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Sammanfattning 

Denna studie har med ett sociologiskt perspektiv ämnat undersöka hur upplevelsen av 

jämställdhet ser ut bland produktionsanställda inom den starkt mansdominerade stålindustrin. 

Det studerade företaget är SSAB som är ett svensk-finskt stålföretag vilka är specialiserade på 

utveckling och tillverkning av höghållfasta stål. Årligen har företaget en produktionskapacitet 

om cirka 8,8 miljoner ton på sina produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA. År 

2018 omsatte företaget 75 miljarder kronor.  

Av SSAB:s cirka 14 300 anställda runt om i världen så är 81 procent män, vilket inte gör 

företaget unikt sett till könsfördelningen inom stålindustrin. SSAB arbetar aktivt med att 

försöka förändra dessa siffror genom att rekrytera fler kvinnor. Detta som ett led i företagets 

långsiktiga jämställdhetsmål med tron på att kunna skapa en bättre prestationskultur och 

bättre kunna tillgodose kundernas behov genom en jämnare könsfördelning. 

Syftet med studien var att undersöka hur produktionsanställda upplever jämställdhet på 

arbetsplatsen. Detta gjordes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

produktionsanställda på SSAB:s koksverk i Luleå. Resultatet tyder på att den upplevda 

jämställdheten bland de anställda främst handlar om att företaget rekryterar fler kvinnor och 

att det synliga därför blir hur fler kvinnor tillträder arbetsplatsen. Detta uppfattades av en del 

vara ett uttryck för att SSAB kvoterar kvinnor till företaget. Därför upplevdes detta 

jämställdhets initiativ vara negativt eftersom kompetens och kvalifikationer åsidosatts enligt 

anställda. 

Det efterfrågades även initiativ rörande förändringar av attityder, normer och värderingar, 

vilka ansågs ha inverkan på rådande arbetsplatskultur som under lång tid formats av män. 

Arbetsplatskulturen och jargongen uppfattades av många som hård, men samtidigt rolig och 

grunden för trivsel bland de anställda. Däremot uppfattades den även som gränslös och att en 

minskad chefsnärvaro på grund av en tidigare omorganisation kunde vara grunden till den 

upplevelsen vilket även synliggjorde en önskan om förändring på arbetsplatsen. De anställda 

menar att en förändring skulle kunna innebära ökad acceptans mellan kollegor och bättre 

jargong på arbetsplatsen.  

Nyckelord: Jämställdhet, genus, industri, stålindustri, arbetsplatskultur 
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Abstract 

This study aims to investigate, from a sociological perspective, how the perception of gender 

equality appears among production employees in the highly male-dominated steel industry. 

The company studied is SSAB, which is a Swedish-Finnish steel company, specialized in 

development and manufacturing of high strength steels. Each year, the company has a 

production capacity of approximately 8.8 million tonnes at its production facilities in Sweden, 

Finland and the USA. In 2018, the company had sales of SEK 75 billion. 

 

Of SSAB's approximately 14 300 employees around the world, 81 percent are men, which 

does not make the company unique in terms of gender distribution in the steel industry. SSAB 

is working actively to try to change these figures by recruiting more women. This as part of 

the company's long-term gender equality goal, with the belief that it can create a better 

performance culture and better meet the needs of customers through a more even gender 

distribution. 

 

The purpose of the study was to investigate how production employees experience gender 

equality in the workplace. This was done by performing qualitative semi-structured interviews 

with production employees at SSAB's cookery plant in Luleå. The result indicates that the 

perceived gender equality among the employees is mainly about recruiting more women and 

that the visible is thus becoming more women taking up the workplace. This was perceived as 

an expression of SSAB quoting women to the company. Therefore, this initiative of gender 

equality was perceived to be negative, as the skills and qualifications were neglected 

according to employees. 

 

Initiatives were also requested concerning changes in attitudes, norms and values, which were 

considered to have an impact on the prevailing workplace culture that has long been shaped 

by men. The workplace culture and jargon were perceived by many as hard, but at the same 

time fun and the basis for well-being among the employees. However, it was also perceived as 

limitless and that a reduced managerial presence due to a previous reorganization could be the 

basis for that experience, which also made a wish for change in the workplace. The employees 

believe that this could mean increased acceptance between colleagues and better jargon in the 

workplace. 

Keywords: Gender, equality, industry, steel industry, workplace culture  
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Förord 

I och med denna uppsats avslutar jag mina treåriga sociologistudier vid Luleå tekniska 
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mig än bara teoretisk kunskap kring olika ämnen. Den nya lins som nu applicerats för min 

uppfattning om omvärlden är jag många personer evigt tacksam! 

I författandet av denna uppsats har min handledare Kristina Johansson varit ovärderlig med 

sina goda råd, kommentarer och stora kunskap inom området. Genomförandet av utbildningen 

har till stor del skett sida vid sida med Stina Kurkinen, Linda Larsson och Stina Muotka 

Pettersson vilka också bidragit till andrum, humor och stöttning i denna skrivprocess alla 

skeden. Utan SSAB:s medgivande och intresse för min uppsatsidé hade studien inte varit 

genomförbar vilket tack vare Sandra Söderberg och Björn Larsson blev möjligt. Förutom 

tillträde till arbetsplatsen som annars är stängd för allmänheten har Björn bistått med värdefull 

information och tagit sig tid att förklara saker som varit oklara för mig. De som framförallt 

gjort denna uppsats möjlig är intervjupersonerna som ställde upp och svarade på frågor kring 

deras upplevelser, reflektioner och tankar om arbetsplatsen. Stort tack till er alla! 

Ett särskilt tack vill jag även rikta till Kurt-Åke Hammarstedt som tog sig tid att se över 

uppsatsen i skrivprocessens slutskede. 

Under hela min studietid har ni funnits där, backat upp, motiverat och på olika sätt hjälpt till 

så jag har kunnat läsa dessa tre år, tack min fantastiska familj! 

 

 

 

 

 

 

 

Emilia Moritz 
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1 Inledning 

I detta kapitel delges först en övergripande bild av forskningsområdet samt den historiska 

aspekten av detta, sedan ges en presentation av den studerade arbetsplatsen. Vidare skildras 

idén till denna studie och det leder så fram till en problemformulering, samt syfte och 

forskningsfrågor som fått navigera i forskningsprocessen. Kapitlet avslutas med de 

avgränsningar som varit aktuella samt en disposition av uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Norrbotten har en lång historia av skogsbruk, gruvindustri och järnframställning. På 1700-

talet upptäcktes malmfyndigheter i det som idag benämns som Malmberget. Malmen 

transporterades genom landskapet av skogar och myrar med hjälp av renrajder och hästar till 

bruksorter vid kusten fram till slutet av 1800-talet. Järnvägen ersatte då malmtransporterna 

från malmfälten till Luleå (Almquist, 1982). De småskaliga bruk som tidigare framställt järn 

ur malmen ersattes av ett storskaligt järnverk vid Svartön i Luleå.  Omfattade förberedelser av 

detta arbete öppnade upp sjöfarten och därmed handelsvägen ut i Europa (Moberg, 1988). Än 

idag tjänar järnvägen och sjövägen som ådror för Sveriges produktion och export vilka 

möjliggör handel med övriga världen. 

Min egen erfarenhet av arbete inom den tunga industrin väckte intresset för att göra denna 

studie. Detta då könsmönster och könssegregering inom arbetslivet under flera sekel i 

Norrbotten tillskrivit män de arbetsuppgifter som produktionsarbetet inom dessa näringar 

kräver. Under 2000-talet har dessa könsmönster börjat luckras upp då fler kvinnor tillträder 

arbetsplatser som tidigare nästan uteslutande haft manliga arbetstagare. Företag med ojämn 

könsfördelning har börjat se vinster i att arbeta med jämställdhet vilket kan ha fått ökat 

intresse i och med att diskrimineringslagen trädde i kraft år 2009. Lagen säger att arbetsgivare 

är skyldiga att förebygga diskriminering genom aktiva åtgärder, samt att ingen ska 

diskrimineras på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna, där kön är en av dessa 

punkter (SFS 2008, s. 567). Könsmönster är föränderliga och sett till arbetsmarknaden och de 

strukturer som upprätthållit dessa mönster under århundraden så pekar utvecklingen mot att 

kvinnan i allt större utsträckning kommer att verka på den del av arbetsmarknaden som 

tidigare förbehållits män. Mot denna bakgrund ämnar studien undersöka hur 

produktionsanställda idag upplever jämställdhet på arbetsplatsen. 
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1.2 Den studerade arbetsplatsen; Koksverket 

På SSAB:s koksverk arbetar cirka 140 anställda. 120 personer av dem arbetar i produktionen 

och övriga är tjänstemän. Koksverket ingår som en viktig del i SSAB:s produktion av 

malmbaserat stål, vilket framställs av järnpellets som huvudsakligen kommer från 

malmfälten. Till koksverket kommer kol från hamnen intill som skeppats från bland annat 

Australien och USA. Kolen hettas sedan upp i ett batteri av täta ugnar vilket omvandlar den 

till gas och koks. Gasen blir till energi och koksen transporteras till masugnen där den 

reducerar syre från järnmalmen så flytande råjärn bildas. Masugnen fylls ständigt på med 

järnmalmspellets, koks, kalk och tillsatsämnen varför detta är en process som pågår dygnet 

runt, årets alla dagar och därför kräver ständig bemanning (SSAB, 2019).  

1.3 Problemformulering 

De industrier som under lång tid varit navet för Norrbottens och Sveriges utveckling, såväl 

tekniskt som ekonomiskt har även en tradition av strak mansdominans. Idag står skogs-, gruv- 

och stålindustrin, vilka är exempel på dessa industrier, inför utmaningen att 

kompetensförsörja hållbart inför framtiden. Flera företag inom dessa näringar uttrycker att 

kvinnan har en betydande roll i den utmaningen och att de inte längre ”har råd” att gå miste 

om halva befolkningen eftersom jämställdhet anses vara gynnsamt för företagen och 

nödvändigt för att uppnå ökad lönsamhet (Jernkontoret, 2019; Johansson & Ringblom, 2017).  

Stålindustrin är en av de branscher där jämställdhetsfrågan blivit allt mer central. En av de 

främsta utmaningarna med branschens rekryteringsarbete är att attrahera fler kvinnor att söka 

sig till denna mansdominerade del av arbetsmarknaden. SSAB är ett företag som antagit 

utmaningen att nå en jämnare könsfördelning då detta bland annat kan avhjälpa deras 

ambition; att skapa en bättre prestationskultur bland de anställda. Det kan i sin tur bidra med 

ökad lyhördhet inför kundernas behov och därmed ökad konkurrenskraft för företaget 

gentemot andra aktörer på marknaden (SSAB, 2019). Genom att i olika kanaler visa upp en 

arbetsplats med mångfald samt bilder med lika många kvinnor som män marknadsför sig 

företaget med sin vision av det optimala stålföretaget.  Detta förmedlar även budskapet att 

företaget vill rekrytera individer som inte traditionellt sett sökt sig till dem som arbetsgivare. 

På vilket sätt det i praktiken påverkar de enskilda individernas upplevelse av jämställdhet i 

detta traditionellt sett mansdominerade företag ämnar studien att undersöka. 
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1.4 Syfte och forskningsfrågor 

Mot den bakgrund som beskrivs ovan, är syftet med denna studie att undersöka 

produktionsanställdas upplevelse av jämställdhet på arbetsplatsen. Med jämställdhet menas 

här både jämställdhetsläget och jämställdhetsarbetet. Detta utförs genom att försöka svara på 

dessa frågeställningar: 

 Hur upplevs SSAB:s jämställdhetsarbete bland produktionsanställda? 

 Hur beskriver och förstår anställda nuvarande jämställdhetsläge på företaget? 

 Hur ser anställda att ökad jämställdhet skulle främja arbetsplatsen? 

 

 

1.5 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka upplevelsen av jämställdhet bland de 

produktionsanställda på SSAB. För att ytterligare avgränsa denna kvalitativa studie så har den 

utförts i Luleå vid företagets koksverk genom intervjuer med tio personer som arbetar i 

produktionen. Studien omfattar således inte det faktiska jämställdhetsarbete som SSAB gör, 

vilket hade kunnat undersökas genom exempelvis intervjuer med ledningen eller policy 

dokument.  

1.6 Disposition  

Figuren nedan visar hur uppsatsens innehåll disponerats och ger en översikt av de kapitel som 

formats i forskningsprocessen. 

Figur 1: Kapiteldisposition 

 

I kapitel två presenteras tidigare forskning på området genom olika aspekter av jämställdhet 

inom arbetslivet. Kapitel tre redogör för uppsatsens teoretiska referensram och varför dessa 

val av teorier blev aktuella. I kapitel fyra redogörs metoden, vilka val som gjorts gällande 

metod samt genomförandet av studien. Vidare behandlas analysen av empirin, etiska principer 

och ställningstaganden som tagits i beaktande samt tillförlitligheten och äktheten i materialet. 

Kapitel 1 

Inledning 

Kapitel 2 

Tidigare 
forskning 

Kapitel 3 
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Kapitel 4 

Metod 

Kapitel 5 

Resultat & 
analys 

Kapitel 6 

Diskussion 
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Kapitel fem presenterar resultatet och analys av detta genom en tematisering. Avslutningsvis 

förs en diskussion i kapitel sex om uppfyllande av syfte och forskningsfrågor kopplat till den 

teoretiska referensramen. I bifogade bilagor återfinns informationsbrev, intervjuguide samt 

rekommendationer till SSAB för fortsatt jämställdhetsarbete.  
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2 Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenteras tidigare forskning med utgångspunkt i de kategorier som visat 

sig i sökningen av vetenskapliga artiklar, vilket utfördes initialt i denna uppsatsprocess. 

Artikelsökningen mynnade ut i en litteraturöversikt och de kategorier som användes till den 

har sedan omarbetats för att bättre förstås i kontexten av denna uppsats. 

2.1 Aspekter av jämställdhet inom arbetslivet 

Genom tidigare forskning kring genusmönster på arbetsmarknaden så går det snabbt att 

konstatera det ökade intresset för detta forskningsområde bara på senare år. Det är något som 

kan tolkas som en typ av bekräftelse av orättvisan i de genusmönster som syns på 

arbetsmarknaden. Där återfinns kvinnor och män på olika positioner, både horisontellt och 

vertikalt samtidigt som män på kvinnodominerade arbetsplatser gynnas av att tillhöra 

minoritetsgruppen, till skillnad från kvinnor i minoritet (Elwér, Harrysson, Bolin, & 

Hammarström, 2013; Bryngelson, Bacchus Hertzman, & Fritzell, 2011; Jonsson, Lidwall, & 

Holmgren, 2013).  

