycket mansdominans här [geografiskt där organisationen är placerad] … Jag 

tror att det kommer dröja länge innan det kommer hit upp… Jag tror vi är lite sega här uppe... Det är mer 

traditionsbundet ju längre norrut man kommer, jag får för mig det i alla fall. Kanske skulle det behöva gå 

ut mer i skolor och sånt där, för att upplysa om arbetet. (Intervjuperson 1) 

 

Det intervjupersonen lyfter i citatet ovan är att könssegregeringen har börjat förändras i Sverige, 

men att det i Norrbotten där organisationen är placerad kommer ta längre tid innan förändringen 

kommer ge någon effekt. Anledningen till att det kommer dröja innan det har implementerats 

är enligt Intervjuperson 1 på grund av att det enligt tradition är männen som arbetar inom 

industrin, att det i den norra delen av landet dröjt sig kvar. Intervjupersonen anser att 

information om arbetet bör spridas inom skolan, vilket samtliga intervjupersoner tagit upp som 

en av de främsta åtgärderna för att locka yngre och framförallt kvinnor. Detta speglar åter igen 

en syn om att förklaringarna till könsfördelningen ligger utom organisationens kontroll, att det 



S0055A Kandidatuppsats Hanna Korsby  

  

    30 

är samhället utanför som bidrar till de könsskapande processerna. Något som intervju-

personerna också lyfter är att det finns fördomar som måste arbetas bort i samhället. 

 

Å sen ta bort alla de här fördomarna om att tjejer inte skulle klara. För som sagt det är 2019. Det pratas 

jämt om att det ska vara ergonomiskt, då ska man inte behöva råstyrka. Då har man liksom tappat hela 

konceptet om man sållar bort för att en tjej inte skulle klara det. Man är väl ändå där för att hjälpa 

varandra. Men jag vet ju att Billerud ändå gör saker för att det ska synas att det finns tjejer här … Jag tror 

man måste förändra hela synen på industrijobbet för att tjejer ska våga komma hit. Tjejer som kanske 

egentligen vill söka hit men som inte riktigt vågar. (Intervjuperson 3) 

 

Det jag utläser av det intervjupersonen beskriver är att fokus bör läggas på de normer som 

fortsätter att sammankoppla arbetet med män och maskulinitet. Intervjuperson 3 anser vidare 

att det ska vågas pratas mer siffror, att det tydligt ska framgå vad lönen är som produktions-

operatör. Intervjuperson 3s tankar om hur organisationen ska locka fler kvinnor:  

 

Vad man har för lön, det är ju så mycket bättre än på många andra ställen. Jag tror att det är någonting 

som faktiskt måste lyftas fram mycket bättre, kanske till och med lite siffror också så att folk förstår … 

Man har ju ganska bra chans till att klättra också, karriärmässigt. ….  BillerudKorsnäs är en väldigt bra 

arbetsgivare, det är väldigt mycket förmåner att vara här. (Intervjuperson 3) 

 

De flesta intervjupersoner har beskrivit att en orsak till könsfördelningen inom produktionen är 

okunskapen om själva arbetet och arbetsuppgifterna. De talar om att arbetet behöver beskrivas 

bättre, då denna kunskap saknas om personen i fråga inte tidigare arbetat inom industrin. De 

talar om att detta måste framgå tydligare i bland annat de annonser för lediga tjänster och 

sommarjobb som organisationen gör.  

 

Intervjupersonerna visar på en gemensam syn vad gäller vilka åtgärder som skulle kunna bidra 

till ett ökat antal kvinnor inom produktionen, men med skilda uppfattningar om vilka åtgärder 

som har mest eller minst påverkan på organisationen och vad det innebär för de som redan finns 

inom organisationen. Några av dem anger att skolan är ett första steg, andra säger att 

organisationen ska nå ut till samhället med reklam om att de söker fler kvinnor. En 

intervjuperson använder begrepp som forcerat och kvotering i beskrivningen av sina 

upplevelser kring jämställdhetsarbetet. Intervjupersonen vill vara tydlig med är att det i grund 

och botten inte ska spela någon roll vilket kön en person tillhör eller tillskrivs, utan det ska i 

slutändan handla om vilka kompetenser och erfarenheter en person besitter. Intervjuperson 6 

beskriver att det kan skapas missunnsamhet mellan kollegorna: 
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Det pratas ju väldigt mycket, om man sätter en kvinna som chef, även fast hon förtjänar det, så kan hon 

få mycket skit bakom ryggen. Hon fick det bara för att vi har det som mål. Så det är väldigt orättvist mot 

den individen som förmodligen har förtjänat att få tjänsten till allra högsta grad men får väldigt mycket 

onödig skit för att vi har det som mål. Det är synd tycker jag. (Intervjuperson 6) 

 

Citatet är ytterligare en indikation på hur arbetsuppgifter blir könsmärkta inom organisationen 

och att det finns en föreställning om att män anses besitta mer kompetens och att den manliga 

kompetensen tillskrivs ett högre värde än kvinnors kompetenser. Det intervjuperson 6 beskriver 

vittnar även om att kvinnors kompetens ifrågasätts inom organisationen genom att det före-

kommer uppfattningar om att kvinnor får arbetsuppgifter och positioner på grund av det 

mångfaldsarbete som nu pågår inom organisationen. Kvinnorna som sitter på dessa positioner 

behöver i större utsträckning än sina manliga kollegor bevisa att de förtjänar arbetet och att hon 

besitter den efterfrågade kompetensen (Acker, 1990). 

