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Förord 

Att skriva en avhandling kräver sitt. 

Framförallt kräver skrivandet utrymme och en plats att kalla sin egen.  

I tid. I otid. I huvud och för kropp.  

För insikt utsikt. Tillförsikt och dålig sikt.  

För att skapa denna plats har jag fått hjälp, då mitt skrivande också krävt sitt av andra. 

För detta ska ni ha tack. 

 

Tack till 

Studiens deltagare som möjliggjort detta arbete genom att dela med sig av sin tid, 

sina kunskaper och erfarenheter. 

Mina handledare Lena Abrahamsson, Ylva Fältholm och Kristina Johansson. Tack 

Lena för din skarpa blick på, men milda ord om, mina texter. Du har verkat som 

min egen variant på en kanariefågel i gruvan. Vetskapen om att just du befunnit dig 

vid min sida och med gott mod över sakernas tillstånd, har lättat mina tvivel i 

arbetet. Tack Ylva, för ditt engagemang i mitt arbete även när ditt arbete tog nya 

vägar. Din erfarenhet och kunskap har varit en stor tillgång för mig i 

avhandlingsarbetet och du har med din kraftfullhet inspirerat. Tack Kristina, för ditt 

outtröttliga läsande och kommenterande av denna text. Tack också för att du, när 

jag behövde det som mest, ställde dig nära och med kloka ord och tålamod, knuffade 

och hejade när backen var som brantast. En kritisk vän i sin främsta form. Tack 

också till Eira Andersson som var med mig första delen av resan och som visade 

vägen in i gruvan.  

Britt-Inger Keisu, diskutant vid mittseminariet och Birgitta Jordansson diskutant vid 

mitt slutseminarium. Stort tack till er båda för engagerad, noggrann och konstruktiv 

läsning av respektive seminarietext, det har varit mycket värdefullt för mitt arbete.  
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Kollegor och vänner vid forskningsämnet Arbetsvenskap samt f.d. Genus och teknik 

vid Luleå tekniska universitet och särskilt mina doktorandkollegor på avdelningen 

för Människa och teknik, nuvarande som dåvarande, som gjort min tid på 

forskarutbildningen till ett nöje. Ett särskilt tack till Maria Johansson, Maria 

Johansson (två alltså, vilken fröjd!), Eugenia Segerstedt, Therese Sehlstedt, Fredrik 

Sjögren, Sanna Lohilahti Bladfält och Joel Lööw. Det har (i urval) skrivits, ätits, 

druckits, lästs, fikats, gråtits, hjälpts (eventuellt även med inslag av stjälpts), 

diskuterats, dividerats och pratats lite till men framförallt så har vi skrattat. Som vi 

skrattat! Stort tack också till Maria, Maria, Fredrik och Joel som även har korrektur-

läst delar av avhandlingen. Doktorander på andra geografiska platser har också 

bidragit till detta arbete och särskilt vill jag tacka Vanja Carlsson som utöver att vara 

en kär vän också har diskuterat, läst och kommenterat delar av arbetet. Tack också 

till Barbro Bladmo, Annika Lindberg och Christel Larsson för att ni alltid sträcker 

ut en hjälpande hand i allt det jag så hopplöst betecknar som ”admin.”. 

Familj och vänner. Alla har ni på olika sätt stöttat, hjälpt, ordnat, fixat, lyssnat och 

peppat vilket har gjort hela skillnaden. Några av dessa förträffliga personer är: Albin, 
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tack! Mamma och pappa, som alltid tror på mig och min förmåga. Christian min 

älskade och Hilma mitt hjärta.  
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Sammanfattning 

Män, maskulin symbolik och hårt manuellt arbete har länge präglat gruvan som 

arbetsplats. Samtidigt som detta fortfarande existerar, är idag allt fler gruvarbetare 

kvinnor, jämställdhetsarbete beskrivs som prioriterat samt att ny teknik och nya 

arbetssätt implementeras. Gruvans arbetsorganisationer uppvisar således en 

dubbelhet av stabilitet och förändring. Denna avhandling syftar till att undersöka 

hur kön och jämställdhetsarbete konstrueras och hur detta påverkar könsrelationer 

i den svenska gruvindustrins mansdominerade arbetsorganisationer. Med utgångs-

punkt i feministiska teorier förstås kön som ett görande och organisatoriska 

strukturer, processer och praktiker som konstituerande för sociala maktordningar i 

gruvans arbetsorganisationer. Avhandlingen bygger på fyra empiriska delstudier och 

baseras på ett femtontal arbetsplatsbesök samt tjugo intervjuer med gruvarbetare från 

arbetsplatser under jord och fyra intervjuer med personalchefer.  