2.1.1 Hur jämställdhet och könsfördelning inom arbetslivet påverkar hälsan hos arbetstagare 

Elwér et al. (2013), Bryngelsson et al. (2011) och Jonsson et al. (2013) tar i sina artiklar 

utgångspunkt i hur jämställdhet och könsfördelning inom arbetslivet påverkar hälsan hos 

arbetstagare och hur det i sin tur kopplas till sjukskrivningar. Materialet som dessa 

forskningsstudier bygger på är hämtade från enkätundersökningar som gjorts av forskarna 

själva och behandlats genom klusteranalys (Elwér et al., 2013). De är även hämtade från 

svensk levnadsnivå undersökning (LNU), registerbaserad information från Försäkringskassan, 

svensk arbetsplatsundersökning (APU) (Bryngelsson et al., 2011), samt från en sjukskrivnings 

kohort och en generell befolknings kohort (Jonsson et al., 2013). Detta ger sammantaget en 

bred bild av hur forskningsområdet ser ut. Jonsson et al. (2013) använder sig av Kanters teori 

angående psykosocial arbetsmiljö, vilken föreslår att minoritetsgruppen uppfattas annorlunda 

än majoritetsgruppen på arbetsplatsen. Detta är något som bidrar till att den psykosociala 

arbetsmiljön uppfattas som ogynnsam för de som befinner sig i minoritetsgruppen. Även 

Bryngelsson et al. (2011) använder sig av Kanters teori och menar vidare att detta i längden 

visar på förklaringen till högre sjuktal bland individer i minoritetsgruppen. Samtliga av dessa 

tre kvantitativa forskningsstudier visar på att det finns ett samband mellan könskompositionen 

på arbetsplatser och sjukskrivningar. Särskilt intressant är att forskningen pekar på högre 

förekomst av ohälsa inom yrken med ojämn könsfördelning, särskilt på arbetsplatser där män 
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är majoritetsgrupp. Även om förekomsten av sjukskrivningar på grund av ohälsa är störst 

inom dessa organisationer så är det kvinnor i minoritet som är de värst drabbade. Troliga 

anledningar föreslås vara kvinnors och mäns olika status och handlingsutrymme på sina 

arbetsplatser, ökad arbetsbelastning för kvinnor i minoritetsgrupp samt maskulina normer på 

arbetsmarknaden. Samtidigt så föreslår forskarna jämställdhetsarbete som lösning och att en 

jämnare könsfördelning på arbetsplatser har en positiv effekt för samtliga arbetstagares 

hälsostatus (Elwér et al., 2013; Bryngelsson et al., 2011; Jonsson et al., 2013).  

En senare artikel skiljer sig dock åt från övrigas resultat, där slutsatsen istället var att 

psykiskohälsa var vanligare på arbetsplatser med jämn könsfördelning, än på 

mansdominerade arbetsplatser, vilket är något som forskarna framhåller kräver ytterligare 

undersökningar. Detta för att kunna hitta en förklaring till denna nya utveckling, som går 

emot vad tidigare forskning kommit fram till, nämligen att kvinnor inom yrken med jämn 

könsfördelning har bättre hälsostatus enligt Elwér et al. (2014).  

Elwér et al. (2014) har i artikeln (Workplace gender composition and psychological distress: 

the importance of the psychosocial work environment) presenterat den kvantitativa forskning 

som bygger på data som samlats in i Luleå från deltagare födda samma år vid tre olika 

tillfällen, år 1981, år 1986 samt år 2007. I den senaste datainsamlingen (LNU), år 2007 blev 

endast de deltagare som var registrerade hos en arbetsgivare med mer än en anställd 

inkluderade i studien. Totalt omfattade studien 135 357 arbetstagare. Vidare delades 

analysenheterna in i tre grupper efter rådande könsfördelning på arbetsplatsen; fler än 60 

procent män på arbetsplatsen, mixat med 40-60 procent kvinnor på arbetsplatsen samt fler än 

60 procent kvinnor på arbetsplatsen. Den psykosociala arbetsmiljön mättes med hjälp av en 

version av Krav- kontroll- stödmodellen och olika frågor kring vart och ett av de teman som 

ingår i modellen, från början framtagen av forskarna Karasek och Theorell.  

Genom chi-2 test kom bland annat resultatet om högre förekomst av ohälsa för kvinnor i 

åldern 42 år i den mixade gruppen arbetstagare, vilket var det mest utstickande resultatet då 

tidigare forskning pekat på bättre hälsa inom de få yrkeskategorier med jämn könsfördelning i 

Sverige enligt Elwér et al. (2014). Resultatet som forskarna redovisar är intressant för denna 

studie eftersom detta kan vara av betydelse för arbetsgivare som använder argument om 

jämnare könsfördelning för att skapa bättre arbetsmiljö. Samtidigt som forskarna understryker 

vikten av vidare forskning på området så resonerar de även kring orsaken till resultatet vilket 
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kan vara att könskompositionen mäts på olika sätt, att könsintegrerade arbetsplatser är något 

annat än jämnt könsfördelade arbetsplatser (Elwér et al., 2014). 

2.1.2 Kvinnors och mäns olika karriärsval  

Trots att arbetsgivare är skyldiga att verka mot diskriminering så visar ändå studier att det 

finns en uppfattning om att kvinnor måste prestera bättre än män som söker samma typ av 

position inom arbetslivet. Detta kan ha och göra med att kvinnor har svårare att bli socialt 

accepterade då männen kan uppleva det sociala samspelet enklare med andra män. Därigenom 

stöter kvinnan oftare i glastak och upplever sig olika behandlad på grund av sin 

könstillhörighet. Vidare menar forskare att kvinnor och män upplever problem och 

interaktioner olika på sina arbetsplatser och även upplever olika problem kopplat till genus 

enligt Grip, Engström, Krekula och Karlsson (2016); Bryngelsson et al. (2011) och Jonsson et 

al. (2013).  

En möjlig förklaringsmodell som presenterats inom forskningen föreslår att diskriminering 

förkommer redan i rekryteringsprocessen då organisationer kan ha en förutbestämd bild av 

vilken typ av person som ska tillsättas på en position och vilket kön denne har. I artikeln Does 

hiring discrimination cause gender segregation in the Swedish labor market? förkastar 

Carlsson (2011) denna teori då studien bygger på en jämförelse av återkopplingsfrekvens från 

potentiella arbetsgivare till fiktiva arbetssökande, kopplat till kön. I denna studie, utförd under 

år 2005-2006, undersöktes data som insamlats genom att ansökningshandlingar till 

annonserade tjänster skickats in till arbetsgivare i Stockholm och Göteborg under 8 månader. 

Totalt sändes 3228 ansökningshandlingar till 1614 annonserade tjänster hos arbetsgivare, med 

likvärdiga kompetenser och kvalifikationer angivna hos de sökande. Den enda skillnaden på 

de i övrigt identiska ansökningshandlingarna var att ena ansökan såg ut att komma från en 

kvinna, den andra från en man.  

Arbetsgivarorganisationerna som ansökningarna sändes till var både mans- och 

kvinnodominerade, vilket Carlsson (2011) ansåg relevant för att få en rättvis bild av resultatet. 

Sett till resultatet så kunde enbart en något högre återkopplingsfrekvens för kvinnor till 

kvinnodominerade yrken påvisas, vilket därför avfärdar teorin om att diskriminering vid 

rekrytering skulle föreligga och förklara genusmönstren på arbetsmarknaden. Emellertid så 

menar forskaren att tidigare diskriminering vid rekrytering kan vara en möjlig orsak till varför 

kvinnor och män befinner sig på olika positioner på arbetsmarknaden. De genusmönster vi ser 

idag har en lång historia och har betydelse för kvinnors och mäns val av både utbildning och 
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yrke, vilket forskaren anser vara en troligare förklaring än diskriminering vid rekrytering 

(Carlsson, 2011).  Det går dock inte att helt utesluta diskriminering i ett senare skede av en 

rekryteringsprocess. Denna typ av forskning visar på vidden av den utmaning organisationer 

står inför om de väljer att arbeta för en jämnare könsfördelning. De bör ta i beaktande att 

karriärs inriktning för många individer formas tidigt i livet i takt med samhällets övriga 

normer och värderingar. 

2.1.3 Kvinnor är bra för affärer och atmosfärer 

Arbetslivsrelaterad genusforskning visar tydligt på det ökade intresset inom organisationer att 

beakta genusfrågan, särskilt inom mansdominerade yrkesgrupper. Detta har gjort att 

kvinnorättsfrågan omvandlats till ett lönsamhetsargument eftersom att kvinnan förväntas bidra 

med andra värderingar, bredare perspektiv, bättre samarbete, mer flexibilitet och ökad 

lönsamhet kring materiella kostnader då kvinnor sägs hantera arbetsutrustning varligare och 

även kan hjälpa till att skapa en bättre organisationskultur menar Johansson och Ringblom 

(2017); Grip et al. (2016). Vidare riktas kritik mot denna typ av argument då de ”klumpar 

ihop” kvinnor till en grupp snarare än att se till individen. Detta innebär en falsk bild av 

homogenitet som grupperar människor efter kön och bygger på stereotypa föreställningar om 

dessa grupper enligt Johansson och Ringblom (2017); Grip et al. (2016). Förväntningarna på 

kvinnan ökar därmed eftersom hon anses ha något att tillföra som är annorlunda vilket gör 

henne till representant av sitt kön, snarare än att kunna vara sig själv. Detta skapar större krav 

på kvinnan än på mannen i samma position menar Grip et al. (2016). 

Johansson och Ringblom (2017) undersöker i sin kvalitativa studie frågan om att göra 

jämställdhet till ett lönsamhetsargument inom svenskt skogsbruk och gruvindustri. Deras data 

bygger på genomförandet av åtta semistrukturerade intervjuer med nio strategiskt viktiga 

personer inom företag verksamma i dessa branscher. Forskarna analyserar olika aspekter av 

möjligheter eller potentiella hinder med att göra om jämställdhetsfrågan från att handla om 

social rättvisa till ett profitargument och vilken inverkan det har i arbetet med att förändra 

mansdominerade organisationer. Denna forskning är intressant och relevant för denna studie 

då liknande utmaningar som skogs- och gruvindustrin har, även präglar den mansdominerade 

stålindustrin.  

Viljan från organisationer att förändra rådande genusmönster där mannen implicit ses som 

norm, menar Grip et al. (2016), gynnas bäst av utbildning, föreläsningar och forum där 

genusfrågan lyfts och synliggörs för att problem, kopplat till genus och problemens 
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underliggande orsaker, ska kunna lösas. Människor kan exempelvis säga sig vara för 

jämställdhet, utan att kunna definiera vad begreppet står för. Genom utbildning av 

medarbetare så kan de mönster som reproducerar genusuppfattningar omvärderas menar Grip 

et al. (2016). Dessa forskares artikel bygger på studier kring svårigheten för svensk 

räddningstjänst att rekrytera fler kvinnor, trots år av försök.  

Syftet med artikeln var att undersöka hur olika definitioner av problem kring jämställdhet 

påverkar möjliga effekter för initiativ rörande lösningarna. Forskarna utförde studien genom 

att analysera dokument och policys vilka tagits fram som ett led i det jämställdhets initiativ 

inom räddningstjänsten som slutfördes år 2016; Brandstation för alla! Forskarna använde sig 

av Bacchi´s teorier om utformningen och användningen av policyer, som menar att en policys 

uppgift är att genomföra en förändring i rådande organisationsordning. För att dessa 

förändringar ska vara legitima att genomföra så måste något anses nödvändigt att förändra 

vilket först görs genom en problematisering. Därefter kan en policy komma till stånd, men det 

som forskarna i denna artikel menar är att problemet med maktrelationer i frågan om 

jämställdhet lämnats problematiserad på ett sådant sätt som gör det svårt att skapa den 

önskade organisationsförändringen. I och med sättet som policyskaparna framställer 

problemet i en policy så ger det denna en viss makt att kunna realisera en lösning, vilket 

påverkar hur problemet uppfattas i stort. Framställningen av ett problem på ett visst sätt har 

inverkan på hur lösningar uppenbarar sig, eller att vissa lösningar på samma problem förblir 

osynliga. Framställningen av problemet blir på så sätt en centralare fråga än det faktiska 

problemet.  

Inom räddningstjänsten har detta resulterat i att initiativen rörande jämställdhet fokuserat mest 

på att kvinnor är viktiga för organisationen då de förväntas tillföra något som män inte kan 

bidra med, exempelvis andra perspektiv, erfarenheter och intressen. Därmed är kvinnan 

lösningen av problemet, men paradoxen är att hon även är problemet eftersom hon är 

frånvarande i organisationen samt att den måste anpassas materiellt och fysiskt för att kvinnor 

ska kunna arbeta där på samma villkor som män. Forskarna menar vidare att detta betonar hur 

viktigt det är med själva problemformuleringen av ett problem för att en lyckad lösning ska 

komma till stånd (Grip et al., 2016). 
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3 Teoretisk referensram 

Denna sociologiska kandidatuppsats har utgått från teorier som förklarar de centrala begrepp 

vilka studien ämnar undersöka. Begreppen som kommer att presenteras genom en 

tematisering är: Genus och Jämställdhetsarbete. Det teoretiska ramverk som dessa begrepp 

formar utgör tillsammans analysverktyget för den insamlade empirin.  

3.1 Genus 

Enligt Connell och Pearse (2015) så är genus något som är socialt skapat. Det betyder inte att 

vi är fria att skapa det hur vi vill. Hur vår genuspraktik ser ut, menar de, beror på den 

genusordning vi befinner oss i. Genus kan därmed betraktas på olika sätt beroende på 

omgivningen det skapas i och blir därför en social konstruktion utefter precis de rådande 

förhållandena. Hur relationsmönstren ser ut och hur fasta dessa är har man inom 

samhällsteorin försökt beskriva genom att använda sig av begreppet struktur. 

Mellanmänskliga relationer skulle sakna mening om dessa endast var slumpmässigt 

arrangerade och vidare skulle mönstren i dessa relationer inte ha någon djupare betydelse om 

de var ombytliga och ytliga. De bestående eller de utbredda mönstren för sociala relationer är 

de som inom samhällsteorin benämns som strukturer. Här ingår bland annat klassturkturer, 

släktskapsstrukturer, åldersstrukturer och i denna bemärkelse utgör ett samhälles 

genusarrangemang en social struktur. Dessa sociala strukturer produceras över tid av 

mänskligt beteende vilket innebär att de är historiskt konstituerade. I och med att vi ägnar oss 

åt ”genusstrukturerade beteenden” så kan genusrelationer också fortsätta att skapas (Connell 

& Pearse, 2015). 

Connell och Pearse (2015) menar att de multipla genusdimensionerna kan utforskas på olika 

sätt och de beskriver en modell i fyra skilda dimensioner som de benämner som: Makt, 

produktion, känslomässiga relationer och symbolism. De menar att det i var och en av dessa 

dimensioner syns en tydlig understruktur. Modellen, menar författarna, är inte att betrakta 

som ett fast filosofiskt schema, utan snarare som ett verktyg, varför delar av modellen också 

valts ut som analysverktyg till denna studie och presenteras nedan. En avgränsning som gjorts 

är modellens del om känslomässiga relationer som inte varit aktuell för denna studie, varför 

den inte tas upp i det teoretiska ramverket. 