 

4.2 Vad skulle det innebära om fler kvinnor arbetade inom produktionen?  

4.2.1 Annat synsätt annat perspektiv 

Föregående kapitel visade att det trotts upplevelsen om att det inte finns eller skapas köns-

skillnader inom produktionen så är det ändå det som sker i många av beskrivningarna, 

arbetsuppgifter könsmärks i diskurserna. Människor förväntas agera och reagera i enlighet med 

det biologiska könet (Acker 1990; West & Zimmerman, 1987), samt att de förväntas befinna 

sig i de yrken som är könsmärkta med det ”rätta könet”. Intervjupersonerna i studien visar på 

en övervägande enad syn vad gäller det kvinnorna tillför till arbetsplatsen. Intervjupersonerna 

uttrycker det kvinnliga bidraget som positivt och önskvärt i ett mansdominerat yrke, där 

kvinnorna bidrar med en annan syn, annat klimat och en bättre arbetsmiljö ur både 

säkerhetssynpunkt men också organisatoriskt och socialt. De beskriver att kvinnor ofta har ett 

annat synsätt och tillför nya perspektiv till den annars väldigt enkla mansdominerade synen 

som råder inom skiftlagen. De beskriver att den andra synvinkeln, den kvinnliga synvinkeln, är 

utvecklande och ser förbättringsmöjligheter där männen har blivit bekväma och hemmablinda 

och anser att det som alltid varit på ett sätt och fungerar, ibland knappt, inte behöver utvecklas 

eller förbättras. Intervjupersonerna uttrycker att män och kvinnor tänker på olika sätt och att 

kvinnor är mer känslosamma och mer komplicerade än vad män är. De talar om att ett ökat 

antal kvinnor skulle uppskattas och skulle påverka stämningen och samarbetet. Detta 

förtydligas i citaten nedan: 
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Jag tror att om det skulle vara en större del som är kvinnor, alltså ett jämt antal. Det blir ju en annan syn. 

För man och kvinna, alla ser saker och ting olika och sen att det bara är män och de kommer in en kvinna 

det kan ju lätta upp stämningen, inte bara bland kollegor utan även arbetsmässigt som är det viktigaste 

och samarbetet kan ju bli helt annorlunda. Som jag har upplevt det i alla fall. (Intervjuperson 2) 

 

Det intervjuperson 2 beskriver vittnar om att det finns föreställningar om kön och köns-

skillnader i organisationen (Acker, 1990). Innebörden i det intervjupersonen beskriver tolkar 

jag som att kontentan av att vara man eller kvinna är att utifrån dessa könstillhörigheter 

uppfattar saker och ting olika, där män och kvinnor antas ha olika perspektiv på händelser och 

handlingar. Ett ökat antal kvinnor inom produktionen skulle utifrån en sådan förståelse innebära 

en helt annan syn än den som idag dominerar inom produktionen. Att kvinnornas närvaro skulle 

påverka arbetsklimatet och samarbetet beskrivs som en egenskap och förmåga som en kvinnlig 

individ skulle besitta bara genom att tillhöra en viss könskategori. Den kvinnliga förmågan 

skulle således fungera neutraliserande för de kollegor som arbetar och att kvinnorna skulle få 

det viktigaste inom arbetet att flyta på, stämningen arbetsmässigt.  Detta beskrivs även av 

Intervjuperson 3: 

 

Jag tror ändå att män uppskattar att få en kvinnlig syn på någonting. Alltså om män pratar om ett ämne 

så kan det vara bra att höra hur det syns från en annan sida också. Det har jag upplevt att de skulle tycka. 

(Intervjuperson 3) 

 

Både intervjuperson 2 och intervjuperson 3 tydliggör efter uttalandet att det är deras uppfattning 

av den sociala verklighet som de lever i. Detta är det som West och Zimmerman (1987) menar 

med att kön är något som skapas i det sociala, i interaktionen mellan människor. Intervju-

personernas tydlighet om att det är deras sätt att se situationen mellan könen, är just det som 

enligt både West och Zimmerman (1987) och Acker (1990) skapar kön i organisationer. Att en 

ökad andel kvinnor skulle ge ett övervägande positivt utfall på såväl stämningen kollegor 

emellan som på samarbetet är något som samtliga intervjupersoner bekräftar. Att det kvinnliga 

synsättet är önskvärt beskrivs i alla intervjuer, att ett av de viktigaste bidragen är att kvinnor ser 

möjligheter till förbättring och utveckling i situationer där männen inte har ägnat någon större 

eftertanke. 

 

4.2.2 En önskvärd helhet där kvinnor och män kompletterar varandra 

I tidigare avsnitt har intervjupersonernas uppfattningar om vad det skulle innebära om fler 

kvinnor arbetade inom produktionen framkommit. Det har även framkommit att det finns en 
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uppfattning om att könsfördelningen och könsmärkningen inom produktionen genomgår en 

förändring, men att det kommer ta tid. Vad avser kvinnornas bidrag till arbetsplatsen genom ett 

annat/bättre klimat beskrivs av intervjupersonerna på olika sätt. Det stora flertalet beskriver att 

fler kvinnor skulle leda till en annan stämning inom skiftlagen, att bara närvaron av en kvinna 

lättar upp stämningen och påverkar jargongen som finns inom produktionen. Jargongen som 

råder inom produktionen och inom skiftlagen upplevs av intervjupersonerna som manlig. En 

manlig jargong beskrivs som hård eller grov där det används mycket svordomar. Vilket skapar 

normer och förväntningar på hur en kvinnlig jargong skulle vara (Acker, 1990, West & 

Zimmerman, 1987). Utifrån det som beskrivs antas kvinnorna inom produktionen inte använda 

svordomar eller dra skämt som anses grova. Intervjuperson 6 uttrycker sig på följande sätt vid 

frågan om vad kvinnliga medarbetare tillför till skiftlagen:  

 