Resultatet visar att relationen mellan kön och gruvarbete inte är given, utan ständigt 

förhandlas. Det ökande antalet kvinnor i gruvarbete försvårar upprätthållandet av 

arbetet som för och av män, och ny teknik och nya arbetssätt har öppnat upp för en 

omförhandling gällande vem och vilka som kan utföra gruvarbete. Tidigare var ar-

betet i gruvan reserverat för män, idag har den könsgränsen förflyttats inom 

gruvarbetet och mellan olika arbetsplatser och arbetsuppgifter. I den informella 

interaktionen mellan gruvarbetarna används jargongen för att bevara den rådande 

ordningen av mäns givna plats och dominans, men också som en arena för utmaning 

och motstånd. Arbetet för ökad jämställdhet motiveras framförallt av uppfattningen 

att jämställdhet stärker gruvföretagens lönsamhet och konkurrenskraft, något som i 

sin tur påverkar jämställdhetsarbetets innehåll. Jämställdhetsarbetet förväntas även 

bidra till en förbättrad psykosocial arbetsmiljö i och med att kvinnor anses ha någon-

ting positivt och annorlunda (än män) att bidra med på arbetsplatserna. Kvinnor 

tenderar att förstås som en betydande del av problemet (bristen på kvinnor) och dess 

lösning (fler kvinnor) när dessa organisationer arbetar med jämställdhetsfrågor. I för-

längningen innebär detta att det främst är kvinnor som befinner sig utanför 

organisationerna som ska lösa problemet med ojämställdhet i organisationerna. 

Organisationernas jämställdhetsgöranden har inte enbart bäring på 
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könskonstruktioner och könsrelationer utan också andra maktrelationer i 

organisationerna, framförallt klass och plats. När gruppen män aktualiseras som ett 

problem i relation till ojämställdhet så är det inte alla män, utan arbetarklassmän i 

det rurala som beskrivs som problemet. På så sätt förstås (o)jämställdhet inte primärt 

som en fråga om makt, strukturer och processer inom den egna organisationen utan 

placeras främst på grupper av människor i (och utanför) organisationerna. 
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Abstract  

Men, masculine symbolism and hard manual labour have long characterised the 

mine as a workplace. While this still holds true, today more and more miners are 

women, gender equality is described as a priority and new technologies and new 

work methods are being implemented. This means that mining organisations 

demonstrate a duality of both stability and change. This dissertation aims to investi-

gate how gender and gender equality work are constructed and how this affects 

gender relations in the Swedish mining industry’s male-dominated organisations. 

With feminist theories as a starting point, gender is understood as a ‘doing’ and 

organisational structures, processes and practices as constituting social power struc-

tures. The dissertation is based on four empirical sub-studies, 15 workplace visits, 

20 interviews with miners from underground workplaces and four interviews with 

HR managers. 

The results show that the relationship between gender and mining is not self-

evident, but rather is constantly being negotiated. The increasing number of women 

in mining makes it more difficult to sustain the idea of mining as by and for men, 

and new technology and new work methods have provided an opening for re-

negotiating who can carry out mining. Previously, working in mines was reserved 

for men; today the gender boundary has shifted within mining and among different 

workplaces and tasks. In the informal interaction among the miners, jargon serves 

to preserve the prevailing order of men’s traditional place and dominance, but also 

as an arena of challenge and resistance. Efforts to increase gender equality are mainly 

motivated by the perception that gender equality will strengthen the mining com-

panies’ profitability and competitiveness, which in turn affects how efforts to 

achieve gender equality are formulated. Gender equality is also expected to help 

improve the psychosocial working environment because of the perception that 

women have something positive and different (than men) to contribute to the 

workplace. Women tend to be regarded as a significant part of the problem (the 

lack of women) and its solution (more women) when these organisations work on 

gender equality issues. This means that it is mainly women outside the organisations 

who are to solve the problem of gender inequality in the organisations. The 
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organisations’ ‘gender equality doing’ not only has a bearing on gender and gender 

relations but also on other power relationships in the organisations, especially class 

and place. When the male group is brought to the fore as a problem in relation to 

gender inequality, it is not all men but working class men in rural areas, who are 

depicted as the problem. In this way, (in)equality is not seen primarily as a question 

of power, structures and processes within the organisation but is attributed primarily 

to groups of people in (and outside) the organisations. 
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1. Inledning 

Gruvarbete har en lång och nära relation till män. Få yrken har en sådan tydlig aura 

av maskulin symbolik kring sig och arbetet i gruvan har historiskt präglats av tungt 

kroppsarbete i en riskfylld arbetsmiljö. Idag är dock bilden av gruvans arbetsplatser 

delvis en annan. Arbetet präglas på många sätt av såväl ny som avancerad teknik, 

gruvarbetarna i den svenska gruvindustrin består numera av 17 procent kvinnor 

(Sveriges geologiska undersökningar [SGU] 2019) och arbetet för ökad jämställdhet 

beskrivs som en nyckelfråga för industrins framtid. Detta är en möjlig beskrivning 

av gruvindustrin i Sverige idag men utvecklingen är komplex och mångtydig. Även 

om mycket har förändrats är gruvarbete och gruvans arbetsorganisationer än idag 

dominerade av män. Föreställningar om vem som anses vara en ’riktig’ gruvarbetare 

och vad denne gör på arbetet, är i mångt och mycket fortfarande en berättelse om 

en man som med sin fysiska styrka och med sin praktiska kompetens bemästrar 

yrket. I den berättelsen är kvinnor ett undantag och ökad jämställdhet en icke-fråga. 