3.1.1 Maktstrukturer 

Ett centralt begrepp inom kvinnorörelsens syn på ”patriarkatet” var makt, som en dimension 

av genus, vilken innebar bilden av männen som den härskande ”könsklassen”. Här uttalas 
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bland annat analysen av våldtäkt som en bekräftelse av makten män har över kvinnor och 

kritiken mot medias bild av kvinnor som passiva, obetydliga och obegåvade. Fäders makt 

över sina döttrar och därefter gifta mäns makt över sina makor, menar Connell och Pearse 

(2015) fortfarande är ett utbrett och godtaget faktum i stora delar av världen där mannen ses 

som ”överhuvudet i familjen”. Dimensionen syftar till att det skulle finnas en över- och 

underordning i samhället vilket kvinnorörelsen insåg och synliggjorde genom att peka på att 

patriarkatets makt inte endast handlade om enskilda mäns direkta kontroll över kvinnor, utan 

även var något som praktiserades på ett opersonligt sätt via staten. Connell och Pearse (2015) 

tar upp exempel om byråkratier som skapare av direkta maktrelationer då dessa bäst gynnar 

män, vilket bekräftas av att män är de som kontrollerar de flesta av världens storskaliga 

organisationer. 

3.1.2 Arbetsdelning 

Den första genusstruktur som behandlades inom samhällsvetenskapen var den så kallade 

”könsbaserade arbetsfördelningen”, vilken fortfarande utgör medelpunkten i de flesta 

diskussioner gällande genus inom antropologi och ekonomi. Sett till olika samhällen och till 

olika situationer så går det tydligt att urskilja hur vissa sysslor utförs av män och vissa av 

kvinnor, men även att dessa mönster är föränderliga. Genom olika tidsepoker och kulturer 

som finns beskrivna så är en fördelning mellan könen vanligt förekommande gällande 

arbetsdelning och även om den är vanlig så är inte fördelningen precis densamma i olika 

kulturer eller vid olika tidsperioder i historien. Arbetsuppgifter som ansetts vara 

”kvinnorgöra” i en kontext, kan ha ansetts vara ”karlgöra” i en annan. Idag synliggörs detta, 

inte bara utifrån kvinnors och mäns yrkesval, utan redan i könsuppdelningen i de 

utbildningssystem som förbereder människor för yrkeslivet. Där är män i majoritet inom 

tekniska yrken och kvinnor i majoritet inom omsorg och kulturyrken (Connell & Pearse, 

2015).   

Kompetenser och kvalifikationer blir ofta könskodade utifrån uppfattningen om kvinnors och 

mäns naturliga och/ eller kulturella skillnader vilket kan ses som ett sammankopplande med 

maskulint eller feminint kodade egenskaper och uppföranden. Könskodningen av 

arbetsuppgifter och olika positioner inom arbetslivet har därför haft inverkan på vilka 

kvalifikationer och talanger som de i sin tur tros kräva. Medan associationen att manliga 

arbeten många gånger ansetts vara fysiskt krävande så har kvinnliga arbeten istället uppfattats 

som omvårdande. Fysiskt krävande yrken inom exempelvis vården, vilka har en kvinnlig 

könskodning, har därmed osynliggjorts menar Johansson et al. (2017). 
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Även Kanter (1977) har teorier kring hur arbetsdelningen könskodats och redogör hur 

mansdominerade arbetsorganisationer benämns som en ”skev grupp” med avseende på hur 

könsfördelningen ser ut. Minoritetsgruppen av arbetstagare utgör en situation som ger upphov 

till strukturella effekter vilket lyfts fram som: Kontrast, synlighet och stereotypisering. 

Effekten av kontrast lyfts fram när majoritetsgruppen av män blir medvetna om sin kultur för 

att kvinnor kommer in i bilden. Reaktionen blir att majoriteten ser sin kultur hotad och därför 

överdriver skillnader mellan sin grupp och minoritetsgruppen. Synlighetseffekten kan 

inledningsvis upplevas som positiv från den enskilda kvinnan eftersom hon blir sedd, känd 

och får uppmärksamhet. Synlighetens negativa effekter kan dock vara att hon blir sedd som 

ett ”utställningsföremål” snarare än en jämlik kollega. Det kan även vara att annorlundaskapet 

mellan majoritetsgruppen och minoritetsgruppen gör att prestation och kompetens osynliggörs 

och det som istället blir framträdande är just olikheterna mellan grupperna. 

Stereotypiseringseffekten innebär att kvinnor i minoritetsgruppen får en stereotyp stämpel 

som kan vara fördomar och generaliseringar oavsett om de vill det eller inte och oavsett om 

de beter sig så eller inte (Kanter, 1977). 

Kulturellt sett så förväntas kvinnor i större utsträckning än män vara omvårdande och 

moderliga vilket ofta sammanlänkas med den sfär vi kallar ”hemmet” där de oavlönade 

arbetsuppgifterna finns. Detta samtidigt som det vi kallar ”jobbet” där de avlönade arbetet 

finns sammanlänkas som männens område (Connell & Pearse, 2015). 

3.1.3 Betydelser av genus 

Samhället är en värld av innebörder där all vår sociala praktik innebär att vi tolkar denna 

värld. Dessa innebörder visar samtidigt upp spår av de sociala processer som grundat dem. 

Olika kulturella system baseras på speciella sociala intressen som utvecklats genom historiskt 

specifika levnadssätt. Genusinnebörder är en del av dessa där Connell och Pearse (2015) 

menar att vi hänvisar till ett jättelikt system av uppfattningar, förutsättningar, undertoner med 

mera, varje gång vi talar om ”en kvinna” eller ”en man”. Vidare menar dem att detta är något 

som har lagrats under hela vår kulturhistoria och att innebörderna av dessa ord har en mycket 

större omfattning än de biologiska kategorierna hona eller hane.  

3.2 Jämställdhetsarbete  

Wahl och Holgersson (2004) beskriver komplexiteten med organisationers övergripande 

jämställdhetsarbete där olika uppfattningar om vad som anses vara jämställdhet eller 

ojämställdhet beror på individerna inom organisationen. Dessa mer övergripande teorier kring 
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jämställdhetsarbete, Johansson K. et al. (2017) teorier kring jämställdhet med uppfattningen 

att kvotering av kvinnor till mansdominerade skogsindustrin förekommer, samt Johansson och 

Ringbloms (2017) teorier kring jämställdhetsarbete som en fråga om profit inom skogs- och 

gruvindustrin har här legat till grund för val av teorier som starkt kan kopplas till de 

könsmönster som även återfinns inom stålindustrin. Det som dessa forskare redovisar kan 

sammantaget ses som en illustration över hur jämställdhet definieras och framställs på olika 

sätt i olika kontexter, delvis beroende på vilket typ av organisation det rör sig om, men också 

vem som aviserar problemet. Även hur problemet framställs är av betydelse för vilka 

lösningar som kommer att föreligga aktuella. 

3.2.1 Definitionen av jämställdhetsbegreppet i två delar 

Wahl och Holgersson (2004) menar att det inom samma organisation kan finnas flera olika 

definitioner för begreppet jämställdhet och åsikterna kan gå isär beroende på var individerna 

befinner sig inom organisationen. Vissa kanske anser att jämställdhet inom en organisation 

inte är ett problem, eller att ojämställdhet inom en organisation är ett problem som individerna 

ansvarar för, eller att sådana problem är en organisationsfråga. Även könstillhörighet kan ha 

betydelse för individers förhållningssätt. Wahl och Holgersson (2004) menar vidare att det 

finns många olika föreställningar om jämställdhet och att det går att dra en skiljelinje mellan 

kvantitativ och kvalitativ jämställdhet, där en majoritet av kvinnor eller en jämn 

könsfördelning mellan kvinnor och män inte per automatik betyder att villkoren för kvinnor 

och män är de samma i en organisation. 

Johansson och Ringblom (2017) menar att den kvantitativa delen av jämställdhet handlar om 

att förändra könsmönster inom organisationer antalsmässigt, där syftet är att uppnå jämnare 

könsfördelning mellan kvinnor och män. Den kvalitativa delen handlar till exempel om att 

förändra normer, värderingar och attityder kopplat till kön och arbete. 

3.2.2 Betydelser och konsekvenser för jämställdhet i mansdominerade branscher 

Johansson K. Andersson, Johansson M. & Lidestav (2017) redovisar i sina teorier hur 

uppfattningen bland arbetstagare inom skogsindustrin antar att det förekommer kvotering 

vilket upprätthåller bilden av branschen som männens domän. Därmed antas rekrytering och 

befordran av kvinnor inte enbart vara baserat på kvalifikationer och meriter, något som antas 

ha varit tidigare utgångspunkt på den tiden då de som rekryterades och befordrades nästan 

enbart var män. 
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Inte olikt den könsfördelning som skogs- och gruvnäringen präglats av, så har även 

stålindustrin vart etiketterat för män. Detta eftersom dessa typer av industrier länge ansetts 

kräva egenskaper som är typiskt manliga, så som exempelvis fysisk styrka. Johansson och 

Ringblom (2017) menar att dessa föreställningar som är kopplade till kön än idag påverkar 

uppfattningen om vem som är en riktig skogs- eller gruvarbetare. Därför skapas antaganden 

om att kvinnor anställts som ett resultat av kvotering medan män anställts som ett resultat av 

meritokrati (Johansson et al., 2017).  

Organisationer inom skogs- och gruvindustrin uttrycker dock en vilja att ändra bilden av sig 

själva som arbetsgivare för att attrahera fler kvinnor att söka sig till denna mansdominerade 

del av arbetsmarknaden. Argumenten har ofta handlat om ökad lönsamhet, starkare 

konkurrenskraftighet, bättre arbetsklimat och ökad kreativitet vilket i sin tur bland annat 

skulle bidra till en hållbar kompetensförsörjning menar företagen enligt Johansson och 

Ringblom (2017). Vidare menar forskarna att det gör kvinnorättsfrågan till en affärsmässig 

lönsamhetsfråga för dessa företag. Lönsamhetsargumentet är att betrakta som tvetydigt då det 

indikerar på att det finns en skillnad mellan kvinnor och män och att denna skillnad, som 

tidigare utestängt kvinnor från dessa verksamheter, nu istället ska ses som en tillgång som kan 

gynna organisationer. Samtidigt uttrycker branscherna att kön inte spelar någon roll, när det 

kommer till exempelvis rekrytering eller utförande av arbetsuppgifter (Johansson & 

Ringblom, 2017). 

Att jämställdhet är något som skulle vara ”bra för affärerna”, menar Johansson och Ringblom 

(2017) är något som kan ses som både en möjlighet och som ett potentiellt hinder eftersom det 

skapar en bestämd öppning för företag att själva ta sig an frågor rörande jämställdhet. Vidare 

menar de att motivationen för arbete med jämställdhet möjligen inte skulle förts fram på 

samma sätt om det endast var en fråga om rättvisa. Samtidigt så kan risken med att motivera 

jämställdhetsarbete ur konkurrenssynpunkt vara att det plötsligt inte anses lönsamt att arbeta 

med jämställdhet. Vidare exemplifierar forskarna detta genom att vända på logiken kring 

argumentet som ifrågasätter vad som händer om mansdominerade organisationer inte längre 

anser det lönsamt att anställa kvinnor. Därför framhålls vikten av att företag inte låser frågan 

till att handla om jämställdhet som lönsamhetsargument, utan även arbetar med den 

kvalitativa delen av jämställdhet för att påverka underliggande strukturer av ojämställdhet där 

män som grupp är överordnade kvinnor som grupp. 
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras val av metod och användandet av den i studien. Här behandlas även 

etiska dilemman samt ställningstaganden som gjorts i processen för att avslutningsvis 

resonera kring materialets tillförlitlighet och äkthet.  

4.1 Val av metod 

Första idén till denna studie väcktes redan året innan arbetet med kandidatuppsatsen tog fart. 

Som sommarvikarie i en starkt mansdominerad organisation upplevde jag en positiv 

överraskning vid starten av min anställning eftersom det fanns många kvinnliga kollegor på 

koksverket i Luleå. Månaderna som tillbringades där som maskinförare har fått ligga till 

grund för denna studie samt de val som gjorts gällande metod. I och med att jag haft 

anställning inom företaget så möjliggjordes tillfället att få komma till koksverket och 

genomföra intervjuerna. Dessa gav en djupare bild av informanternas upplevelser av 

arbetsplatsen, något som troligen inte varit möjligt utan förkunskaper om arbetet som föregår 

där. När det kommer till beskrivningar av arbetsplatsen så ligger min egen erfarenhet av 

koksverket till grund för detta, men framförallt så är tanken att det ska skildras genom de 

utvalda citat som framkommit under intervjuerna med de produktionsanställda. Distinktionen 

mellan vad som är min egen uppfattning och intervjupersonernas är något som jag försökt 

vara tydlig med igenom hela skrivprocessen för att läsaren ska ges en så rättvis bild som 

möjligt av både studien och arbetsplatsen. 

Till uppsatsen har hermeneutiken använts som vetenskapligt tillvägagångssätt då insikt i 

informanternas personliga uppfattningar kring jämställdhet på arbetsplatsen eftersöktes 

(Bryman, 2011). För att kunna nå dessa insikter så var det ett naturligt val att utgå från ett 

kvalitativt forskningsperspektiv med intervjuer som tillvägagångssätt för att besvara syfte och 

forskningsfrågor. Valet att göra semistrukturerade intervjuer möjliggjorde även en djupare 

bild av de upplevelser och erfarenheter intervjupersonerna hade, vilket kan härledas till 

emotionalismen som är en av fyra traditioner inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011). 

 

4.2 Litteraturöversikt 

Förarbetet med denna uppsats har tagit sig uttryck genom en litteraturöversikt som presenterat 

vad som tidigare undersökts inom mansdominerade branscher och även typer av 

industriarbete som inte är helt olikt stålindustrin. Val av syfte och frågeställning kunde 

därmed lättare göras (Bryman, 2011).  
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4.2.1 Litteraturöversiktens genomförande 

Arbetet med litteraturöversikten illustreras genom figuren nedan; 

Figur.2;Litteraturöversiktens genomförande 

 

4.2.2 Sökning och urval 

Artikelsökningen till litteraturöversikten utgick från genus på arbetsmarknaden med 

uppsatsens syfte och forskningsfrågor i åtanke (se rubrik 1.4). För att ytterligare avgränsa 

sökområdet var valet att fokusera på jämställdhet mellan könen i arbetslivet, men även bristen 

av jämställdhet. Eftersom denna uppsats rör svenska förhållanden så gjordes ytterligare en 

avgränsning för att noggrannare kunna urskilja hur forskningen sett ut tidigare i Sverige. I 

sökningen har nyckelord som: equality, gender, workplace, swe* använts, men även 

inkluderat industry. Denna sökning gav givande resultat, men för att ändå få ett bredare 

perspektiv på den svenska arbetsmarknaden så blev det även tvunget att frångå den 

mansdominerade industrin och blicka över forskningsresultat rörande hela arbetsmarknaden, 

både mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper, samt även de yrken där bägge könen är lika 

representerade. Materialet, i form av vetenskapliga artiklar, som analyserats söktes fram 

genom Luleå tekniska universitets biblioteks sökmotor.  