Däremot ser jag på de skiften där det finns kvinnligt inslag, där blir det en helt annan jargong å som 

känsla på dom skiften. Det blir det även om det bara finns en kvinna, det finns ju sällan två utan det är ju 

alltid att det finns en … Jag har aldrig hört att någon skulle tycka att det är negativt att ha med en kvinna 

på sitt skift, utan snarare tvärt om. (Intervjuperson 6) 

 

Citatet belyser att den kvinnliga närvaron påverkar jargongen och känslan på skiften positivt 

även om det bara är närvaron av en kvinna. Att organisationen arbetat med att få in fler kvinnor 

upplevs av intervjupersonerna å ena sidan som positivt för hela organisationen medan å andra 

sidan som att de drabbar dem som idag finns i organisationen. Intervjuperson 5 berättar: 

 

Jag tror det skulle påverka artbestämningen positivt… jag tror de flesta tycker att det är positivt, ingen 

har trivts med att det varit för mansdominerat, det är som jag ser det. Jag tycker det verkar positivt från 

alla håll. Fabriken är ju som på uppsving och folk är glada och på bättre humör. (Intervjuperson 5) 

 

Vad avser organisationens vision om att få fler kvinnor att arbeta inom produktionen i framtiden 

tas bra emot av intervjupersonerna och beskriver hur närvaron av kvinnor inom produktionen 

och inom skiftlagen kommer påverka klimatet till det bättre, att stämningen kommer bli lättare 

och mindre macho. Kvinnorna beskrivs vara lättare att samarbeta med och är mer öppna för att 

både ta och ge hjälp medans männen beskrivs att de ska och vill klara sig själva. Intervjuperson 

5 berättar vidare: 

 

Jag tror det kommer bli bättre… det kommer bli en bättre trevnad mellan skiften och i skiften i sig med 

en föryngring och med mer kvinnor. Alltså det kommer bara bli bättre arbetsstämning tror jag. 

(Intervjuperson 5) 
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Det framgår även att det finns delade meningar om huruvida förväntningarna är detsamma för 

män och kvinnor. Några upplever att kvinnorna behöver bevisa att de förtjänar och klarar av 

arbeten som av tradition är mansdominerat. Intervjuperson 3 berättar: 

 

Jag tror att tjejer, iallafall nu tänker jag främst på [arbetet], kanske att tjejer får typ bevisa lite vad de går 

för på något sätt. De får visa att de kan [jobbet], dom kan göra det här. (Intervjuperson 3) 

 

Intervjuperson 6 beskriver samma ämne men har en helt annan upplevelse av vilka 

förväntningar som ställs och vilka förutsättningar som finns: 

 

Jag skulle säga att just nu är det nästan fördel att vara kvinna.  Det har ju som slagit över, det är ju tvärt 

om nu. Det kan ju vara det att det ska jämnas ut de här målen [målen på att öka andelen kvinnor på 

chefspositioner och inom produktionen]. Då blir det ju perioder då det blir fler kvinnor som kommer bli 

chefer eller tas in för att det ska fyllas upp. Men sen kommer det bli en balans i det också. Det är som nu 

det ska rättas till. Jag tycker det är bra. (Intervjuperson 6) 

 

Citatet vittnar inte bara om att det finns skilda uppfattningar inom produktionen, utan skillnaden 

tros beror på att det varit så sedan gammalt och att det är därför könsfördelningen ser ut som 

den gör inom industrin. Ur det intervjupersonen beskriver framkommer att männen är de som 

drabbas av hur könsfördelningen sett ut tidigare. Uttryck som ”männen har inte samma möjlig-

heter just nu” och ”det kostar åt det andra hållet nu istället” har framkommit i beskrivningarna. 

Detta belyser att det inom produktionen förekommer motstridigheter, att å ena sidan är det 

fortfarande kvinnorna som drabbas av arbetsmarknadens segregering medan å andra sidan så 

är det nu männen som missgynnas.  

 

Sammantaget upplevs det som att närvaron av kvinnor bidrar till att förändra arbetsklimatet och 

dynamiken i och mellan skiftlagen.  Att det med fler kvinnor inom produktionen innebär att 

man umgås på ett annat sätt och förbättrar stämningen i skiftlagen där kvinnor finns. Att 

jargongen förändras beskrivs inte som något negativt utan tvärt om, som något positivt. Dock 

är sammansättningen av skiftlagen något som är viktigt för trevnaden inom produktionen. 

Intervjupersonerna är tydliga med att skiftlagets sammansättning är det som kommer påverka 

om du trivs på arbetsplatsen, men att närvaron av kvinnor ökar chansen att trivas. 

 

Som jag ser det så är det viktiga inte ifall jag har en kvinna eller man med mig, det är kompetensen å att 

man känner att dynamiken är rätt i just den arbetsgruppen som man jobbar med … Det blir på ett annat 

sätt när man jobbar och umgås på ett annat sätt om det är en man eller kvinna, å det blir en annan dynamik 
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i gruppen. Så länge det funkar bra är det inget måste, att ta in män på labbet eller ta in kvinnor i 

produktion, det tycker jag inte. (Intervjuperson 6) 

 

Det intervjupersonerna beskrivit är hur kvinnliga kollegor inom produktionen bidrar till ett 

ytterligare, kompletterande perspektiv och en positiv inverkan på stämningen inom 

produktionen. Det kvinnliga synsättet och bidraget skildras på ett annat sätt av Intervjuperson 

3 som även lyfter vikten av att vara både kvinnor och män i ett skiftlag: 

 

Det är mycket tjejer ser som inte karlarna ser dom bara `okej vi gör såhär det går bra´, medans tjejer ser 

förbättringar å det är därför det är svinviktigt att få in tjejer i produktionen … Men absolut så tror jag att 

en mans sätt att se det, den lite mer enkla lösningen, kan vara väldigt bra när det har blivit lite väl 

komplicerat. Det är ju därför vi har varandra, för att vi kan hjälpa varandra på det sättet när en kvinnas 

hjärna slagit knut på sig själv så är det bra att det kommer en karl å säger `kolla den här vägen, den är 

mycket enklare´. Man behöver varandra, man behöver olika synsätt. (Intervjuperson 3) 

 

I citatet ovan framkommer det att män och kvinnor antas komplettera varandra och att 

sammansättningen av både män och kvinnor inom arbetet är den mest önskvärda helheten. 