Gruvan som arbetsplats kan därför sägas uppvisa en dubbelhet av stabilitet och för-

ändring. Å ena sidan tycks allt vara som det alltid har varit, å andra sidan sker 

förändringar som utmanar ordningen och de föreställningar om vad kön egentligen 

betyder i och för gruvarbete. I denna avhandling har jag för avsikt att öka förståelsen 

för varför genomgripande förändringar av könskonstruktioner och könsrelationer i 

gruvans arbetsorganisationer tillsynes är så svårt att uppnå, och hur denna dubbelhet 

av stabilitet och förändring kan förstås. Särskilt intresserar jag mig för dessa mans-

dominerade industriella organisationers jämställdhetsarbete, ett kunskapsområde 

som relativt få studier tidigare undersökt. Varför menar man att ökad jämställdhet 

är viktigt, vad gör organisationerna för att detta ska uppnås och vad händer då?  

I detta kapitel kommer jag bland annat att introducera tidigare forskning som i en 

gruvkontext undersökt könskonstruktioner och könsrelationer. Jag kommer även 

att visa på gruvindustrins intresse för jämställdhet och tidigare studier med an-

knytning till detta, samt ge en övergripande bild av hur industrin och gruvarbetet 

ser ut idag, för att avslutningsvis landa i avhandlingens syfte och frågeställningar. 

Men först, en historisk tillbakablick gällande gruvarbete.  
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Kön och gruva 

Även om gruvarbete har en betydande historia som ett arbete för och av män så är 

könsmärkningen av gruvarbete en relativt modern konstruktion. Ett historiskt per-

spektiv på gruvarbete synliggör att gruvan och dess arbetsplatser inte alltid har varit 

en arena enbart för män. I och med industrialiseringen i slutet på 1800-talet då 

gruvbrytningen blir mer kapitaliserad, centraliserad och mekaniserad sker också en 

exkludering av kvinnor i gruvarbete (Abrahamsson 2007; Blomberg 1995, 1997; 

Henriksson 1994, 1996; Hägg 1993; Karlsson 1997; Ohlander & Strömberg 1996). 

Innan industrialiseringen hade kvinnor i betydande antal arbetat såväl i som runt 

gruvorna. Utestängningen av kvinnor i arbetet var en utveckling som drevs på av 

staten, arbetsgivare och fackföreningsrörelsen (Blomberg 1995, 1997). Detta ledde 

fram till att ett lagstiftat förbud mot kvinnor i underjordsarbete infördes år 1900, en 

lag som kom att upphöra först 1978. Förbudet mot kvinnor underjord går i linje 

med en mer övergripande ideologisk förskjutning av normer som skedde under 

industrialiseringen, vilket påverkade relationen mellan män och kvinnor. I och med 

utvecklingen av en tydligare uppdelning mellan det betalda och obetalda arbetet, 

förpassades kvinnor i första hand till rollen som maka och mor och kvinnors löne-

arbete sågs framförallt som ett komplement till mannens (Hägg 1993; Karlsson 

1997). Utestängning av kvinnor i gruvarbetet är inte unikt för Sverige utan återfinns 

även i andra nationella kontexter så som Storbritannien, Kina och Peru. Anled-

ningen till kvinnors mer eller mindre tillfälliga exkludering från arbetet vid olika 

tidpunkter i historien, har varit allt från vidskeplighet till nationella struktur-

omvandlingar (Gier & Mercier 2006; Mercier 2011; Mercier & Gier 2007). 

I och med gruvarbetets utveckling till en domän reserverad för män, skedde en 

sammansmältning av kön och kompetens och en maskuliniseringsprocess av gruv-

arbetet tog fart. Med andra ord skedde en sammanvävning mellan yrkesidentiteten 

som gruvarbetare och en könsidentitet som man (Abrahamsson 2007; Abrahamsson 

& Johansson 2006; Blomberg 1995, 1997; Hägg 1993; Wicks 2002). Denna 

sammanvävning har också skapat ett utrymme för framväxten av gruvarbetets 

maskulina symbolik och ideal (Eveline & Booth 2002; Mayes & Pini 2010). Lahiri-

Dutt (2011) menar att den storskaliga industriella gruvbrytningen i sig kan förstås 
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som ett maskulinitetsprojekt. Detta då den kräver betydande kapitalinvesteringar 

och gör anspråk på stora geografiska ytor och anläggningar, med jättelika maskiner 

och med ett stort antal människor involverade i arbetet. I kombination med mäns 

förgivettagna plats som experter, entreprenörer, investerare och arbetare skapas, 

enligt Lahiri-Dutt, en diskursiv hyper-maskulin representation av den industriella 

gruvbrytningen karakteriserad av ”[…] power over the weak, the brutalization of 

nature, and the hegemony of capital and the market” (Lahiri-Dutt 2011:329).  