Bearbeting av forskningssyfte 
och frågeställning 

Utforming av urvalskriterier för 
litteraturen  

Sökord och söktermer skapas 

Artikelsökning i Luleå tekniska 
universitets bibloteks databaser 

Genomläsning & tematisering  

Resultatet presenteras  



S0055A Kandidatuppsats Emilia Moritz 

17 

 

Urvalskriterium för de vetenskapliga artiklar som söktes fram var att de skulle vara peer 

reviewed och samtliga artiklar är publicerade från år 1999 och framåt, vilket innebär att de 

återspeglar forskning som utförts de senaste 20 åren. Resultat som exkluderades redan i 

sökningen var artiklar som kostar pengar. Kriterierna om vilka artiklar som skulle inkluderas 

och exkluderas gjorde det också lättare att hitta relevanta källor för denna uppsats (Bryman, 

2011). 

Av de tolv artiklar som återfanns, och ansågs relevanta för denna uppsats, var det sedan tio av 

dem som var användbara. De två artiklar som sorlades bort blev allt för övergripande och 

kunde därför varken bekräfta eller dementera de mönster som kunnat utrönas från övriga 

artiklar.  

4.2.3 Kartläggning och kategorisering 

I första skedet vid artikelsökningen lästes abstract och nyckelord igenom för att på så sätt 

kunna sålla bort artiklar som tycktes sakna relevans. De tio artiklar som slutligen valdes ut har 

genomläsning av dessa, parallellt med antecknande av återkommande nyckelord och begrepp, 

bildat ett mönster av gemensamma ämnen som forskningen kommit fram till tidigare. Genom 

kartläggningen synliggjordes också att forskningsområdet är något spretigt beroende på bland 

annat angreppssätt och studiefält. Utifrån de mönster som kunnat kartläggas så kunde följande 

kategorier identifierats; diskriminering, jämställdhet och ohälsa. Kategorierna har sedan 

omarbetats och definierats för tydligare förankring i föreliggande uppsats. 

4.3 Fallstudie 

I arbetet med denna uppsats har SSAB i Luleås koksverk studerats och mer specifikt 

medarbetarnas upplevelse av företagets arbete med jämställdhet. SSAB:s koksverk i Luleå har 

cirka 120 personer anställda inom produktionen där uppdelningen av medarbetarna är 

dagtidsarbetande- och skiftgående personal. De skiftgående delas in i fem olika skiftlag som 

turas om att arbeta förmiddag, eftermiddag eller natt årets alla dagar då produktionen aldrig 

står stilla. Således är upplevelsen av arbetsplatsen lika på så sätt att de anställda utför i princip 

samma sysslor, men olika för att de anställda ingår i olika arbetsgrupper vilket därför gjort 

valet av fallstudie naturligt. Tillvägagångssättet möjliggjorde studien av en liten del i ett stort 

förlopp, i det här fallet upplevelsen av jämställdhet inom ett företag med över 14 000 

anställda (Ejvegård, 2009).  

Fallstudier som metod är fördelaktigt eftersom det går att erhålla djupare förståelse för ett 

fenomen då fokus på olika specifika fall möjliggör tolkning om hur verkligheten ser ut. 
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Problematiken kan dock vara att de slutsatser som dras inte ska generera allt för stora 

generaliseringar utan istället är att betrakta som indicier (Ejvegård, 2009). 

4.4 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer motiveras av det ger intervjupersonerna 

möjlighet att fritt berätta om sina upplevelser av jämställdhet på sin arbetsplats mer 

djupgående. Tillvägagångssättet med denna metod gör det möjligt att samla in sådan 

information som hade varit svår att få tag i på annat sätt, exempelvis genom enkäter enligt 

Krag Jacobsen (1993). Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för intervjupersonen att på 

ett fritt sätt utforma sitt svar utifrån de frågor som ställs genom en intervjuguide och det 

öppnar även upp möjligheten för att ställa följdfrågor menar Bryman (2011). 

Utförandet av enskilda semistrukturerade intervjuer var redan vid idéstadiet till denna uppsats 

det tilltänka tillvägagångssättet eftersom arbetsplatsen är av sådan karaktär att exempelvis en 

enkätundersökning hade vart svår att genomföra, samt att det inte hade gett lika uttömmande 

svar. 

4.4.1 Intervjuguide 

Intervjuerna förbereddes genom utformningen av en intervjuguide (se bilaga 2) vilken 

formulerades utifrån tidigare forskning inom området (se rubrik 2), samt uppsatsens syfte och 

frågeställningar (se rubrik 1.4). Även det teoretiska ramverket fanns i åtanke vid arbetet (se 

rubrik 3) och parallellt med frågeformuleringar till intervjuguiden skedde en strukturering 

genom teman som intervjun skulle beröra (Bryman, 2011). De teman som intervjuguiden 

delades in i var; individen, arbetsplatsen och jämställdhet. Ordningen på de färdiga frågorna 

justerades så att de skulle följa på varandra på ett naturligt sätt. Formuleringen av frågor 

gjordes så att intervjupersonen skulle kunna prata fritt, det vill säga öppna frågor som ställdes 

i samma ordningsföljd till alla vilket underlättades genom intervjuguidens funktion som 

minneslista. På så sätt skapades en viss säkerhet vid bearbetningen av insamlat material då 

svaren enklare kunde analyseras och jämföras (Bryman, 2011; Krag Jacobsen, 1993).  

4.4.2 Urval 

Valet av ämnesområdet jämställdhet inom stålindustrin kom från eget intresse och fascination 

över den miljö där genusmönster så länge varit kännetecknade, men även viljan från SSAB att 

förändra detta genusmönster där män varit och är majoriteten av de anställda. Anledningen till 

att SSAB:s koksverk i Luleå valdes är dels på grund av att företaget är en stor arbetsgivare i 

kommunen samt dess geografiska position, men även eftersom att jag genom en tidigare 
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vikarierande anställning kunnat få tillgång till arbetsplatsen som annars är stängd för 

allmänheten. Således har första delen i urvalsprocessen skett genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval då första förfrågan om uppsatsarbetet ställdes till en mellanchef på 

koksverket året innan uppsatsens genomförande (Bryman, 2011).  

Inför arbetet med uppsatsen så kontaktades samma mellanchef igen som då såg till att 

förmedla kontakten med en HR-ansvarig på SSAB. Vid ett telefonsamtal med denne 

presenterades idén till uppsatsen och att ämnet skulle röra jämställdhet, men även möjlighet 

för SSAB som företag att vara med och tycka till om syfte och frågeställning. Eftersom det 

framkom att intresset för detta studiefält var intressant för företaget så uppgavs att alla 

synvinklar av ämnesfältet var av relevans från deras sida, samt möjligheten att bolla föreslaget 

syfte och frågeställning, något som dock aldrig gjordes då företaget inte hade några 

invändningar på det syfte och frågeställning som arbetats fram initialt. En förfrågan om 

intervju med en person verksam inom HR på företaget lämnades även via mejl, men 

besvarades aldrig.  

4.4.3 Informanter och urval 

Valet att ha anställda inom produktionen som informanter var naturligt med tanke på 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Med den egna inblicken i hur produktionen går till så 

skulle det heller inte vara någon svårighet att utföra intervjuer under arbetstid då det i 

produktionsprocessen förekommer längre naturliga pauser. I syfte att återge en bild som 

representerar bägge könen på arbetsplatsen så tillfrågades lika många män som kvinnor om 

deltagande i intervju. De som tillfrågades avgjordes av vilka som fanns tillgängliga vid de 

tillfällen som materialinsamlingen skedde på koksverket. Vidare är informanterna i olika 

åldrar, deras utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet är varierad samt även deras 

anställningstid inom SSAB.  

4.4.4 Genomförandet av intervjuer 

Inför intervjuernas genomförande så skickades ett mejl ut med ett informationsbrev till de 

produktionsanställda gällande denna studie (se bilaga 1). Den mellanchef som var behjälplig 

med detta informerade även vid ett veckomöte att studien skulle äga rum. Intervjuerna kunde 

utföras på koksverket och de fortskred med en intervjuperson åt gången, ansikte mot ansikte, i 

ett avskilt rum som företaget tillhandahöll. Rummets möbler placerades om på ett sådant sätt 

att intervjun inte skulle kännas trängande, utan öppen och bekväm vilket Bryman (2011) 

beskriver är av stor vikt för att få intervjupersonerna att känna tillit i situationen. Samtliga 
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intervjupersoner godkände att intervjun spelades in vilket förenklat vid användningen av 

materialet som då var lättare tillgängligt än om det exempelvis endast förts anteckningar 

(Ejvegård, 2009). Tillvägagångssättet kan dock verka hämmande för vissa individer vilket 

inledningsvis uppfattades i en del av intervjuerna, men efterhand ”glömdes bort” då fokus 

flyttades från inspelningen till intervjufrågorna (Ejvegård, 2009). För att få intervjupersonerna 

att delge sina tankar och upplevelser, ibland genom frågor som de själva inte tidigare 

reflekterat över, så gavs tid till varje fråga eftersom utrymme till eftertänksamhet är något som 

kan öka sannolikheten till att empirin som samlas in blir tydlig och relevant (Krag Jacobsen, 

1993). 

Totalt utfördes tio enskilda intervjuer som varade mellan 25-55 minuter, fem intervjuer med 

kvinnliga intervjupersoner och fem intervjuer med manliga intervjupersoner. Anledningen att 

tidsåtgången för intervjuerna skiljde sig så markant kan förklaras genom individers olika 

uppfattningar kring jämställdhet. Vissa hade djupgående tankar och reflektioner kring 

frågorna och det var tydligt hur dessa var övervägande kvinnor, medan övervägande delen 

män förhöll svaren något kortare. 

4.4.5 Transkribering och kodning av intervjuer 

Så snart intervjuerna genomförts påbörjades en genomlyssning av det insamlade materialet. 

Samtliga intervjuer spelades in genom en applikation i telefonen och håller god ljudkvalité 

vilket därför gjort att risken för exempelvis missförstånd kring frågorna kunnat undvikas. 

Intervjuerna transkriberades och i viss mån redigerades texten för att göras mer 

sammanhängande och förståelig i skriftspråk, detta då talspråk och uttryck kunnat avslöja 

personers identitet, men även för att skapa en mer sammanhängande struktur av materialet. 

Det ska dock framhållas att detta är något som skett med försiktighet för att inte förändra 

innehållet av det som informanterna sagt, utan snarare förtydliga och klargöra (Krag 

Jacobsen, 1993). Efter transkriberingen utfördes en övergripande kodning av materialet för att 

hitta centrala delar.  

4.5 Analys av empiri 

Den initiala kodningen av materialet med enklare notiser i marginalen följdes av mer intensiv 

läsning med mer kontinuerliga anteckningar kopplat till det som uppenbarat sig, bland annat 

återkommande ord och begrepp. Genom att ta hjälp av färger har teman slutligen kunnat 

tydliggöras genom textanalysen (Bryman, 2011). Tillvägagångssättet säkerställde att det 

väsentliga i materialet fick komma fram då genomläsningen skett i omgångar, med olika 
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intensitet och olika fokus för att hitta eventuellt dolda eller viktiga kontexter. Detta blev 

viktigt för att kunna identifiera hur olika intervjupersoner pratade om samma saker men på 

olika sätt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2010). Utgångspunkten i 

textanalysen har vart det teoretiska ramverket för studien och i förhållande till det så 

utkristalliserades tre huvudteman i läsningen: 

 Arbetsplatskultur 

 Kvantitativt och kvalitativt jämställdhetsarbete 

 Kvalitativt utvecklingsarbete 

Empirin jämfördes därefter mot valda teorier för att slutsatser skulle vara möjliga att dra. 

Materialet sorterades sedan till de teman som konstruerats och de svar som inte ansågs 

relevanta för studien togs bort. De citat som valdes ut var de som ansågs betydelsefulla och av 

vikt för resultatet. Denna studie har från början haft en deduktiv ansats som betyder att 

utgången kommer från teorin, till skillnad från en induktiv ansats där istället utgången 

kommer från empirin (Esaiasson et al., 2010). Under arbetets gång så har dock det empiriska 

materialet gjort att teorier ersatts med andra teorier samt att analytiska teman tagits fram, 

vilket därför gör att denna studie kan beskrivas som abduktiv, som är en blandning av teori 

och empiri (Esaiasson et al., 2010). 

4.6 Etiska principer och ställningstaganden 

För att individer och samhället ska utvecklas så är det viktigt att forskning bedrivs. Samtidigt 

så är det viktigt att följa vissa normer mellan forskare och intervjupersoner i syfte att fortsatt 

bedriva seriös forskning, men även för ett enskilda individer inte ska fara illa. De fyra 

huvudkrav som nedan kommer att beskrivas är utformade som riktlinjer och måste därför 

anpassas till varje enskilt forskningsprojekt (Vetenskapsrådet, 2002). I arbetet med denna 

kandidatuppsats så har vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagits i beaktande. Inom 

samhällsvetenskap och humaniora är dessa fyra huvudkrav; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet: Redan vid utskicket av det informationsbrev (se bilaga.1) 

produktionsanställda fick ta del av så informerades kort om studiens syfte samt om frivilligt 

deltagande. Detta var sedan inledningen till varje intervju där var och en av informanterna 

fick en muntlig förklaring om informationskravets innebörd, ungefärlig tidsåtgång till 

intervjun och möjlighet att ställa frågor. De informerades även om publiceringen av uppsatsen 



S0055A Kandidatuppsats Emilia Moritz 

22 

 

i Luleå tekniska universitets databas för studentuppsatser, vilket därmed styrker att 

informationskravet är uppfyllt.  

Samtyckeskravet: I samband med de intervjuer som genomfördes så godkände inledningsvis 

informanterna muntligt sitt eget deltagande i studien. De delgavs även möjligheten att i 

efterhand kontakta mig för eventuella ändringar eller klargöranden kring sitt deltagande i 

studien, vilket inte någon av dem gjort. Förutom detta så har samtycke från informanternas 

arbetsgivare inhämtats eftersom intervjuerna ägde rum under arbetstid. Detta hade varken 

chefer på koksverket eller kontaktad HR-funktion några invändningar emot. Det råder ingen 

beroendeställning mellan mig och någon av informanterna, som förutom muntlig tillfrågan 

inte utsatts för några påtryckningsmedel för sitt deltagande i studien. I och med detta anses 

kriterierna för samtyckeskravet är fullgjorda. 