Detta vittar om en uppfattning att män och kvinnor passar att utföra olika saker, att ingen 

könskategori är komplett, att varken mannen eller kvinnan är skapt för att verka inom olika 

områden, branscher, yrken eller samhällen. Som Acker (1990) lyfter fram i sin teori om hur kön 

skapas, uttrycks och upprätthålls i organisationer, framkommer det tydligt ur intervju-

personernas beskrivningar av sin upplevelse att det finns en tydlig skillnad i vad män och 

kvinnor tillför inom produktionen. Detta blir möjligt att förstå i termer av att organisationen 

består av genusstrukturer där interaktioner skapar och legaliserar föreställningarna om 

könsskillnader. Detta i enlighet med West och Zimmermans (1987) teorier om att kön inte är 

något biologiskt utan det är något som skapas genom att vi gör skillnad mellan könen.
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5. Diskussion 

I detta avslutande kapitel besvaras studiens syfte med hjälp av de valda frågeställningarna. 

Detta med stöd av den tidigare forskningen och de teorier som valts. Därefter förs en 

avslutande diskussion kring undersökningens tillämpning samt förslag till fortsatt forskning.  

 

Syftet med studien var att undersöka och analysera hur könsmönster och kön skapas, 

upprätthålls och förändras inom produktionen på ett svenskt skogsindustriföretag. För att 

uppfylla syftet har jag utgått från följande frågeställningar: 

• Hur beskriver de anställda inom produktionen föreställningar om kön? 

• Vilken betydelse har kön för arbetsplatsen? 

• Om och på vilket sätt åskådliggörs tecken på könsmönstrens förändring? 

 

Resultatet visar att föreställningar och uppfattningar om kön och könsmönster grundar sig i de 

beteendemässiga aspekterna av att vara man eller kvinna. Framställningarna tenderar visa att 

könsmönster och kön inom produktionen upplevs som att de inte har någon betydelse för 

arbetsplatsen och arbetet. Förklaringarna ligger i att arbetet inte anses vara fysiskt tungt längre 

och därför kan utföras av både män och kvinnor. Trots detta framkommer det att det finns 

uppfattningar om skillnader mellan kvinnor och män, där skillnaderna till stor del handlar om 

vad kvinnor och mäns egenskaper anses bidra med till arbetsplatsen. Uppfattningen är att 

kvinnor och män är olika, att de utför arbetet på olika sätt. Kvinnor är noggranna vilket ger en 

indikation på att männen inte skulle vara det i lika stor utsträckning. Sammantaget resulterar 

detta antagandet i att arbetet framstår som att kvinnor egentligen passar bättre för denna typ av 

jobb efter de förändringar som skett. Resultatet visar även att kön skapas, upprätthålls och 

utmanas inom organisationen och att det handlar om hur könsmönstren förklaras i termer av att 

allmänheten har lite eller ingen kunskap om vad arbetet faktiskt är, det vill säga att det inte 

längre är fysiskt tungt eller smutsigt. Problemet tenderar att förpassas till det omgivande 

samhället, och gör därmed könsskillnader till en ickefråga för intervjupersonerna. Det framkom 

även att medarbetarnas inflytande över rekryteringsprocessen är en viktig förklaring till den 

fortsatta mansdominansen inom produktionen. Dessutom visar resultatet att generations-

växlingen, produktionsarbetets beskaffenhet och arbetets utförande i relation till den tekniska 

utvecklingen inom organisationen, har lett till förändringar av könsmönster inom produktionen 
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och på så sätt också utmanat könsordningen. Resultatet visar således att den sociala 

konstruktionen av kön och dess könsmärkning i och utanför organisationen ligger till grund för 

den låga andelen kvinnor inom produktionen. 

 

Resultatet visar att kön och könsmönster skapas i skillnaderna, att de föreställningar om kön 

som finns inom produktionen till största del handlar om de skillnader i beteende, egenskaper 

och kompetenser som män och kvinnor tillskrivs. Intervjupersonerna skildrar dessa skillnader 

mellan män och kvinnor där skillnaderna beskrivs ligga i att män och kvinnor uppfattar saker 

och ting olika och att de i sin tur antas ha olika egenskaper så som att kvinnor av naturen är 

noggranna, smarta, försiktiga och hjälpsamma. Detta indikerar att det är egenskaper som män 

inte naturligt besitter, att männen i egenskaperna blir motsatsen. I beskrivningarna av hur 

kvinnor och män uppfattas beskrivs kvinnor besitta egenskaper som män antas sakna.  Att 

kvinnorna antas bidra med en annan syn, jargong, nya perspektiv samt fungerar neutraliserande, 

utvecklande, förbättrande, skapar bättre samarbete, dynamik och trivsel på arbetsplatsen, kan 

förstås utifrån det West och Zimmerman (1987) beskriver som att göra kön, där skillnader 

skapas mellan kvinnor och män. 