En hegemonisk hyper-maskulinitet eller macho-maskulinitet sammankopplad med 

en gruvarbetaridentitet är också en återkommande beskrivning av dominerande 

ideal i gruvans arbetsorganisationer och på dess arbetsplatser. Såväl i Sverige som på 

andra platser i världen, exempelvis Australien och Nordamerika (Abrahamsson & 

Johansson 2006; Abrahamsson & Somerville 2007; Andersson 2012; Mayes & Pini 

2014; Norberg & Fältholm 2018; Tallichet 2016). Denna maskulinitets-

konstruktion1 förknippas med egenskaper som i hög utsträckning relaterar till en 

fysisk kropp, såsom praktiskt kunnande, fysisk styrka och tålighet under påfrestande 

och riskfyllda arbetsförhållanden (Abrahamsson 2006; Abrahamsson & Johansson 

2006; Abrahamsson, Johansson & Andersson 2010, 2015; Abrahamsson & 

Somerville 2007; Andersson 2012; Lahiri-Dutt 2012). Forskning om kopplingen 

mellan kön och säkerhetsarbete i gruvan har också visat hur den idealiserade macho- 

eller hypermaskulinitetens premierande av risktagandet utgör en potentiell 

säkerhetsrisk i arbetet (Abrahamsson & Somerville 2007; Andersson 2012). 

Exempelvis visar Wicks (2002) studie att en explosion i en kanadensisk gruva delvis 

kunde förklaras av att ett idealiserande av risk och ‘mod’ fick företräde i relation till 

säkerhetsaspekter i arbetet. Intressant är dock, som Norberg och Fältholm (2018) 

noterat, att risk- och säkerhetsaspekter i gruvarbete när det gäller män framförallt 

förknippas med den fysiska arbetsmiljön, medan det för kvinnor i gruvarbete främst 

handlar om utsatthet för trakasserier och diskriminering. Utestängningen av kvinnor 

från arbetet, det dominerande maskulinitetsidealet och mäns numerära dominans 

har skapat ett utrymme för att konstruera kvinnor som avvikande i relation till 

                                                   
1 Jag tolkar beskrivningarna av en hyper- eller macho-maskulinitet i en gruvkontext som uttryck för samma 
typ av maskulinitetskonstruktion. Dock med skillnaden att macho-maskulinitet är den dominerande 
beskrivningen i den svenska kontexten (se ex. Abrahamsson et al. 2010, 2015; Andersson 2012) och hyper-
maskulinitet i den internationella (se ex. Lahiri-Dutt 2012; Mayes & Pini 2014).  
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gruvarbete (Abrahamsson 2007; Andersson 2012; Eveline & Booth 2002; Mayes & 

Pini 2014; Fältholm & Norberg 2017; Norberg & Fältholm 2018; Tallichet 1995, 

2000). Detta har bidragit till att kvinnor inte har kunnat delta i gruvarbetet på 

samma villkor som män, och tar sig uttryck genom exempelvis stereotypisering och 

sexualisering av kvinnor samt könsmärkning av arbetsuppgifter. Sexism, sexuella 

trakasserier och diskriminering är återkommande teman i kvinnors berättelser om 

sitt arbetsliv i gruvan (Eveline & Booth 2002; Norberg & Fältholm 2018; Saunders 

& Easteal 2013; Tallichet 1995, 2000; Yount 1991). 

Samtidigt som forskning visar att förekomsten och betydelsen av macho- eller 

hypermaskulinitet i gruvarbete är robust, så finns det också indikationer på 

omförhandlingar. Abrahamsson och Johansson (2006) menar att gruvindustrins för-

ändringar under de senaste 50 åren, med den tekniska utvecklingen och nya krav 

på kvalifikationer, utmanar den traditionella hegemoniska maskuliniteten som har 

sina rötter i den ‘gamla’ typen av gruvarbete. Enligt dem släpar de symboliska kopp-

lingarna mellan gruvarbete och maskulinitet efter de strukturella förändringarna som 

skett. Andersson (2012) undersöker i sin avhandling hur maskulinitets-

konstruktioner befästs, upprätthålls och förändras i gruvarbetarkollektivet. Hon visar 

att även om normer kopplade till en macho-maskulinitet fortfarande idealiseras, ut-

manas dessa samtidigt av kritiska och problematiserande röster både inifrån 

gruvarbetarkollektivet och genom yttre krav, exempelvis kopplat till arbetet för 

ökad säkerhet. Sammantaget visar alltså den tidigare forskningen att en hyper- eller 

macho-maskulinitet är djupt förankrad och på många sätt normaliserad i gruv-

industrins arbetsorganisationer. Men att det också finns indikationer, framförallt i 

den svenska kontexten, på att denna norm nu kritiskt synas.  