Konfidentialitetskravet: I denna studie så förekommer inte intervjupersonernas verkliga namn 

eller några andra personuppgifter, de benämns istället med fiktiva namn i syfte att inte avslöja 

specifika individers upplevelser och stor omsorg har lagts på att inte uttrycka händelser som 

kan identifiera specifika individer då detta kan vara känsligt. På så sätt blir intervjupersonerna 

anonymiserade.  Däremot återspeglas personernas kön i de namnval som gjorts (Bryman, 

2011). De fiktiva namn som redovisar informanternas upplevelser är: Anna, Hans, Johanna, 

Mikael, Annelie, Markus, Håkan, Ingrid, Mats och Catrin.  

Intervjuerna har ägt rum på informanternas arbetsplats vilket därför kan bidra till att 

utomstående har kännedom om vilka som deltagit i studien. Detta är dock något som 

intervjupersonerna varit medvetna om när de godkände sitt deltagande där även jag var tydlig 

med att deras identitet inte var viktig för studiens resultat, utan deras upplevelser av 

arbetsplatsen. 

Den text, i form av det transkriberade materialet, som skulle kunna identifiera individer, har 

förvarats på min dator som endast jag har tillgång till. Det samma gäller förvaringen av de 

ljudfiler intervjuerna genererat. Därmed är konfidentialitetskravet att anse infriat. 

Nyttjandekravet: Användningen av det insamlade empiriska materialet är endast till arbetet 

med denna kandidatuppsats och kommer inte användas till någonting annat, vilket även 

intervjupersonerna blivit informerade om. Därför är nyttjandekravet att anse uppfyllt.   
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4.7 Tillförlitlighet och äkthet 

Bryman (2011) menar att en anpassning av de mer kvantitativa begreppen validitet och 

reliabilitet i kvalitativt sammanhang kan översättas till begreppen tillförlitlighet och äkthet. 

Detta är något som särskilt kvalitativa forskare anser nödvändigt då denna typ av forskning 

inte ägnar sig åt mätning på ett sätt som validitets begreppet syftar till vilket därför gör det 

mer aktuellt i kvantitativa sammanhang.  

Begreppet tillförlitlighet kan enligt Bryman (2011) delas in i fyra delbegrepp; 

 Trovärdighet, vilket motsvarar intern validitet. 

 Överförbarhet, vilket motsvarar extern validitet. 

 Pålitlighet, vilket är jämförbart med reliabilitet 

 Möjlighet att styrka och konfirmera, vilket motsvarar objektivitet. 

SSAB erbjöds tidigt möjlighet att vara med och tycka till om studiens syfte och frågeställning, 

vilket dock inte blev aktuellt. Företaget har även erbjudits möjlighet att ta del av uppsatsens 

resultat, vilket är något som bidrar till ökad trovärdighet i forskningen (Bryman, 2011). För att 

ytterligare höja graden av trovärdighet inom kvalitativ forskning så menar Bryman (2011) att 

det är viktigt med transparens, varför arbetsprocessen med föreliggande uppsats framställts på 

ett utförligt sätt med motiveringar till de metodologiska val som gjorts. Trovärdigheten i 

resultatet kan även styrkas genom den litteraturöversikt som genomfördes inledningsvis i 

arbetet med uppsatsen. 

Överförbarhet kan anses vara något som är utmanande i kvalitativ forskning då den strävar 

efter en djupare och starkare förståelse, snarare än en bred förståelse menar Bryman (2011). I 

syfte att återspegla intervjupersonernas beskrivningar av hur de upplever jämställdhet på 

arbetsplatsen så har fylliga redogörelser av de detaljer som ingår i denna kultur använts, för 

att på så sätt delge insikt i deras upplevelser. För att läsaren ska kunna ta del av detta på ett så 

ärligt sätt som möjligt har intentionen varit att dessa redogörelser ska var så tydliga att läsaren 

själv kan avgöra graden av pålitlighet som stärks av denna transparens (Bryman, 2011).  

Om liknande intervjuer skulle göras igen så är det möjligt att andra svar skulle ges och andra 

följdfrågor, utanför intervjuguiden, skulle uppkomma. Vidare har empirin tolkats utifrån de 

referensramar som valts, vilket troligen inte hade gjorts på precis samma sätt av någon annan 

forskare. Att styrka och konfirmera innebär att forskaren har förståelse om att kvalitativ 

forskning inte har någon absolut objektivitet enligt Bryman (2011), vilket är något som jag 
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tagit i särskilt beaktande under hela denna forskningsprocess. Dels eftersom att jag redan i 

förväg hade en uppfattning om arbetsplatsen där studien skulle utföras, men även för att inte 

låta mina personliga åsikter prägla slutsatserna och det färdiga resultatet. 

Äkthetskriterierna väcker några mer generella frågor rörande forskningspolitiska 

konsekvenser i allmänhet (Bryman, 2011): 

 Rättvis bild: Hur väl ger undersökningen en tillräckligt rättvis bild av de olika åsikter 

och uppfattningar som finns i gruppen av människor som studeras? 

 Ontologisk autenticitet: Hur hjälper undersökningen de personer som medverkat i den 

att öka sin förståelse över sin sociala situation och miljö? 

 Pedagogisk autenticitet: Har undersökningen bidragit till att deltagarna fått en bättre 

bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting? 

 Katalytisk autenticitet: Hur har undersökningen bidragit till att de som medverkat i 

den kan förändra sin situation? 

 Taktisk autenticite: Har undersökningen bidragit till att deltagarna fått bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som krävs? 

Med hänsyn till det som tagits upp i detta kapitel så är slutsatsen att det som givits uttryck 

under intervjuerna är det som sedan har fått komma fram i studien genom en rättvis bild.  

Missförstånd under intervjuerna kunde undvikas eftersom klargöranden genom följdfrågor 

ställts. Informanterna gavs även tillfälle att själva ta upp ytterligare aspekter som de ansåg 

viktiga eller intressanta, som inte framkommit genom intervjuguidens frågor, gällande 

upplevelsen av arbetsplatsen. Här uppkom flertalet intressanta samtal vilka även visade på hur 

intervjufrågorna i sin tur satt igång tankar hos intervjupersonerna om den sociala situationen 

och miljön på arbetsplatsen. Eftersom SSAB:s HR-ansvarige samt en mellanchef på 

koksverket uttryckt vilja av att delges denna uppsats så är förhoppningen att studien kan 

tillföra något som ett led i deras utvecklingsarbete kring jämställdhet inom organisationen.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel kommer den insamlade empirin att beskrivas och analyseras med utgångspunkt 

i det teoretiska ramverket. För att enklare tydliggöra resultatet och analysen så delas de här in 

under tre teman: Jämställdhetsarbetet sker någon annanstans, Jämställdhet som kvotering 

samt Jämställdhet för bättre jargong. I det sista temat redovisas även underrubrikerna 

Rådande jargong och Arbetsmiljöns inverkan på jargongen vilka tydliggör de mönster som 

bildats i det empiriska materialet. Tillsammans beskriver dessa teman och underrubriker olika 

aspekter av hur jämställdhet definieras och betraktas av de anställda. 

 

5.1 Jämställdhetsarbetet sker någon annanstans  

Inom organisationer kan definitioner för begreppet jämställdhet diskuteras då individer kan ha 

olika uppfattningar om vad jämställdhet innebär. Hur uppfattningarna ser ut kan dels bero på 

var i organisationen individer befinner sig och åsikterna kan gå isär när det gäller tolkningar 

av begreppet (Wahl & Holgersson, 2004). Skiljelinjen som delar in jämställdhet i en 

kvantitativ del, vilken handlar om att förändra könsmönster antalsmässigt, och en kvalitativ 

del som handlar om att förändra normer och värderingar, preciserar hur de intervjuade 

medarbetarna tänker kring begreppet (Johansson & Ringblom, 2017). Under intervjuerna fick 

de frågan om de ansåg att SSAB jobbar för att vara en jämställd arbetsplats. En av 

medarbetarna uttrycker önskan om att kvalitativt jämställdhetsarbete, i form av förändring av 

normer och värderingar, märkts av mer: 

Ja, man jobbar ju för det, absolut. Men jag undrar vart resultaten är, jag har ju varit på 

nätverksträff för kvinnor, jag har ju läst på intranätet om sånt där, men jag ser som inget 

[tystnad] jag känner liksom ”Hallå, vi här då! Kom hit och hjälp oss”, så jag vet ju att det 

jobbas jätte jättemycket, dom säger ju det så jag måste ju tro på det. Men det är svårt att se, jag 

vet ju att det inte händer över en natt heller, men det är klart att man önskar att det hade skett 

en förändring snart eftersom att man har jobbat så mycket med det. /Anna 

 

Det som Anna beskriver i citatet ovan är en uppgivenhet över hur lite SSAB:s 

jämställdhetssatsningar märks för de anställda på golvet, trots att hon läst och hört om att 

dessa satsningar existerar. Det hon ger uttryck för är att satsningarna sker och syns någon 

annanstans i organisationen där inte hon befinner sig. Ropet på hjälp, som Anna uttrycker det, 

handlar inte om att öka antalet kvinnliga anställda utan att värna om de som redan finns på 

arbetsplatsen för att få dem att vilja stanna kvar och känna sig som en naturlig del av 

produktionen på koksverket. Annas efterlysning av förändring av normer, värderingar och 
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attityder kan ses som ett svar på hur företagets kvalitativa jämställdhetsarbete uppfattas av 

medarbetarna i produktionen (Johansson & Ringblom, 2017). 

Ingrid delger sin upplevelse av SSAB:s jämställdhetsarbete där hon uppfattar att arbetsgivaren 

har och visar en vilja om att uppnå ökad jämställdhet, men även att åtgärder rörande detta 

händer högre upp i organisationen har svårt att nå medarbetarna på golvet: 

Mmm [nickar], det tycker jag absolut, och man försöker ju verkligen. Alltså jag tycker att allt 

arbete visar att man står för det [jämställdhet]. Det är nog mer bland arbetarna än uppifrån, att 

det ligger kvar och att det finns jämställdhetsarbete kvar och göra. Men alltså uppifrån så 

känner jag alltid att allt som görs så finns jämställdhetsarbetet med, att man känner att man 

jobbar för att det ska vara mer jämställt. /Ingrid 

 

Även Håkan uttrycker hur han upplever att det finns ett pågående jämställdhetsarbete som har 

svårt att implementeras bland medarbetarna i produktionen: 

Det måste jag säga att dom gör, men det är ganska mycket så att dom säger mycket utåt. 

Ledningen har en filosofi, men alltså när du kommer till andra chefer så är det ju svårt att få 

ner dom grejerna till första linjens chefer [att få ut informationen uppifrån ut på golvet](…)  

 /Håkan 

 

Signalerna som medarbetarna uppfattar komma från högre ort i organisationen är att företaget 

arbetar med jämställdhet, men att jämställdhetsarbetets kvalitativa delar, förändring av normer 

och värderingar etcetera, behandlas högre upp i organisationen och har svårt att synliggöras 

för de anställda i produktionen.  

Den del av jämställdhetsarbetet som tydligast blir synlig för medarbetarna är istället den 

kvantitativa delen då fler kvinnor anställs. Johanna berättar vad hon tror det kan bidra med: 

Ja, det tycker jag ändå. Bara genom att ta in fler kvinnor gör det ju jämställt. Inte bara att vi 

blir fler, men vi hörs ju också. Vi kommer ju få tycka till om saker och på så sätt blir det ju 

mer jämställt. Jag kan ju bara prata av egna erfarenheter från andra ställen; att är du själv tjej 

så är det ganska svårt att säga något, men är det flera tjejer och någon börjar säga något så är 

det lättare för andra som kanske är lite osäkra att haka på och säga ”Ja men så tycker jag också 

faktiskt”.  /Johanna 

Johannas svar ger uttryck för att kvalitativ jämställdhet är något som kommer att uppnås med 

tiden då fler kvinnor kommer att rekryteras och att ett förändrat könsmönster då skulle ge 

kvinnor större utrymme att uttrycka åsikter och göra sig hörda. Den kvantitativa delen av 
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jämställdhet, när fler kvinnor tillträder arbetsplatsen, kommer på så sätt hjälpa den kvalitativa 

delen av jämställdhet då kvinnor kommer få mer makt att tycka till i verksamheten. Det 

indikerar på att männen ses som norm och självklar, medan kvinnor är annorlunda och 

avvikande. Detta visar och befäster att det finns en över och underordning där männen har den 

bestämmande makten (Connell & Pearse, 2015).   

Markus är en annan av medarbetarna som ger sin syn på företagets jämställhetsarbete: 

[tystnad] Ja alltså, jag kan ju tycka att dom försöker ju då, dom sätter ju som kvinnor som lite 

högre chefer, i avsnitten till exempel. Där är det nog hälften hälften kvinnor och män, men på 

golvet så är det ju inte det, det är det ju inte. Ja, dom försöker ju, men det kan ju vara svårt 

också att få fram [kvinnor], det kan ju vara det. /Markus 

 

Markus upplever att företaget försöker uppnå jämställdhet men uttrycker, i likhet med flera 

andra, att jämställdhetsarbetet sker på en annan plats i organisationen. Det han ger uttryck för 

handlar mer om den kvantitativa delen där kvinnor rekryteras till chefspositioner, vilket 

upplevs vara en nivå inom organisationen som uppnått företagets mål om jämställdhet 

antalsmässigt. Detta samtidigt som produktionsanställda fortfarande är övervägande män. Att 

locka fler kvinnor att söka sig till företaget, menar Markus är svårigheten som utgör hinder för 

att uppnå jämställdhet. Han utvecklar sitt resonemang kring kompetens för arbetsuppgifterna: 

Det gäller ju då att man får in fler tjejer som hållit på med det eller gått dom skolorna, eller 

förstår du, som är intresserade av det, det gäller ju att hitta dom. Det är väl det som är det 

svåra skulle jag gissa. Dom finns ju, och det finns ju duktiga också, det är inte fråga om det, 

men dom kanske inte söker sig hit. /Markus 

 

Det som Markus uttrycker kring SSAB:s svårighet med att hitta kvinnor med kompetens kan 

förstås genom de teorier om arbetsdelning som visar på olika yrkesval mellan kvinnor och 

män (Connell & Pearse, 2015). Förberedelserna inför arbetslivet i de utbildningssystem som 

finns visar redan där på hur könen är uppdelade med män i majoritet för tekniska yrken och 

kvinnor i majoritet för yrken inom omsorg och kultur (Connell & Pearse, 2015). Markus 

beskrivning visar på hur detta synliggjorts på arbetsplatsen eftersom det är lättare att hitta 

kompetens bland män, vilka i större utsträckning utbildar sig mot den typ av tjänster som 

efterfrågas hos arbetsgivaren.  