 

Trots att det inom produktionen finns uppfattningar om att könsmönster och kön inte påverkar 

varken arbetets gång eller könsfördelningen inom produktionen så framkommer det tydligt att 

uppfattningar om skillnader mellan kvinnor och män förekommer, där skillnaderna till stor del 

handlar om arbetsuppgifternas karaktär och hur könsmärkningen ser ut och sker inom 

produktionen. Industriarbetet beskrivs från början ha varit format att passa den manliga 

arbetaren där män anses naturligt besitta de egenskaper som krävs för att klara arbetet inom 

industrin som beskrivs som fysiskt tungt, skitigt och innebära en manlig jargong. De 

arbetsuppgifter som passar männen i beskrivningarna är underhållsarbetet som innebär en del 

fysiskt ansträngande moment. Vissa arbetsuppgifter beskrivs passa kvinnor bättre som 

exempelvis övervakningen och säkerheten med hänvisning till att de skulle besitta egenskaper 

som noggrannhet och försiktighet. Detta går att relatera till Ackers (1990) syn om att 

organisationer består av könsstrukturer oavsett om organisationen förklarar sig själv som 

könsneutral med avseende på fördelningen mellan kvinnor och män i antal och kunskaper. 

Skillnaderna mellan kvinnorna och männen i produktionen framställs som något naturligt, 

biologiskt och att dessa skillnader inte har något med organisationens struktur att göra. 

Intervjupersonerna är noga med att tydliggöra att det inom produktionen inte finns något som 
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kräver en man för att klara att utföra arbetet inom produktionen vilket vittnar om att 

intervjupersonerna anser att kön inte är något som skapas, upprätthålls eller förändras inom 

produktionen, utan hänvisas till som en ickefråga. Samtidigt är det just skillnaderna mellan män 

och kvinnor som förklarar könsmönstren som finns inom produktionen och att kön skapas 

genom dessa. Att kön genom diskurserna neutraliseras skapar dessa könsmönster. Detta i 

enighet med tidigare forskning (Gunnarsson, 2011; Abrahamsson 2009, 2014; Acker, 1990) 

som belyses hur kön skapas i våra arbetsliv, hur manligt och kvinnligt skapas genom sociala 

förhållanden.  

 

Det som intervjupersonerna ger uttryck för kan kopplas till Ackers (1990) resonemang om hur 

individer i en organisation förhåller sig till de normer och beteenden som finns inom 

produktionen. Kvinnorna inom produktionen tar sig inte bara an de könsmärkta 

arbetsuppgifterna utan de förväntas även göra det av både sina kvinnliga som manliga kollegor. 

Detta vittnar om en uppfattning om att män och kvinnor passar för att utföra olika saker. 

Resultatet går även att relatera till den första processen om strukturer och organisering i Ackers 

(1990) teori. Den första processen handlar om hur könsstrukturerna skapas genom åtskillnader 

av beteenden som anses lämpligt det tillskrivna könet samt vilka arbetsuppgifter som tilldelas 

dessa. Det med avseende på de beteendemässiga och kompetensmässiga egenskaper som de 

olika könen tillskrivs. Detta innebär att kön skapas genom att individer anpassar sig och formar 

sig till de normativa föreställningarna om att industriarbetet är manligt och att arbetet kräver de 

manliga egenskaperna för att kunna utföras. Detta är i likhet med det Muhonen (2010) menar 

att oavsett om en bransch är mans- eller kvinnodominerad så är arbetsuppgifter och 

arbetsområden könskodade, att det finns uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt.  

 

Av det intervjupersonerna berättar framkommer hur kön och könsmönster skapas i processerna 

mellan samhället och organisationen vilket överensstämmer med tidigare forskning 

(Gunnarsson, 2011), att vi i ett samhälle enas om hur en man respektive kvinna ska vara och 

bete sig. Individen formar sig efter normerna som vi skapat för de olika könsrollerna och att 

dessa påverkar vilka yrken vi väljer utifrån normen för kvinnliga respektive manliga arbeten. 

Något som är intressant är att blicken hela tiden riktas bort från organisationen, genom de 

hänvisningar till samhället som intervjupersonerna ser som förklaringar till könsfördelningen. 

Att det är samhället som är problemet, att samhället utanför inte förstått hur industriarbetet ter 
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sig idag är något som enligt West och Zimmerman (1987) förklaras av att görandet av kön är 

oundvikligt så länge samhället ser ut som det gör. Så länge vi socialt konstruerar kön och delar 

upp individer i olika könskategorier kommer dessa skillnader att skapas och upprätthållas. Det 

förklaras också av hur kön behandlas i de allmänna diskurserna om hur industriarbetet anses 

kvinnligt eller i detta fallet manligt. Sammanflätningen mellan de normer som fortsätter 

sammankoppla män och maskulinitet med industriarbetet förklarar också hur kön skapas och 

upprätthålls genom att män är dominerande i produktionen, vilket anses vara ett manligt jobb. 

Förklaringarna till könsfördelningen ligger utom organisationens kontroll, det är samhället 

utanför som bidrar till de könsskapande processerna. Detta vittnar om att den sociala 

konstruktionen av könsrollerna i samhället ligger till grund för den låga andelen kvinnor inom 

produktionen. Detta förklaras även av det tidigare forskning visar om att motstånd mot 

förändring kännetecknas av samhällsbaserade värderingar och förståelser som finns i en 

organisation.  Organisationsstrukturer och kulturer är ofta konservativa och svåra att förändra. 