Denna avhandling bidrar till kunskap om hur könskonstruktioner och köns-

relationer utmanas och bevaras i gruvarbetet. Detta genom att närmare undersöka 

skeenden som kan kopplas till den formella organisationen, exempelvis förändringar 

i samband med implementeringen av ny teknik, men också till den informella 

organisationsstrukturen där arbetsplatsjargong och humor förstås som meningsfullt i 

relation till könskonstruktioner och könsrelationer. 
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Jämställdhetsarbete 

Idag ökar antalet kvinnor i gruvarbete i Sverige. Från 1980-talet fram till år 2005 

ökade andelen kvinnor långsamt från cirka tre till sex procent. Men efter år 2005 

har kvinnors deltagande ökat i snabbare takt och idag består gruvarbetarkollektivet 

av 17 procent kvinnor (SGU 2019). Andelen kvinnor i gruvarbete ökar alltså och 

så gör även intresset för frågan om jämställdhet i gruvindustrin. Ökad jämställdhet 

finns idag på industrins agenda och beskrivs som en relevant och viktig fråga för 

framtiden (Abrahamsson et al. 2014; Andersson 2012; Andersson et al. 2013). I 

Sveriges mineralstrategi (Näringsdepartementet 2013) beskrivs satsningar på ökad 

jämställdhet som en nyckelfråga för att utöka rekryteringsbasen och för industrins 

attraktivitet. I den regionala strategin för innovativ och hållbar utveckling av 

mineralsektorn i Norr- och Västerbottens län (Länsstyrelsen i Norrbotten et al. 

2015) beskrivs även här ökad jämställdhet som ett viktigt och prioriterat arbete. 

Exempelvis skriver man, kopplat till frågan om kompetensförsörjning, att ”[f]ör att 

undvika att bygga in traditionella könsmönster i framtida gruvverksamhet bör 

genusfrågan ses som en del i hela innovationskedjan kring gruvsektorn” 

(Länsstyrelsen i Norrbotten et al. 2015:41) och att en jämställd arbetsmarknad är 

något som bör beaktas för en hållbar mineralutvinning. I det strategiska 

innovationsprogrammet för svensk gruv- och metallutvinnande industri, som är en 

del av Energimyndighetens och forskningsråden Vinnova och Formas satsning på 

strategiska innovationsområden. Beskrivs i forsknings- och innovationsagenda för 

programmet nio identifierade fokusområden, varav ”Jämställdhet och mångfald” är 

ett av dessa. Inom ramen för programmet kan företag, akademi och andra organi-

sationer i samverkan söka finansiering och arbetets långsiktiga målsättning beskrivs 

i termer av att den svenska gruvindustrin ska vara världsledande i fråga om jäm-

ställdhet (SIP STRIM 2016). I Sveriges två största gruvföretag, Luossavaara-

Kiirunavaara AB (LKAB) och Boliden Mineral AB, finns ökad jämställdhet som 

strategiskt mål och som en del av arbetet för en hållbar utveckling. LKAB skriver 

på sin hemsida att företaget ”vill vara ett internationellt föredöme i gruvbranschen 

när det gäller etik, arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald” (LKAB 2018a). Boliden 

pekar, i sin årsredovisning för år 2017, på vikten av och utmaningen i att ” […] 
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attrahera kvinnliga medarbetare till en traditionellt mansdominerad bransch” 

(Boliden 2018).  

Idag bedriver således den svenska gruvindustrin och dess mansdominerade arbets-

organisationer ett arbete för att bryta könsmönstret av mäns numerära dominans, 

men också för att förändra föreställningar och normer kring kön. Intresset och ar-

betet för ökad jämställdhet finns inte enbart i Sverige utan även globalt finns frågan 

på gruvindustrins agenda (Fältholm & Norberg 2017; Lahiri-Dutt 2015; Mayes & 

Pini 2014; Norberg & Fältholm 2018). De svenska gruvföretagens engagemang för 

jämställdhetsfrågor bedrivs dock inte enbart på frivillig basis. För att förbättra jäm-

ställdheten i arbetsorganisationer och på arbetsplatser ställer lagstiftningen krav på 

aktiva åtgärder på området från arbetsgivare. Jämställdhet är således ett politiskt och 

normativt mål som i svensk jämställdhetspolitik formuleras i termer av att kvinnor 

och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv (Skr. 2016/17:10). 

För arbetsgivare är det Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) som reglerar insatser 

med bäring på jämställdhet i organisationer. Att lagstiftningens krav uppfylls är alltså 

att betrakta som en lägsta nivå gällande vad som ska göras på området. Däremot 

finns det inget som hindrar arbetsorganisationer från att göra mer och jämställdhets-

arbete i organisationer kan därmed se ut på en rad olika sätt. Lagstiftning är inte den 

enda normerande faktorn gällande jämställdhetsarbete i organisationer, utan 

samhälleliga normer i stort påverkar också organisationers förhållningssätt till frågan.  