Det som flera av medarbetarna ger uttryck för i sina uppfattningar av jämställdhetsarbetet är 

att det innebär att öka antalet kvinnliga arbetstagare, vilket därför gör den kvantitativa delen 
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av initiativen rörande jämställdhet märkbar för dem då den blir mest synlig. Svaren som ovan 

delgivits visar också på hur olika begreppet jämställdhet definieras av olika individer samt hur 

medarbetarnas uppfattningar gör det möjligt att urskilja vilka typer av svårigheter och 

möjligheter det finns i avseende att skapa en jämställd arbetsplats. 

 

5.2 Jämställdhet som kvotering  

Under intervjuerna framkom att det finns en uppfattning om att kvinnor skulle ha fördel vid 

rekrytering på grund av sitt kön. Även om detta inte är något som alla intervjupersoner ger 

uttryck för så är det ändå tillräckligt många för att kunna urskilja hur det är en utbredd 

uppfattning hos arbetstagarna, att detta är något som det ”pratas om” inom de olika 

arbetsgrupperna. Samtidigt så uppger SSAB att de utgår från kompetens vid rekrytering till 

företaget. Det som framträder vid intervjuerna är uppfattningar som indikerar på att det finns 

en könskodning för kompetenser och kvalifikationer grundat på att det finns typiskt feminina 

och maskulina koder för olika egenskaper och uppträdanden (Johansson, Andersson, 

Johansson, & Lidestav, 2017).  

En faktor som tycks spela in i sammanhanget är egenskapen av fysisk styrka, vilket är en 

typiskt maskulint kodad egenskap som flera av arbetsuppgifterna kräver. En sådan 

könskodning utgår från och befäster antaganden om att män är mer lämpade för fysiskt 

krävande arbetsuppgifter (Johansson et al., 2017). Håkan svarar på om han tror att 

arbetsplatsen uppfattas olika av kvinnor och män: 

Det kan jag nog tänka mig. SSAB är ju byggt för män. Det var nog inte tänkt så mycket att 

bygga för [att kvinnor skulle arbeta här]. En del gånger har det ju knappt funnits 

omklädningsrum. Men nog kan jag tänka mig att kvinnor ser arbetsplatsen annorlunda mot för 

män, säkert. /Håkan 

 

Vi pratar om upplevelsen av att kvinnor och män behandlas olika på arbetsplatsen och Håkan 

anger att det är en upplevelse han känt av: 

Ja men alltså, själva inställningen till att ”ja men kvinnor orkar inte” och att det är jobbigt att 

få kvinnor med sig [till arbetsuppgifter] för att då får man göra dubbelt jobb. Skillnaden är ju 

inte så stor om man får med en svag kille heller. /Håkan 
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Arbetsuppgifter som är fysiskt krävande tillskrivs här männen då kvinnorna, oavsett 

personliga egenskaper, antas ha mindre styrka och därmed svårt att klara av dem. Detta blir 

något som medför att männen får större arbetsbörda (Johansson et al., 2017).  

Håkan anser att det är bra att SSAB har som mål att rekrytera 50 procent kvinnor och att det 

målet, som också är det synliga för honom, är det bästa som företaget gör i sitt 

jämställdhetsarbete. Han menar vidare att jämställdhetsarbetet inte hade slagit väl ut om det 

hade genomförts i ännu större utsträckning från företagets sida och syftar då till de 

kvantitativa delarna av jämställdhet med syfte att öka antalet kvinnliga arbetstagare 

(Johansson & Ringblom, 2017): 

Nja, det hade nog inte slagit väl ut om dom gjort ännu mer. Dom är nog sura över att det 

kvoteras in [kvinnor]. Alltså som kvinna är det ju inte heller så himla kul att få höra det. Men 

det är ju som jag sa att, om man bygger ett järnverk så är det ju kvoterat för män, hela jävla 

SSAB egentligen. Om man bygger en arbetsplats som bara män kan jobba på, då måste du ju 

se ut som [manligt namn] för att jobba här, va? [hypotetisk fråga]. /Håkan 

 

Han specificerar hur dessa fysiska skillnader mellan kvinnor och män könskodat de 

arbetsuppgifter som finns och utformningen av arbetsplatsen. Rekryteringen av kvinnor är 

därför ett uttryck för kvotering och inte endast baserat på kvalifikationer och meriter. När 

koksverket byggdes, så menar Håkan, att det anpassades för att män skulle arbeta där och 

därmed blir de kvalifikationer och kunskaper som kodats som manliga ett utryck för att 

arbetsplatsen tillhör männens domän och inte kvinnornas (Johansson et al., 2017). 

Markus svarar på frågan om sin upplevelse av olika behandling av kvinnor och män vid något 

tillfälle: 

Ja men nog gör det ju det, det finns ju alltså jobb som är lite tyngre och då förväntas det ju, 

alltså man frågar kanske inte en kvinna i första hand, så är det ju. / Markus 

 

Svaret följs upp med en fråga om han upplever att männen därför får ”dra ett tyngre lass”: 

Ja, både ja och nej, men dom [kvinnorna] kanske då inte alltid får chansen att prova. /Markus 

 

Markus svar tydliggör de underliggande strukturer som finns kopplat till kön, därför säger det 

inte bara att det finns en könskodning tillskriven olika arbetsuppgifter, utan även att det 

genom dessa föreställningar finns en uppfattning om vem som passar in på arbetsplatsen 
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kopplat till kön (Johansson & Ringblom, 2017). Markus säger samtidigt att kvinnor kanske 

inte alltid får chansen att prova då de fått en stereotyp stämpel på sig gällande sin fysiska 

underlägsenhet (Kanter, 1977). Detta är även något som Mats uttrycker: 

Ja jag upplever ju att dom [kvinnorna] kasts in överallt och då är det inte det räcker till alltid, 

någon måste ju göra jobben. Men man kan ju inte heller kräva att dom ska kunna direkt. /Mats 

 

Mats menar att kvinnors fysiska tillkortakommanden får konsekvenser i form av större 

arbetsbörda för männen. Samtidigt så stämmer Hans in i att detta är en stereotyp uppfattning 

som finns men att den kvantitativa delen av jämställdhet, som företaget uppfattas ägna sig åt, i 

form av kvotering av kvinnor blir till något dåligt: 

Jag tror inte att det är kvinnohatare, det är bara det att, jag vet egentligen inte vad jag tror det 

är, bara det att det ska vara killar, punkt slut. Det är typ så. Det enda som dom sitter och säger 

är att ”dom orkar inte och varför ska dom då hit?”. Jag menar nog finns det kvinnor som skulle 

kunna bryta ihop mig hur lätt som helst och dom dras ju också över en kam. /Hans 

 

Stereotypiseringseffekten får till följd att alla kvinnor antas vara fysiskt svaga vilket i sin tur 

ökar arbetsbelastningen för männen som är de som egentligen är tillskrivna de arbetsuppgifter 

som finns genom den outtalade könskodningen (Kanter, 1977; Johansson et al., 2017). 

Anna och Hans beskriver hur uppfattningen av kvotering bidragit till att arbetstagare känt 

missnöje: 

Dom tycker ju att det inte går att hålla på såhär och ta in tjejer. Jag tror att dom flesta vill bara 

att rätt personer ska in och om det är en tjej eller en kille, det skiter dom i. Men märker dom 

att företaget bara tar in tjejer som kanske inte alls passar här, när dom vet att dom haft kille 

som passar jättebra här och han har kompetens och allting, men blev inte anställd ändå, då blir 

dom ju arga för dom tycker ju som att kompetensen ska gå före allt, och det vet jag inte hur 

man ska lösa heller. /Anna 

 

Dom jobbar ju för att få in fler kvinnor, det gör dom, det kan jag inte säga något om. Men då 

är det ju killar som är jätteduktiga som verkligen förtjänar att vara här, men som bara får foten 

i rumpan för att kvinnor ska in istället, och det tycker jag inte heller är rätt. /Hans 

 

Både Hans och Anna säger på olika sätt hur kompetensen bör vara det som i första hand är 

avgörande vid rekrytering. Annas beskrivning indikerar på att det funnits tillfällen då 

medarbetare blivit arga då en kvinna blivit anställd istället för en man som haft kompetens 

och ”passat in” på arbetsplatsen. Hur väl en individ passar in kan genom citatet tolkas som en 



S0055A Kandidatuppsats Emilia Moritz 

31 

 

fråga om kön då det antyder att en tjej antingen kan passa in, eller att hon inte passar in. Detta 

samtidigt som en kille genom sin könstillhörighet antas passa in så länge han innehar 

kompetensen som efterfrågas (Johansson et al., 2017). Hans beskrivning indikerar hur 

männen i rekryteringsprocessen skulle missgynnas på grund av sitt kön. Detta då antaganden 

om att SSAB:s arbete med jämställdhet behandlar den kvantitativa delen vilken syftar till att 

jämna ut könsfördelningen mellan kvinnor och män antalsmässigt (Wahl & Holgersson, 

2004).  

Även Ingrid uttrycker hur kompetensen bör vara det som styr vid rekrytering, men att det 

finns tillfällen när arbetsgruppen uppfattat det som att könet har varit avgörande, trots olika 

grad av kompetens: 

Ja jag kan ju tycka att det kan vara fel, alltså det kan vara bra att man vill ha in tjejer, för jag 

tror att det är bra att det är blandat och jag kan tycka att det är rätt att man kvoterar in 

semestervikariat för då har man ju som inte presterat något, men däremot när det kommer till 

situationer när två ska in-LAS:as, så väljer du mellan en kille och en tjej, så kanske killen kan 

mycket bättre än vad tjejen kan och så väljer man tjejen, bara för att hon är tjej, för då har man 

ju ändå presterat en kunskap. Jag förstår om man väljer tjejen om båda kan lika mycket, men 

inte om killen kan mer än tjejen. /Ingrid 

 

Värderingar och föreställningar kopplat till kön och vilka kvalifikationer och kompetenser 

som anses relevanta för olika yrken kan länkas till kulturella uppfattningar om vad som anses 

vara ”kvinnogöra” och ”karlgöra”. De oavlönade arbetsuppgifterna hemmavid definieras som 

en kvinnovärld och de avlönade arbetsuppgifterna med produktion för marknaden definieras 

som en mansvärld (Connell & Pearse, 2015; Johansson et al., 2017). I glappet mellan dessa 

uppfattningar preciseras hur arbetsdelningen ser ut mellan könen och skapar därför också 

normer och värderingar för på vilken plats kvinnor och män antas finnas på arbetsmarknaden. 

Flera av medarbetarna uttrycker att det finns en skillnad som upplevs på arbetsplatsen och 

beskriver att det finns en ”gammal uppfattning” som ligger kvar om att det är en arbetsplats 

för män. Samtidigt så uttrycker några intervjupersoner att det skett och pågår en förändring 

kring hur bilden av en arbetstagare på koksverket ska vara, något som sker i takt med att 

arbetsstyrkan föryngras.  

5.3 Jämställdhet för bättre jargong 

Hur arbetsplatskulturen ser ut inom en organisation beror bland annat på de individer som 

befinner sig där. Vilka attityder, normer och värderingar som råder är de som kommer vara 
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avgörande för hur arbetsplatsen uppfattas, även om olika individer uppfattar förhållandena på 

olika sätt.  

5.3.1 Rådande jargong 

Enligt Connell och Pearse (2015) är det i en sfär av socialt sammanhang som genus skapas 

vilket innebär de sociala strukturer som kommit till över tid genom mänskligt beteende. 

Därför är arbetsplatskultur att betrakta som en sådan struktur. Hur genus tar form blir därmed 

olika beroende på i vilken omgivning det skapas och de förhållanden som råder där. På 

koksverket har strukturen under decennier byggts upp och upprätthållits av män vilket gör att 

den på många sätt anses självklar. Det som flera medarbetare uttrycker är tron på en 

förändring av denna mansdominerade kultur om fler kvinnor tillträdde arbetsplatsen. Många 

av medarbetarna uttrycker hur jargongen är hård och rå, men samtidigt rolig och att 

arbetsplatsen är en plats för gemenskap. På frågan om hur medarbetarna skulle beskriva 

rådande kultur på koksverket så redogjordes följande: 

Den är nog ganska bra [arbetsplatskulturen], men den kan vara rätt så hård ibland [tystnad]. 

Jag tror nog inte alla kommer till tals riktigt, det är ju såna som mig, [manligt namn, manligt 

namn, manligt namn], såna här som styr litegrann… såna som är bra på att prata kan man väl 

säga och dom som… vi har haft lite problem med, alltså mobbing kan man väl säga, man 

måste som passa in litegrann i gänget också. /Håkan  

 

Håkan återkommer till det flera av medarbetarna tar upp under intervjuerna, att individer 

måste passa in för att kunna trivas men även accepteras på arbetsplatsen, oavsett 

könstillhörighet. Är en person av en annan uppfattning än vad som ligger innanför ramen av 

arbetsplatskulturen så kan detta bli problem, vilket Håkan uttrycker skett i form av mobbing. 

Annelie är en medarbetare som uttrycker hur jargongen varierar något mellan olika 

arbetsgrupper och hur hon, precis som Håkan, upplever att individer måste passa in: 

Ja men det är väl lite hårdare. Sen beror det ju på, från vem, alltså vilket skiftlag och så. 

Tycker ändå det varierar litegrann, men det är ju så att jag tror inte att det är vem som helst 

och inte vilken tjej som helst som kan komma hit alltså. Men jag tycker ju att det är svin kul, 

jag bidrar ju ändå och jag kan driva med mig själv och jag vet vem jag är och vad jag inte är, 

men sen [tystnad] Vart går gränsen? [hypotetiskfråga] Bara för att man kan säga vissa saker 

till mig så är det inte säkert att det går att säga det till någon annan. /Annelie 

 

Det som Annelie beskriver är hur arbetsplatskulturen kan uppfattas som hård, hur skämt och 

samtal kan uppfattas som stötande beroende på mottagaren. Detta ses även som en naturlig del 

av den rådande kulturen vilket gör Annelies hypotetiska fråga befogad; vart går gränsen? 
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Hennes citat indikerar vidare på att en tjej måste vara på ett speciellt sätt för att kunna arbeta 

där och att inte alla tjejer passar in. Killar antas genom citatet ha lättare att passa in eftersom 

de tillhör den normerande könsklassen där mannen är självklar och kvinnan avvikande. Detta 

synliggör att det implicit finns en över och en underordning där männen är de som också 

grundat hela den rådande arbetsplatskulturen på koksverket (Connell & Pearse, 2015). Därför 

blir även männen som majoritetsgrupp de som avgör gränsdragningen i fråga om 

arbetsplatskulturen vilken flera medarbetare upplever som gränslös: 

(.…) Allt det här med rasism, sexism, feminism, det finns inte… det är bara gränslöst hur man 

kan prata om människor. Jag känner att den yngre generationen kanske har en lite sundare syn 

på människor och jag menar, det hade ju blivit en bättre miljö bara i fikarummet att höra gott 

om människor istället för dåligt. /Anna 

 

Anna beskriver hur kulturen tillåter att det pratas illa om andra människor, hur rasistiska och 

sexistiska uttryck tillåts samtidigt som feministiska uttryck undermineras då de kan uppfattas 

som ett hot mot rådande kultur (Kanter, 1977). Uttalandet indikerar även på att det kan vara 

en generationsfråga där den yngre generationen potentiellt skulle kunna bidra till att skapa ett 

bättre klimat på arbetsplatsen genom en mer samtida syn på medmänniskor.  