(Danışman, 2010; Abrahamsson,2014; Henry et al. 2015)  

 

Dock är en viktig del av resultatet den motstridighet som finns när det handlar om att rikta fokus 

in i organisationen för att hitta förklaringar, istället för att lägga förklaringarna på samhället 

utanför. Det framkommer att reproduktionen av män sker informellt genom 

rekryteringsprocesserna. Att skiftlagen, som idag består av största delen män, har möjlighet att 

påverka rekryteringen. Detta kan förstås utifrån tidigare forskning som beskriver att dessa typer 

av problem grundar sig i personalresurser och organisationsstrukturer. Om anställda inte är 

kulturellt redo för organisationsförändringar är de mer benägna att opponera sig (Danışman, 

2010; Lehto & Lindholm, 2014; Kossek & Buzzanell, 2018). Detta är också en av 

förklaringarna till den rådande könsfördelningen inom produktionen, ett sätt att se hur 

organisationen är könad. Ett sådant informellt tillvägagångssätt riskerar att indirekt leda till att 

män rekryteras även om det inte är avsikten. Detta kan även förklaras av att strukturer av kön 

påverkar organisationsförändringar och hur dessa påverkar strukturerna av kön, vilket innebär 

att motståndet mot förändringen är kopplat till hur könsfördelningen ser ut inom organisationen. 

(Abrahamsson, 2014).  Den informella rekryteringen hindrar även organisationens förmåga att 

etablera en ”modern organisation” genom att tillsynes omedvetet hindra att kvinnor rekryteras. 

Kvinnorna beskrivs bidra med nya utvecklande och förbättrande synsätt och perspektiv. Detta 

kan förklaras vara en praktik som kan klargöra skevheten som finns mellan könsfördelningen. 

Att kön är en produkt av sociala praktiker som varken är biologiska eller naturliga blir tydligt i 
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resultatet (West & Zimmerman, 1987). Den informella rekryteringen är viktig då 

intervjupersonerna tillsynes inte upplever någon skillnad mellan könen i produktionen. Att det 

å ena sidan inte finns något som förklarar genom att säga att det inte finns några könsmärkningar 

inom arbetet medan å andra sidan finns små exempel eller antydningar om att det finns 

informella praktiker som troligtvis sker omedvetet. Det är sannolikt en fråga om att individerna 

säger en sak och gör en annan sak samtidigt som de inte är medvetna om att dessa två saker 

görs vid olika tillfällen, att det i de sociala praktikerna konstrueras kön och könsordningar inom 

produktionen (West & Zimmerman, 1987).  

 

Enligt det som framgår ur intervjuerna beskrivs det förekomma tecken på förändring och hur 

dessa skapar, upprätthåller och förändrar kön och könsmärkningen inom produktionen. 

Resultatet visar att mannen är normen inom industrin än idag, men att arbetets beskaffenhet 

stämmer överens med de egenskaper som kvinnorna tillskrivs. Dessutom visar resultatet att 

egenskaper som kvinnorna antas ha är de egenskaper som också beskrivs som de viktigaste 

inom produktionsarbetet, där arbetet beskrivs innebära noggrannhet och säkerhet. Utifrån 

resultatet kan utläsas att synen på industriarbetet idag genomgår en förändring.  Det 

intervjupersonerna beskriver om arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter visar att det tillsynes 

inte finns något som gör att kvinnor inte kan eller skulle klara av att arbeta inom produktionen, 

men ändå ser det ut som det gör med en majoritet av män. Intervjupersonerna beskriver å ena 

sidan hur arbetet inte är mansdominerat utifrån arbetets beskaffenhet men å andra sidan så 

beskriver de hur kvinnliga och manliga egenskaper skiljer sig åt och hur de skulle passa olika 

arbeten med hänvisning till den tilldelade könskategorin. Förklaringen kan ses i att 

intervjupersonerna inte ser helheten, att de i sina beskrivningar skapar kön och dess 

förutsättningar inom organisationen.  

 

Arbetets karaktär beskrivs på ett sådant sätt att det framställs passa kvinnornas egenskaper och 

kompetenser bättre än de som männen tillskrivs. Utifrån det intervjupersonerna beskriver 

åskådliggörs den förändring av könsmönstren som skett och håller på att ske inom produktionen 

med hänvisning till den generationsväxling som skett och förändringen av produktionsarbetets 

beskaffenhet, där arbetet inte längre är fysiskt krävande. Att skiftlagen än idag består av den 

äldre generationen män, förklaras av att det förekommer föreställningar om vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt inom arbetslivet än idag. Detta visas även i Danışman (2010) 
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forskning om hur organisationskultur påverkas av samhällets värderingar och förståelser och 

försvårar organisationens försök till förändring.  

 

Den förändrade synen på industriarbetet kan ge möjligheter till en ökad andel kvinnliga 

medarbetare inom produktionen som rimligen kan få positiva effekter för mångfaldsarbetet 

inom BillerudKorsnäs Karlsborg. Sammanfattningsvis kan resultatet ses som en förklaring till 

antagandet om att kön är något biologiskt betingat och okunskapen om att kön skapas, 

upprätthålls och utmanas i de sociala diskurserna och praktikerna inom produktionen och 

samhället. Studien visar också att genom att undersöka hur individerna inom produktionen 

upplever sitt arbete, redogörs för konsekvenserna av könsordnande processer i organisationen. 

Det är viktigt att förstå hur förändrade könsmönster och arbetsförhållanden upplevs av dem 

som arbetar inom och i den direkta närheten av produktionen eftersom deras erfarenheter 

kommer att påverka implementeringen av mångfaldsarbetet.  