Tidigare forskning om jämställdhet och jämställdhetsarbete2 har bedrivits i en rad 

olika empiriska kontexter och vetenskapliga discipliner. I en svensk kontext finns 

flertalet studier som behandlar jämställdhet och jämställdhetsarbete inom ramen för 

arbetsorganisationer i offentlig sektor (se ex. Andersson 2018; Callerstig 2014; 

Lindholm 2011; Jordansson 2017; Muhonen, Liljeroth & Scholten 2012). Inom 

fältet för kön och organisationsforskning är det dock enligt min uppfattning många 

gånger svårt att särskilja studier av jämställdhet från de studier som har bäring på 

jämställdhet i organisationer. Det vill säga, genusforskning i en kontext av arbets-

organisation kan många gånger genom sina analyser, mer eller mindre indirekt, 

                                                   
2 Här även inkluderat jämställdhetsintegrering. 
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beskriva hur det är ställt med jämställdheten i organisationerna utan att ha jäm-

ställdhet som sitt primära fokus för studien. Därför exemplifieras också nedanstående 

urval av studier i en mansdominerad industrikontext med en avgränsning mot just 

detta. Hade frågan rört genusforskning i en mansdominerad industrikontext hade 

studierna varit fler (se ex. Abrahamsson 2000; Gunnarsson 1994; Lindgren 1985; 

Vänje 2005). Genusforskning som mer explicit undersöker jämställdhet och 

jämställdhetsarbete i mansdominerade organisationer i en industrikontext är dock 

mer sällsynta. Drejhammar (1998) utvecklar teorin om demokratisk dialog ur ett 

jämställdhetsperspektiv som syftar till organisationsutveckling med särskild tonvikt 

på jämställdhet på ett verkstadsföretag och ett pappersbruk (men även ett 

revisionsföretag). I Petterssons (1996) studie analyseras genuskontrakten på 

arbetsplatserna vid två industriföretag och detta relateras till företagens 

jämställdhetsmål. Höök (2001) undersöker i en svensk industrikoncern hur 

ledarutvecklingsprogram med könsutjämnande syfte kan förstås som en form av 

jämställdhetsarbete. Wahl och Linghag (2013) studerar bland annat hur 

arbetsvillkoren ser ut och vilka konsekvenser detta får för kvinnor och män på olika 

positioner och platser i en svensk industriorganisation samt betydelsen av chefer och 

chefskapets villkor i jämställdhetsarbetet. Två studier med särskild relevans för mitt 

arbete är Johansson et al. (2019) och Andersson et al. (2018). I en kontext av svensk 

skogsindustri har Johansson et al. (2019) genom en nationell enkätstudie riktad till 

skogligt utbildade personer, undersökt det diskursiva motstånd som ett antal män 

uttryckte mot industrins pågående jämställdhetssatsningar. Resultaten visar att det 

inte var motstånd mot jämställdhet i sig som uttrycktes i enkätmaterialet. Motståndet 

riktade sig istället mot det sätt som respondenterna menade att jämställdhetsarbetet 

bedrevs i skogsindustrin, vilket de såg som såväl orättfärdigt som onödigt. 

Framförallt tolkades industrins ambition att rekrytera fler kvinnor som ett frånsteg 

av meritokratiska principer och att detta skapade en orättfärdig kvotering av 

kvinnor. Problemet med ojämställdhet placerades på ”fördomsfulla gamla gubbar” 

och detta speglades mot en förståelse av dagens industri som ”modern” och 

”kvinnovänlig”. Andersson et al. (2018) undersöker, också detta i en skoglig 

kontext, konstruktioner av kön och jämställdhet genom policyanalys. Dessa kon-

struktioner visade sig vara både motstridiga och varierande, något som i sin tur fick 
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betydelse för arbetet med jämställdhetsintegrering i organisationerna. Resultaten 

visar att det inte var organisationerna som policy-dokumenten främst riktande in sig 

på, utan snarare individer och närmare bestämt kvinnor. Författarna menar att i och 

med denna problemrepresentation riskerar könade maktstrukturer att förbli dolda 

och därmed begränsas utrymmet för faktisk förändring.  

Maktstrukturer i organisationer präglas inte enbart av kön. Även andra komplexa 

strukturerande och organiserande sociala kategorier medverkar i (re)produktionen 

av hierarkisering och sortering av människor i organisationer. I en gruvkontext har 

forskning om hur olika typer av sociala maktrelationer samverkar och sam-

konstitueras handlat om relationen mellan kön och klass (Andersson 2012), kön, 

sexualitet och plats (Pini & Mayes 2012), kön, klass och plats (Bryant & Jaworski 

2011; Tallichet 2016) samt kön, klass, ’ras’/etnicitet3 och plats (Lahiri-Dutt 2013). 

I denna avhandling tar jag ett annat fokus än tidigare studier genom att undersöka 

hur kön, klass och plats sammanflätas i förståelsen av (o)jämställdhet och hur detta 

kommer till uttryck i jämställdhetsarbetet. 

Denna avhandling bidrar till kunskap om jämställdhetsarbete i mansdominerade 

industriella organisationer4. Ökad jämställdhet i gruvindustrins arbetsorganisationer 

framhålls som ett viktigt och prioriterat område. Men hur jämställdhetsarbetet kon-

strueras som meningsfullt, görs och vad dess möjliga implikationer kan vara är ett 

begränsat kunskapsområde. 