Den tillåtande hårda kulturen är något även Markus ger uttryck för: 

Ja nog är den ju hård, det är den ju. Ja men hugg och slag fram och tillbaka, nog är det ju så. 

Men det är som hjärtligt för det mesta, det upplever jag det som i alla fall. Man är ju inte nå 

bättre själv. /Markus 

 

Markus anser sig, precis som Annelie, vara en del av den kultur som upplevs hård, men att 

tonen för det mesta är med ett skämtsamt uttryck. Detta gör att de verbala huggen och slagen, 

gnabbet, inte upplevs gå för långt och därför tillåts fortgå. Han upplever att det är 

människorna som bidrar till att han ändå trivs på arbetsplatsen där många gånger 

arbetsuppgifterna är tunga och smutsiga.  

Arbetsgivarens tro på att en jämnare könsfördelning skulle bidra positivt till att förändra 

rådande jargong på arbetsplatsen är en åsikt som delas av flera medarbetare. Därmed antas 

den höga andelen män vara det som är problemet. Markus beskriver sin uppfattning om vikten 

av en jämnare könsfördelning: 
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Ja, nog är det bra att blanda upp ändå, på ett sätt, det kan bli lite… det blir ju lite annan 

stämning blir det ju [skratt]. Det blir lite… vad ska jag säga, mjukare, det blir mjukare 

stämning skulle jag säga. /Markus  

 

Hans och Ingrid uttrycker sig såhär vid samma fråga: 

Om det bara är karlar på en arbetsplats så är det lätt att det bara blir den som skriker högst som 

får som han vill. Medans, om det skulle varit kvinnor [funderar] jag är ju inte van att jag sett 

några tjejer stå och skrika på varann allt vad dom har, så jag tror att det hade blivit en mer lugn 

arbetsplats och att det skulle tänkas efter lite mer om det var fler kvinnor. Jag tror också att 

andra killar hade blivit mer trygg i sitt arbete, jag vet inte varför, men jag tror att det är så. 

/Hans 

 

Mm, det tycker jag. Jag tror att stämningen, den blir ju bättre. Man märker ju som till 

sommaren när det kommer nya och att det blir blandat, märker man att det blir jättebra 

stämning och att det blir… jag tror på alla sätt att det är bra att det blir blandat. Jag tror inte att 

det ska vara för mycket åt det ena, eller det andra hållet (...) /Ingrid 

 

Hans och Ingrid berättar om hur de tror att stämningen skulle bli bättre med jämnare 

könsfördelning. Hans uttrycker att det kanske skulle bli lugnare på arbetsplatsen med fler 

kvinnor och att det skulle skapa en större trygghet i arbetet, något som kan ha och göra med 

att det inte skulle finnas samma behov av att bevisa sig mot varandra. Ingrid upplever att 

närvaron av sommarvikarier gör stämningen bättre för att arbetsgrupperna blir mer blandade 

sett till kön, men också för att det kommer in ett nytänkande med vikarierna vilka har andra 

perspektiv och uppfattningar att tillföra arbetsplatsen. Vidare beskriver Annelie hur hon inte 

anser att det är viktigt med en jämnare könsfördelning men att det ändå är bra med olika typer 

av människor och olika kön på en arbetsplats: 

Jag tror det är bra med kvinnor och män, det blir en bättre nivå, ja men jag tänker att; tänk om 

det bara hade suttit män här, alltså jag tror ju inte att dom snackar likadant nu om kvinnor och 

vad dom har gjort och inte har gjort alltså, som dom sitter och pratar nu, nog tror jag det har 

blivit lite, lite bättre [skratt]. Man har ju hört att dom vill ha in fler kvinnor för att det ska bli 

mer seriöst, bättre nivå på det hela. Nog kan det vara ganska grovt ibland, men dom skippar 

nog det värsta. /Annelie 

 

Annelie tror att hur män pratar om kvinnor har förändrats till det bättre i och med att fler 

kvinnor börjat på arbetsplatsen, att det ”grova” som uttalas nu ändå inte är på samma nivå 

som det var förr då antalet kvinnor var färre. Intervjupersonernas svar anspelar även på att 

jargongen skulle kunna förbättras ytterligare i och med ökad kvinnlig närvaro då denna 
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förväntas skapa mjukare stämning. Systemet av uppfattningar och förutsättningar skapar 

därmed de genusinnebörder som tillskriver män skaparna av det hårda, medan kvinnor får 

representera det mjuka (Connell & Pearse, 2015). Genom stereotypiseringseffekten får 

kvinnan, på grund av sin könstillhörighet, förväntningar på sig om att kunna förändra rådande 

kultur till något bättre (Kanter, 1977). 

 

5.3.2 Arbetsmiljöns inverkan på jargongen 

I beskrivningen av den upplevda jargongen på arbetsplatsen går att tyda hur den inte endast 

beror på rådande jämställdhetsläge, utan även handlar om arbetsmiljön. Flera av de 

produktionsanställda säger sig uppleva hur klimatet mellan kollegor på arbetsplatsen 

försämrats och att anledningarna kan vara att de som arbetar är less, känner brist på 

personligutveckling, arbetsplatsens undermåliga standard och en minskad chefsnärvaro. Det 

här får, enligt medarbetarna, negativa konsekvenser för arbetsplatskulturen.  

Några medarbetare uttrycker att det skulle finnas en laddning mellan skiftgående personal och 

dagtidsarbetande personal. Vid en fråga om detta är något som uppfattas som negativt så 

svarar en av dem: 

Ja, jo precis, man får ju höra det där allt för mycket. Hela tiden, man blir less… det är inte 

roligt. Man blir ju less bara att höra att allt är så jävla negativt. /Mikael 

 

Ingrid uppger att hon trivs bra och att arbetskamraterna är en bidragande orsak till det. 

Samtidigt har även hon uppfattat att tongångarna mellan kollegor, även inom arbetsgrupperna, 

blivit sämre och uppfattas som allt mer negativa vilket hon skulle vilja förändra för att känna 

ökad motivation och glädje kring sitt arbete:   

Ja alltså jag skulle ju gärna vilja förändra den inställning som finns här. Alltså, jag älskar den 

här jargongen att man kan skämta med varann och så där. Men jag tycker att folk är väldigt 

less just nu, så det blir mycke hårda ord och att man pratar om att andra människor är dåliga 

och låter ganska illa, det är något som stör mig ganska mycke just nu. Alltså det blir inget 

roligt klimat om man bara sitter och gnäller på alla människor. /Ingrid 

 

När Ingrid får frågan om hur hon skulle beskriva rådande kultur på koksverket så säger hon 

sig uppleva att den har förändrats, att de som arbetar här verkligen försöker att ta hand om de 
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kvinnor som kommer in på arbetsplatsen, men även att det stora problemet egentligen är något 

annat: 

(…) men jag tycker väl mer att det är i det stora hela problemet är, ja men man kan komma till 

jobbet och så är det första man får höra ”Jag ska döda den där jävla idioten”, man tänker ju 

inte ”jippie, vilken kul dag!”. Det är ju en sak om man får höra det någon gång, men när det 

blir mycket sånt så känner jag att det blir tråkig stämning på något sätt. Det kan väl inte finnas 

någon som mår bra av att man går runt och säger att andra är så dåliga hela tiden. /Ingrid 

Annas uttalande preciserar det som Ingrid uttrycker vara det egentliga problemet: 

Det kanske hade varit bättre om det var 50/50 kvinnor och män på vårat lag, jag vet inte. 

Grundproblemet måste ju bort och det är att vi inte ska ha jargongen och att vi inte ska ha 

nedlåtande kommentarer, att alla är lika värda. Jag tror bara att det spelar ingen roll hur många 

kvinnor vi har om det finns dom med dom här tankarna och synsätten, då kommer det alltid att 

vara ett problem. I en grupp där alla tycker att alla är lika mycket värda så tror jag inte det 

spelar någon roll om det kommer ytterligare tre tjejer, eller om det bara finns två om männen 

tycker att vi är jämställda med dom. /Anna 

 

Annas citat indikerar att den outtalade manliga normen präglar hur arbetsplatskulturen 

formats genom strukturer som skapats på arbetsplatsen (Connell & Pearse, 2015; Wahl & 

Holgersson, 2004). Att uppnå jämställdhet blir därmed inte en fråga om antalet kvinnliga 

medarbetare, utan en fråga om hur de normer och värderingar som finns präglar arbetsmiljön 

och möjliggör jämställdhet mellan könen. Det som även går att tyda är hur uppfattningen av 

allas lika värde inte per automatik kommer med ökat antal kvinnor utan att grundproblemet, 

som Anna uttrycker det, kräver andra angreppssätt för att förändra. 

Även om Ingrid säger sig uppskatta den skämtsamma jargongen som arbetsplatskulturen 

tillåter så beskriver även hon, likt flera av de andra intervjuade, att den tillåtande, gränslösa 

kulturen kan uppfattas som väldigt negativ beroende på hur individer uttrycker sig. Ingrid 

berättar varför hon tror att kulturen blivit som hon uppfattar den: 

Jag tror bara det beror på att man är less, att man går och gör samma sak hela tiden, sen tror 

jag att man blir lite trångsynt av att man liksom inte utvecklas utan att man bara står och 

stampar själv (.…). Jag upplever att det är så himla viktigt att man ska vara så mycke bättre än 

någon annan hela tiden, det upplever jag är jätteviktigt här. /Ingrid 

 

Bristen av personligutveckling är något flera andra ger en samstämmig syn av och går att tyda 

som en bidragande orsak till den negativa trenden: 
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Det är ju lite bittert sådär, det märker man ju [skratt], folk som har varit här länge. Ja det gnälls 

mycket, det gör det. /Markus 

 

Samtidigt menar flera medarbetare att en ytterligare orsak till hur kulturen utvecklat sig har 

och göra med vilka brister som finns rörande tekniska förhållanden samt avsaknad av åtgärder 

kring dessa brister: 

(…) Det är en jätte nedåtgående trend och det har med det tekniska att göra, hur det ser ut på 

batteriet, det har med våra arbetsuppgifter och göra också (.…). Allting byggs ju bara upp och 

så blir det ännu mer irritationer från alla och någon gång har man ju funderat över det, har jag 

verkligen blivit så här negativ. Man dras ju liksom ner, men jag känner att sen vi inte har en 

uttalad chef på skiftlaget så har det blivit en sämre jargong och den har blivit mycket hårdare. 

/Carina 

 

Ja det är ju som konstigt här, vi har ett felanmälningssystem och det är ju dålig respons på det 

där. Det kan ta flera år innan saker och ting blir åtgärdade. Ibland så är det ju så att man ger 

upp och struntar i det där, det är ju så det förfaller allting mer eller mindre. /Mikael 

 

Carinas och Mikaels uttalanden kan tolkas som en uppgivenhet bland de anställda då 

upplevelsen att påtalade brister inte får gehör från högre ort. Flera av medarbetarna tar även 

upp en omorganisation som skett på koksverket år 2017 där bland annat en chefsfunktion som 

funnits med skiftgående personal på arbetspassen försvann. Följden har enligt flera av de 

intervjuade blivit att cheferna uppfattas vara längre bort än tidigare och att direktkontakten, 

som tidigare fanns genom driftledaren, till högre instans i organisationen klippts av. Dels 

anger medarbetarna att detta skapar irritation mellan arbetsgrupperna kring arbetsuppgifter 

och tekniska detaljer kring arbetsplatsen, men även att det medfört hur arbetsplatskulturen 

blivit hårdare då det inte finns chefsnärvaro på samma sätt som tidigare. 

Det som en del av medarbetarna uttrycker är upplevelsen av hur arbetsplatskulturen sakta 

förändrats, dels åt det bättre hållet där flera anser att kvinnlig närvaro är välkommet, men 

även åt det sämre hållet där jargongen och klimatet blivit hårdare. Finns en viss grupp, om än 

en liten del av majoritetsgruppen, som ”låter högt” och motsätter sig en förändring av den 

rådande kulturen på arbetsplatsen så kan det förklara varför det enda synliga med 

jämställdhetsarbetet är de kvantitativa delarna då kvinnor antalsmässigt ökar.  
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6 Diskussion 

Under denna rubrik presenteras och diskuteras resultatet och slutsatserna och slutligen 

framförs idéer till framtida forskning.  

6.1 Uppfyllande av syfte och svar på forskningsfråga  

Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka produktionsanställdas upplevelse av 

jämställdhet på arbetsplatsen. Genom att besvara nedanstående forskningsfrågor anser jag att 

syftet är infriat: 

 Hur upplevs SSAB:s jämställdhetsarbete bland produktionsanställda? 

 Hur beskriver och förstår anställda nuvarande jämställdhetsläge på företaget? 

 Hur ser anställda att ökad jämställdhet skulle främja arbetsplatsen? 

 

Resultatet visar att arbetsplatskulturen har en stor roll för hur upplevelsen av jämställdhet är 

bland de anställda. Vidare blir det tydligt hur de upplever att det finns ett pågående 

jämställdhetsarbete från arbetsgivarens sida. Det som många uttrycker är hur detta 

jämställdhetsarbete tar sig uttryck genom den kvantitativa delen av jämställdhet då antalet 

kvinnliga arbetstagare i produktionen ökar (Johansson & Ringblom, 2017). Detta samtidigt 

som arbetsplatskulturen av flera uppfattas vara hård och att individer som tillträder 

arbetsplatsen bör passa in. Mallen för vilka som passar in och inte passar in kan ses inom 

ramen för vad arbetsplatskulturen tillåter och det blir tydligt hur kulturen, som formats och 

under lång tid även upprätthållits av män, blir avgörande för hur jämställdheten på 

arbetsplatsen tar sig uttryck (Kanter, 1977). En jämnare könsfördelning tror flera medarbetare 

kan bidra till att jargongen på arbetsplatsen blir mjukare och hur det potentiellt skulle bidra till 

att skapa ett bättre arbetsklimat. Samtidigt framtonar bilden av en utbredd uppfattning bland 

arbetstagarna att arbetsgivaren kvoterar in kvinnor vilket medfört en negativ bild av företagets 

jämställdhetsarbete då de finns de som menar att kön gått före kompetens vid 

rekryteringstillfällen (Johansson, Andersson, Johansson, & Lidestav, 2017). Det som även blir 

tydligt i studien är hur tekniska brister på arbetsplatsen skapar irritation och schismer inom 

och mellan arbetsgrupper vilket får till följd att det blir hårda tongångar mellan kollegor, 

något som flera uppfattar har förvärrats efter en omorganisation år 2017 eftersom 

chefsnärvaron nu är mer begränsad än tidigare.  
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6.1.1 Att förändra genusmönster  

Precis som Connell och Pearse (2015) uttrycker det så lever vi i en värld full av innebörder 

där all vår sociala praktik innebär att vi tolkar denna värld. Hur dessa innebörder ser ut beror 

på vilka spår som finns av de sociala processer som grundat dem. Genus inom tung industri 

blir därför på många sätt en komplexfråga för företag att hantera då den är socialt skapat av 

manliga normer och värderingar vilka under lång tid inte ifrågasatts. De mönster av genus 

som gång på gång reproduceras, inte bara inom denna starkt mansdominerade bransch utan 

även i samhället i stort måste omvärderas för att förändringar ska bli möjliga. Tidigare 

forskning visar på att detta kan möjliggöras genom utbildning vilket är något som företag med 

ojämn könsfördelning bör ta särskilt i beaktning då dessa besitter möjlighet att bedriva 

förändringsarbete kopplat till jämställdhet, inte bara genom kvantitativa initiativ utan även 

arbete med normer och värderingar (Wahl & Holgersson, 2004).  