 

Resultatet visar således att kön och könsmönster å ena sidan inte antogs spela någon roll inom 

produktionen medan å andra sidan visade sig ha en stor betydelse för hur arbetet uppfattades av 

både de som är anställda inom produktionen och av det omgivande samhället. Resultatet bevisar 

att det finns en skillnad mellan det som anses vara kvinnligt och det som anses vara manligt 

inom produktionen samt att männen som än är majoritet inom produktionen har möjligheten att 

påverka vilka som rekryteras, vilket antyder att det finns informella rutiner som leder till att 

könsmönstren upprätthålls, vilket förklarar reproduktionen av män som dominerande. Enligt 

det som framkommit föredras kvinnliga kollegor inom skiftlagen då de anses bidra till en 

positiv arbetssituation trots att könsfördelningen fortsätter att se ut som den gjort. Sammantaget 

ligger intervjupersonernas uppfattningar av kön i linje med både Ackers (1990) och West och 

Zimmermans (1987) resonemang om att en individs identitet och könskategori är ett resultat av 

de sociala strukturer som skapats i produktionen. 

 

5.1 Vidare forskning 

I denna studie har jag fokuserat på hur de anställda inom produktionen beskriver att kön och 

könsmönster skapas, upprätthålls och förändras inom produktionen på BillerudKorsnäs 

Karlsborg. Utifrån det resultat som framkommit hade det således varit intressant att som ett 

nästa steg göra en komparativ studie om huruvida män och kvinnors uppfattningar om detta 

skiljer sig åt. Det vore även intressant att intervjua andra professioner inom organisationen för 
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att fånga deras reflektioner och tankar kring könsordningen inom industrin samt hur de påverkas 

av att det kommer in fler kvinnor i branschen. Det hade varit intressant att undersöka hur kön 

och könsmönster uppfattas av ledningen inom organisationen, som idag består av majoriteten 

kvinnor. I resultatet framkom det uppfattningar om att könsordningen inom BillerudKorsnäs 

till viss del grundade sig i den geografiska placeringen av bruket. Det hade således varit 

intressant att repetera studien på fler av BillerudKorsnäs bruk för att se om det finns 

geografiska- och/eller organisatoriska skillnader. Vid vidare studier hade det även varit 

intressant att undersöka hur kön och könsmärkningen ter sig inom en bransch som är 

kvinnodominerad. 

 

* 

 

 

Att inte se skogen för alla träd - innebär att inte se helheten för alla detaljer, att fastna i detaljer 

och inte kunna urskilja det väsentliga i ett komplext problem. Det är svårt att se och förstå 

system och strukturer medan det är lättare att se, förstå och fokusera på detaljerna, de som är 

uppenbara och direkt synliga. Skogen kan i detta fall beskrivas som den faktiska 

mansdominansen inom produktionen, att kön och könsmönster har betydelse inom 

produktionen trots att intervjupersonerna först inte har den uppfattningen. Träden blir i det här 

fallet att vi idag 2019 inte ska göra skillnad mellan könen, att industrin idag har förändrats så 

att det i praktiken inte kräver fysisk styrka för att klara av arbetet. Att det intervjupersonerna 

beskriver är könsordnande processer men att det egentligen sker mot bättre vetande. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Luleå̊ 2019-04-02  

Hej!  

Mitt namn är Hanna Korsby och jag studerar sista året på sociologiprogrammet vid Luleå 

tekniska universitet. Sociologi ger kunskap om samhället, organisationer och sociala 

förhållanden. Jag läser inriktningen personal- och arbetsvetenskap som ger mig kunskap och 

verktyg för att arbeta med arbetsmiljö- och organisationsfrågor med människan i centrum. 

Som en examinerande del av min utbildning kommer jag under våren 2019 göra mitt 

examensarbete i form av en uppsats som omfattar 15 högskolepoäng. I samråd med 

BillerudKorsnäs har jag fått uppdraget att undersöka hur man kan skapa förutsättningar och öka 

intresset hos fler kvinnor att arbeta inom produktion. Syftet med studien är att undersöka 

upplevelsen av arbetet inom produktionen, med särskilt fokus på organisationskulturen och 

organisationsstrukturen. För att kunna besvara uppsatsens syfte skulle jag vilja genomföra ett 

antal intervjuer med några av er medarbetare som arbetar inom produktionen.  

Intervjuerna kommer att ta ca 45–60 minuter och kommer vid samtycke att spelas in för att 

underlätta efterarbetet med materialet samt att inte gå miste om viktiga aspekter som 

framkommit under intervjuerna. Medverkan i intervjuerna är frivilligt, vilket innebär att du som 

medverkar när som helst kan välja att avsluta intervjun eller låta bli att svara på̊ frågor. 

Materialet från intervjuerna kommer endast att behandlas av mig och användas för denna studie. 

Inspelningarna kommer att raderas när materialet är analyserat. Samtliga medverkande kommer 

att anonymiseras, detta för att läsare inte ska kunna identifiera personerna som deltagit. När 

uppsatsen är godkänd av handledare och examinator kommer ni att få ta del av resultatet. Det 

slutgiltiga resultatet av studien kommer att publiceras digitalt på Luleå tekniska universitets 

hemsida för studentuppsatser.  

Angående tid och plats för genomförande av intervjuerna kan jag anpassa mig efter era 

möjligheter. Önskvärt för mig vore att få möjlighet att genomföra intervjuerna under april 

månad.  

Vid frågor får ni gärna kontakta mig via telefon eller e-post.  

Hanna Korsby 

Telefon: 076-83 82 603 

E-post: hankor-6@student.ltu.se 

 
Handledare: Universitetslektor Kristina Johansson  

Telefon: 0920-49 29 43 

E-post: kristina.johansson@ltu.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Hanna Korsby  



  

   

Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjuguide 

Allmän information: 

Kort presentation av mig, 

• Jag vill börja med att tacka för er medverkan i arbetet med mitt examensarbete. Utan 

er hade detta aldrig gått. 

• Jag skriver nu under våren 2019 mitt examensarbete inom sociologi med inriktning 

personal- och arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.  