Om gruvindustrin och gruvarbete 

I föreliggande avhandling är det företag som bedriver gruvbrytningen som står i 

fokus. Det innebär att exempelvis maskinleverantörer, serviceföretag och stål- och 

metallverk inte ingår i studien. Det är också den industriella gruvbrytning som 

studeras, och inte den mer hantverksmässiga och småskaliga gruvbrytningen 

(motsvarande engelskans artisanal and small-scale mining, ASM). Något som har 

betydelse inte minst i relation till tidigare forskning. Distinktionen mellan den 

                                                   
3 Begreppet ’ras’ används här för att illustrera en diskursiv och ideologisk konstruktion (jfr Selberg &  
Mulinari 2011). 
4 Med industriella organisationer avses här framförallt de aktörer med verksamheter inriktade på utvinning 
och förädling av råvaror, så kallad basindustri. Gruv-, stål/metall-, skog-, sågverks-, massa- och pappers- och 
energiintensiv kemiindustri 
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industriella gruvbrytningen och ASM är viktig då gruvbrytning globalt lyder under 

mycket olika villkor och förutsättningar, vilket i sin tur skapar skillnader i 

könsmönstren (Lahiri-Dutt 2011, 2012, 2015). ASM, som främst återfinns i den 

informella sektorn i utvecklingsländer, sysselsätter i motsats till den industriella gruv-

brytningen en stor andel kvinnor. Lahiri-Dutt menar att det finns indikationer på 

att kvinnor är den absoluta majoriteten av arbetskraften inom ASM, även om dess 

informella karaktär gör det svårt att med säkerhet säga. Andelen kvinnor bland gruv-

arbetare har också visat sig vara högre om gruvbrytningen sker illegalt eller om det 

som bryts är industrimineraler med lågt värde. Ett illustrativt exempel är här Indiens 

saltgruvor där andelen kvinnor uppgår till cirka 75 procent (Lahiri-Dutt 2007).  

 

Gruvindustrin i Sverige sysselsätter cirka 7000 personer5 och år 2018 var det sju 

företag som aktivt bedrev gruvbrytning i 13 metallgruvor, med den geografiska 

tyngdpunkten i Norr- och Västerbottens län (SGU 2019). Industrin domineras av 

två företag, det statligt ägda Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) och det privat-

ägda Boliden Mineral AB. Gruvbrytning syftar till att utvinna malm och en gruva 

är en industrianläggning där brytning av malmen sker i berggrunden6. Sverige är en 

stor producent av exempelvis bly och zink men framförallt av järnmalm, där Sverige 

står för drygt 90 procent av den totala produktionen inom EU. Den globala efter-

frågan av metaller styrs till stor del av konjunkturen, konsumtionen av varor och 

satsningar på infrastruktur och industri. På grund av gruvindustrins konjunktur-

känslighet fluktuerar priserna betydligt och över relativt korta tidsspann (SGU 

2019). Under mitten av 2010-talet när priserna för järnmalmsprodukter var på 

mycket låga nivåer försattes två svenska järnmalmsgruvor i konkurs, Northland 

Resources i slutet av 2014 och Dannemora Mineral i början av 2015. Både hade 

grundats ungefär tio år tidigare och var därmed relativt nya aktörer på marknaden. 

Gruvbrytning brukar beskrivas som en verksamhet med ’höga trösklar’. Etablering 

är mycket kostsamt i och med behovet av investeringar i exempelvis maskiner och 

                                                   
5 Gruvarbetare och tjänstemän (exkluderat underentreprenörer) vid metallgruvor. 
6 Metaller utvinns från mineraler och går under samlingsnamnet malm, en geologiskt bildad koncentration 
av ett eller flera metallhaltiga mineral som bedöms som ekonomiskt lönsam att bryta. Malmmineraler bryts 
för att utvinna metaller såsom järn, zink, koppar, bly, guld och silver. Industrimineraler är inte metaller utan 
en bergart, ett mineral, eller annat naturligt förekommande material av ekonomiskt värde så som exempelvis 
kalksten (SGU 2018).  
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anläggningar, samtidigt som riskerna är betydande och konjunktursvängningar gör 

nyetablerade verksamheter särskilt sårbara.  
 

I denna avhandling är det arbetsplatser under jord7 som fokuseras och nedan följer 

en illustration från världens största underjordsgruva, LKABs gruva i Kiruna. Bilden 

illustrerar övergripande hur produktionsprocessen vid underjordsbrytning kan se ut 

och visar på några av den mängd arbetsplatser och arbetsuppgifter som finns under 

jord. Personer som arbetar i produktionsprocessen går under beteckningen gruv-

arbetare och deras specifika arbetsplats under jord benämns i sin tur vanligtvis av 

deras huvudsakliga arbetsuppgift. Det vill säga, om man exempelvis jobbar med att 

lasta det nedfallna berget så betecknas arbetsplatsen som ’lastning’. I gruvan i Kiruna 

tar man sig under jord med bil eller buss och under marken sträcker sig 50 mil 

asfalterad väg. Malmen bryts mot huvudnivån (aktuell brytningsnivå) 1365 meter 

under jord (LKAB 2018b).  