Idealbilden av arbetsplatsen som flera av de anställda ger bekräftas av hur reklam och 

marknadsföring av SSAB presenteras där kvinnor och män syns i samma omfattning. 

Företagets tro på att uppnå en bättre prestationskultur och att bättre kunna tillgodose 

kundernas behov är en syn som delas av flera medarbetare (SSAB, 2019). Det är dock viktigt 

att organisationer i denna position inte låser frågan om jämställdhet till ett 

lönsamhetsargument, utan även arbetar med den kvalitativa delen av jämställdhet för att på så 

sätt kunna påverka underliggande strukturer av ojämställdhet. De möjligheter som 

lönsamhetsargumentet öppnar upp för i jämställdhetsfrågan är motivationen för vinstdrivande 

företag att arbeta med den, kanske på ett sätt som inte hade vart möjlig om det endast varit en 

fråga om social rättvisa. En potentiell risk som forskningen framhåller är om företag inte 

längre anser det lönsamt att arbeta med jämställdhet vilket skulle medföra att det som kvinnan 

förväntas tillföra en organisation inte längre anses gynnsamt (Johansson & Ringblom, 2017). 

 

6.1.2 Förklädda problem 

Intervjuerna speglar hur det bland medarbetarna finns en önskan om förändring, en tro på att 

arbetsplatskulturen kan ändras till det bättre genom aktivt arbete med attityder, normer och 

värderingar. Samtidigt så uttrycker flera hur avståndet mellan chefer och anställda ökat vilket 

kan tolkas som något negativt för medarbetarna. Upplevelsen av att kommunikationen med 

högre instans inom organisationen är avlägsen kan få följden att medarbetarna inte känner sig 

lyssnade på vilket får konsekvensen att det skapas en ”vi och dom”-mentalitet. En sådan 
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mental gruppering blir av vikt för hur arbetstagarna kommer att ta hand om direktiv uppifrån 

som bland annat medför att jämställdhetsarbetet kan komma att nedprioriteras eller urholkas 

genom att tonsättande individer inom produktionen uttrycker motstånd (Kanter, 1977). 

Uppfattningen att kvinnor kvoteras in blir därför till ett negativt jämställdhetsinitiativ 

eftersom det anses ske på männens bekostnad (Johansson et al., 2017). 

Denna slutsats är grundad på det som medarbetarna uttrycker är det egentliga problemet och 

vad som förorsakat detta problem. Problemet med attityder och jargonger kommer att kvarstå 

utan aktiva insatser så länge det finns individer som motsätter sig förändringar eller avfärdar 

initiativ skapade för att främja arbetsplatskulturen. Att rekrytera fler kvinnor blir då en enkel 

lösning för att komma tillrätta med dessa problem och visar på att utgångspunkten i denna 

kvantitativa del av jämställdhet, med syfte att öka antalet kvinnor, handlar om att jargongen 

beror på att det är för många män (Johansson & Ringblom, 2017). Samtidigt så visar denna 

studie att jargongen till stor del handlar om brister i arbetsorganisationen och att 

arbetsuppgifterna delvis uppfattas som under stimulerande vilket drabbar individen negativt. 

Medarbetarna anför hur tekniska faktorer på arbetsplatsen skapar dålig stämning då dessa gör 

att arbetsmiljön uppfattas som undermålig. I och med de brister som uttrycks kring 

arbetsplatsens tekniska utformning så tycks därför gemenskapen med kollegor vara det som 

ändå får medarbetare att trivas genom en skämtsam jargong. Samma jargong som upplevs 

som hård och kan verka stötande för en del är också den som verkar som ett ”kitt” i 

personalgrupperna vilket fogar samman medarbetare. Problemet blir då att inte alla får ta plats 

i det sociala sammanhanget samt att en del inte heller vill ha en plats i det sammanhang som 

kulturen tillåter. Det som då istället efterfrågas är en önskan om förändring.  

 

6.1.3 Några avslutande ord om studien 

Min uppfattning är att de kvinnliga informanterna var mer benägna att tala djupgående kring 

jämställdhetsfrågor, kanske på grund av att jag tillhör samma kön som dem och förväntades 

ha förståelse för deras resonemang, eller för att jag, precis som dem, arbetat i produktionen 

och därför enklare kunde förstå deras svar. Det kan också ha varit så att det har att göra med 

att kvinnorna tillhör den minoritetsgrupp som är mest benägen att få till stånd en förändring 

på arbetsplatsen. De manliga informanterna gav även dem djupgående och utvecklade svar, 

men antydde mer tekniska detaljer kring arbetet och arbetsplatsen. Detta kan i sin tur tyda på 

att männen reflekterat mindre över denna typ av frågor, men det kan även vara så att männen 
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känt sig något reserverade kring frågan om jämställdhet då de visste att de tillhör 

majoritetsgruppen på arbetsplatsen (Kanter, 1977; Connell & Pearse, 2015). Detta har dock 

inte upplevts som ett problem, utan är snarare en övergripande reflektion av samtliga 

intervjuer som ligger till grund för denna studie. 

 

6.2 Framtida forskning 

Eftersom genusmönster och jämställdhet inom arbetslivet är ett kumulativt forskningsområde 

så kommer många aspekter av detta område vara av intresse för forskare under lång tid 

framöver. Dels eftersom vi idag ser en trend i att många könssegregerade företag vill förändra 

sina genusmönster med tankar om att uppnå bättre arbetsmiljö, högre profit och godare 

organisationskultur, men även för att det ur makroperspektiv kan ha stor inverkan på 

samhället i stort. Om könsmönstren på arbetsmarknaden ändras, vilka effekter kommer då det 

att ha på samhället? Hur kommer individer inom de organisationer som ändrar sina 

genusstrukturer att uppleva verkningarna av dessa förändringar i framtiden? Detta är exempel 

på intressanta ingångar till framtida forskning på detta område. Vidare så hade denna typ av 

studie varit intressant att göra igen om 10 år för att se hur upplevelser av jämställdhetsarbetet 

eventuellt förändrats hos medarbetarna, samt undersöka hur väl SSAB lyckats med att locka 

fler kvinnor att söka sig till produktionsarbetet i organisationen. 
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Bilagor 

Bilaga 1; Informationsbrev till anställda i produktionen vid koksverket 

 

Hej alla koksverkare! 

Jag heter Emilia Moritz och kommer under våren att skriva mitt examensarbete i sociologi 

som avslutning på mina studier vid LTU. Jag har fått möjligheten att komma till er på 

koksverket och utföra min studie som kommer att handla om jämställdhet. 

Utan hjälp av er i produktionen blir denna studie svår att genomföra, så jag skulle uppskatta 

det väldigt mycket om ni kan ta er tid och svara på några frågor när jag kommer och besöker 

er under v.15-17. 

Det spelar ingen roll om du är kvinna eller man, det är dina upplevelser av din arbetsplats 

jag gärna vill veta mer om och du kommer att vara anonym. 

 

Har du redan nu någon fråga eller fundering så är du välkommen att kontakta mig! 

email@gmail.com 

070-xxxxxxx 
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Bilaga 2; Intervjuguide för anställda i produktionen vid koksverket 

 

 Vetenskapsrådets riktlinjer 

 Studiens och intervjuns syfte 

 Frågor och funderingar från IP 

Individen 

1.) Hur länge har du arbetat här?  

2.) Vad gjorde du innan anställningen vid SSAB? Utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet? 

3.) Vad var det som fick dig att söka dig till SSAB? 

4.) Vad har du för arbetsuppgifter? 

5.) Har du alltid haft samma tjänst inom SSAB, eller har du haft andra befattningar eller vart 

på andra avdelningar? 

Arbetsplatsen 

6.) Vilket var ditt först intryck av SSAB när du började arbeta här? 

7.) Stämmer den bilden med hur du uppfattar arbetsplatsen idag? 

8.) Har du upplevt någon förändring av arbetsplatsen under din tid här? (Ex. arbetsrutiner/ 

ledarskap/ inom skiftlaget/ på arbetsplatsen/ inom organisationen). 

9.) Om Ja: Vad tänker du att dessa förändringar kan bero på? 

10.) Anser du detta vara något positivt eller negativt? Följdfråga: Varför? 

11.) Känner du att ni medarbetare har inflytande i organisationen? Följdfråga: På vilket sätt? / 

Varför/Varför inte? 

12.) Hur trivs du här på koksverket? 

13.) Vad tänker du är en bidragande orsak till den upplevelsen?  

14.) Vad skulle få dig att trivas ännu bättre? 

15.) Hur skulle du beskriva rådande kultur här på koksverket? 
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16.) Tror du att upplevelsen av arbetsplatsen är olika beroende på vilket skiftlag man tillhör, 

eller om man arbetar dagtid? Följdfråga: Varför? 

Jämställdhet 

17.) Tror du att upplevelsen av arbetsplatsen är olika för kvinnor och män? Följdfråga: Varför 

i så fall? 

18.) Upplever du någon skillnad i hur kvinnor och män behandlas på arbetsplatsen? 

19.) Är det samma sak när det kommer till underentreprenörer och externa 

funktioner som SSAB anlitar? 

20.) Kan du komma på något tillfälle när du upplevt att någon gjort skillnad på arbetsplatsen 

sett till kön? (Kan vara nutid eller förut, av arbetsgivare/ kollegor/ annat). Följdfråga: Varför 

tror du att det var så? 

21.) Finns det någon skillnad i hur män som är chefer och kvinnor som är chefer beskrivs och 

bemöts på arbetsplatsen? 

22.) Anser du att SSAB jobbar för att vara en jämställd arbetsplats? 

23.) Märker du av att SSAB arbetar med jämställdhet? 

24.) Hur märker du av att chefer här på koksverket har ett jämställdhetstänk i sitt sätt att 

arbeta? 

25.) Vad tycker du är det bästa som SSAB gör i sitt jämställdhetsarbete? 

26.) Vad skulle SSAB kunna göra ännu bättre med sitt jämställdhetsarbete? 

27.) Tycker du att det är viktigt med en jämn könsfördelning på arbetsplatsen? Följdfråga: 

Varför är det i så fall det? 

28.) Vad tror du att en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen skulle bidra till? 

29.) Hur ser en jämställdarbetsplats ut för dig? 

30.) Tror du att SSAB skulle kunna göra något mer för att locka fler kvinnor att söka sig dem 

som arbetsgivare? Följdfråga: I så fall vad? 
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31.) Vad tänker du om hur SSAB marknadsför sig genom reklam och medier? Följdfrågor: 

Tycker du att den bilden stämmer överens med din arbetsplats? 

32.) Hur tror du att allmänheten uppfattar SSAB som arbetsgivare? 

33.) Hur väl tycker du att den bilden stämmer överens med verkligheten här? 

Följdfråga: Varför tror du att det är så? 

34.) Är det något du skulle vilja tillägga? Har vi missat något? 

35.) Har du några övriga frågor? Kan jag kontakta dig om det skulle behövas? 

 Kontakta gärna mig vid frågor! 

 Tack för att du tog dig tid! 
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Bilaga 3; Rekommendationer till SSAB för fortsatt jämställdhetsarbete 

Här presenteras förslag på åtgärder som kan vara till nytta för organisationens fortsatta 

jämställdhetsarbete. Förslagen har formats utifrån det som framkommit vid insamlingen av 

empirin och en del av förslagen kommer direkt från de produktionsanställda. 

 Resultatet visar på att flera medarbetare upplever att arbetsplatskulturen är hård och 

tillåter nedlåtande kommentarer och jargonger kring andra människor. Företaget bör 

därför satsa på aktiva åtgärder för att förändra det som medarbetare uttrycker som en 

nedåtgående trend.  

o Undersök - kartlägg; Ta reda på hur medarbetarnas uppfattningar ser ut och 

vilka föreställningar som finns kopplat till kön. Detta kan synliggöra hur 

föreställningar om kön påverkar individernas handlingsutrymme, något som 

kan bidra till en långsiktig förändring av arbetsplatskulturen. 

o Etikmöten; De olika personalgrupperna och respektive överordnad chef kan 

dels avhandla arbetsuppgifter och specifika händelser, men även ta upp 

personalfrågor och diskutera hur arbetsgruppen och individerna inom den mår 

och fungerar. 

o Jämställdhetsmöten; Medarbetare tar upp att kvinnor fått delta i 

jämställdhetsmöten men efterlyser samtidigt något motsvarande för männen 

som arbetar i produktion. 

 

 Granska de policy dokument och handlingsplaner som företaget redan har och arbetar 

med på högre nivå inom organisationen. Se över hur dessa kan implementeras bland 

de produktionsanställda. 

 Medarbetare ger uttryck för att det är först när någon anmäler ett problem som aktiva 

åtgärder sätts in för att lösa dessa. En möjlig lösning för att undvika att problemen går 

så långt är ett preventivt arbete med exempelvis utbildningar och workshops för 

samtliga anställda i produktionen. Kostnader för dessa satsningar är inte bara en väg 

för att skapa ett bättre arbetsklimat utan kan även försvaras genom minskade 

sjukskrivningar och en mer hållbar rekrytering.  

 

Sammanfattningsvis så kan de åtgärder som utförs gällande arbetsplatskulturen vara av 

betydelse för hur väl jämställdhetssatsningarna inom företaget lyckas. Att rikta fokus mot 

attityder, normer och värderingar, där den kvalitativa delen av jämställdhet ingår, anses inte 
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bara vara en lösning som genomsyrar tidigare forskning, utan delas även av medarbetarna 

själva. 

 