• I samråd med BillerudKorsnäs Karlsborg har jag fått uppdraget att undersöka hur 

organisationen ska få fler kvinnor att arbeta inom produktionen. Syftet med studien är 

att undersöka upplevelsen av arbetet inom produktionen, med särskilt fokus på 

organisationskulturen och organisationsstrukturen. 

• Med erat medgivande kommer intervjun att spelas in. 

Vetenskapsrådets etiska principer: 

• Att ni har informerats om studiens syfte och hur studien kommer att genomföras.  

• Ni har informerats om att ni deltar helt frivilligt och att ni närsomhelst kan avbryta 

deltagandet. Du har rätt att bestämma över din medverkan.  

• Ni har informerats om att alla uppgifter om erat deltagande skall ges största möjliga 

konfidentialitet samt att materialet skall förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det. 

• Ni har informerats om att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

studiens ändamål. Och sedan raderas.  

• Har ni några frågor innan vi startar intervjun?  

• Kom ihåg att starta inspelning om medgivande erhålls.  

Bakgrundsfakta: 

• Kan du kortfattat beskriva din bakgrund? 

- Utbildningsbakgrund? 

- Tidigare erfarenheter? 

 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vart i produktionen arbetar du? 

- Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 

 

• Vad var det som gjorde att du sökte jobb här?  

• Hur upplevde du din första tid inom organisationen?  

- Var det som du hade tänkt dig?  

•  Hur tycker du att det är idag?  

• Vad är det som gör att du arbetar kvar?  



  

   

• Hur tror du dina övriga kollegor upplever sin arbetsplats? 

• Hur många är ni som arbetar inom produktionen/på din enhet? 

• Vad finns det för ansvarsområden inom ditt arbetsteam? 

Strukturer och organisering: 

Horisontell: 

• Var finns män respektive kvinnor i organisationen?*** 

- Vad tror du det beror på? 

• Vad är din uppfattning om hur kvinnor och män är fördelade inom organisationen? 

- Påverkar detta dig och andra?  

- På vilket sätt? Varför inte? 

• Upplever du att män och kvinnor har samma förväntningar på sig i ert arbete? 

• Gör män och kvinnor samma saker i produktionen? 

-Förväntas ni göra samma saker? 

Vertikal: 

• Vad är din uppfattning angående utvecklingsmöjligheter, möjligheten att göra karriär 

samt att avancera till högre positioner inom organisationen? 

- Har kvinnor och män samma förutsättningar? 

Symboler, myter och diskurser: 

• Finns det arbetsuppgifter som ses som bättre lämpade för kvinnor / bättre 

lämpade för män här?*** 

- Vad tror du det beror på? 

• Arbetar organisationen för att ta bort dessa stämplar?  

- Hur då?  

• Finns den något du skulle vilja förändra? 

- Utveckla, varför, vad skulle det leda till för förbättringar? 

• Upplever du könsskillnader i produktionen? 

- Är dessa synliga? 

- Är dessa medvetna / omedvetna? 

Relationer och beteendemönster: 

• Kan du beskriva jargongen/ språkbruket i produktionen? 

- Vad händer om någon gör fel? 

- Fikarummet? 

• Finns det skillnad i attityd mellan kön? 

- Mellan man – man? 

- Mellan kvinna – kvinna? 

- Mellan man – kvinna? 



  

   

• Vad tror du dina kollegors uppfattning är?  

Individuell förståelse/anpassning: 

• Behöver man vara på ett särskilt sätt för att passa in här? 

- NEJ: Hur tas olikheterna emot? 

- JA: Varför är det så tror du? Berätta.  

• Vågar kvinnorna inom produktionen ta plats? 

 - Varför / varför inte?  

Avslutande frågor: 

• Vad är din uppfattning om könsfördelning i arbetslivet? (är det något vi väljer eller är 

det samhället som bestämmer?)  

• Tror du detta påverkas oss som individer?  

• Tror du organisationer kan hjälpa till i detta arbete?  

- Hur då iså fall?  

• Hur tycker du att samhörigheten är inom Billerud Korsnäs Karlsborg? 

 

Har ni några frågor ? 

Tack för att du tog dig tid att ställa upp! 

 



  

   

Bilaga 3 – Samtycke 

Samtycke 
Forskningsetiska principer 

De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 

undersökningsdeltagare. Detta för att vid en konflikt kunna ge en god avvägning mellan 

forskningskravet och individskyddskravet. Samt ge underlag för forskarens egna reflexioner 

och insikter i sitt ansvarstagande. De forskningsetiska principerna är uppdelade i fyra 

huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Jag ger mitt samtycke till att delta i studien Kultur, struktur och förutsättningar, som undersöker 

upplevelsen av arbetet inom produktionen, med särskilt fokus på organisationskulturen och 

organisationsstrukturen. 

 

• Jag har informerats om studiens syfte och hur studien kommer att genomföras.  

 

• Jag har informerats om att jag deltar i denna studie helt frivilligt och att jag närsomhelst 

kan avbryta mitt deltagande. Du har rätt att bestämma över din medverkan. 

 

• Jag har informerats om att alla uppgifter om mitt deltagande skall ges största möjliga 

konfidentialitet samt att materialet skall förvaras så att inga obehöriga kan ta del av dem. 

 

• Jag har informerats om att det insamlade materialet endast kommer att användas för 

studiens ändamål.  

 

Vid frågor får ni gärna kontakta mig via telefon eller e-post.  

Hanna Korsby 

Telefon: 076-83 82 603 

E-post: hankor-6@student.ltu.se 

 

*** 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien: 

 

Ort och datum: 

 

 

Namnunderskrift: 

 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Ort och datum: 

 

 

Uppsatsstudentens underskrift: 

 

 

Namnförtydligande: 
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