 
Bild: LKAB i Andersson 2012:22. 

                                                   
7 Om fyndigheten förekommer nära markytan kan denna brytas i så kallat dagbrott, för gruvbrytning djupare 
ned i marken krävs en underjordsgruva. 



20 
 

När gruvbrytningen i Sverige var i sin linda utfördes arbetet främst med hjälp av 

muskelkraft och handverktyg. Under 1900-talet ökade mekaniseringen av verksam-

heten och maskiner började nu utföra delar av arbetet. Idag är verksamheten i mångt 

och mycket högteknologisk och där ny teknik, automation och digitalisering präglar 

såväl arbetet som utvecklingen av industrin (Abrahamsson 2006; Abrahamsson & 

Johansson 2006; Abrahamsson et al. 2010, 2015). Förenklat handlar det om en 

process där arbetstagarens roll i produktionssystemet succesivt förändras i takt med 

att det fysiska avståndet mellan gruvarbetare och gruvbrytningen växer 

(Abrahamsson & Johansson 2006). Ett exempel på digitaliseringens effekter är att 

det idag finns produktions- eller driftcentraler belägna ovan jord, där övervakning 

och fjärrstyrning av produktionsprocessen sker. Idag är dessa placerade i nära an-

slutning till den aktuella gruvan, vilket innebär att även arbetskraften befinner sig 

där. Utvecklingen talar dock för att det arbetet framöver kan ske vart som helst i 

världen (Abrahamsson et al. 2010). Därmed kan det på sikt skapas en potentiell 

förskjutning av arbetets geografiska lokalisering, men också gällande dess 

kompetenskrav då utvecklingen ställer andra krav på färdigheter och kunskaper än 

det traditionella gruvarbetet (Abrahamsson & Johansson 2006).  
 

Även om den tekniska utvecklingen som på många sätt präglar dagens industri har 

gjort att delar av arbetskraften förflyttats från underjordsarbete till produktions- eller 

driftcentraler ovan jord, är arbetsplatser och arbetsuppgifter som kännetecknas av 

det mer manuella och fysiskt tunga arbetet fortfarande en realitet. Den fysiska arbets-

miljön på gruvans arbetsplatser har i Sverige kontinuerligt förbättrats. Olycksfallen 

i arbetet har sedan början av 1980-talet minskat från drygt 50 olyckor per miljoner 

arbetade timmar till drygt sju olyckor per miljoner arbetade timmar8 (Swemin 

2016). Fler aspekter kan sägas ha påverkat utvecklingen på ett positivt sätt så som 

införandet av säkrare arbetsutrustning och maskiner samt nya regler och förord-

ningar9. Vidare utsätts också färre personer för risker idag då det är färre personer 

som arbetar under jord (Lööw, Nygren & Johansson 2017).   

                                                   
8 Olycksfall där arbetstagaren behövde vara hemma minst en dag. 
9 Några av de arbetsmiljöproblem som orsakar ohälsa, olycksfall och dödsfall som finns och förekommer på 
arbetsplatserna är höga ljudnivåer, buller, vibrationer, luftföroreningar av damm och avgaser, trafik, brandrisk, 
rasrisk, fallande sten, klämolyckor, fallolyckor, otillräcklig belysning eller olämpliga arbetsställningar och 
arbetsrörelser under arbete (Arbetsmiljöverket 2010). Även om mycket har förbättrats över tid så är gruvans 
arbetsplatser fortsatt förenade med viss risk för såväl liv som hälsa. Globalt är dock bilden en annan och gruvarbete 
är ett av de dödligaste arbetena världen (International Labour Organization 2015). 
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Samtidigt som gruvindustrin är en betydande aktör i relation till exempelvis arbets-

tillfällen (inte minst i de nordligare delarna av landet) och exportinkomster, så är 

gruvindustrin från ett samhällsperspektiv också en källa till konflikter, framförallt 

gällande mark- och miljöfrågor. Gruvverksamhet klassas som miljöfarlig verksamhet 

enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) och är förenat med hälso- och miljörisker, 

exempelvis kopplat till gruvavfall (avfallshantering), vattenföroreningar, buller, 

damm och vibrationer. Markanvändningen är en annan aspekt där gruvdrift, 

renskötselområde, skogsbruk, vindkraft, turism och rekreation inte sällan konkur-

rerar om samma markområden.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur kön och jämställdhetsarbete kon-

strueras och hur detta påverkar könsrelationer i den svenska gruvindustrins 

mansdominerade arbetsorganisationer. Följande frågeställningar har varit vägledande 

i avhandlingsarbetet: 

Vad händer med könskonstruktioner och könsrelationer när gruvarbetet förändras?  

Hur förstås jämställdhetsarbete och hur kommer detta till uttryck?  

Vad händer med könskonstruktioner och könsrelationer när organisationerna gör 

jämställdhetsarbete? 

1.2 Avhandlingens disposition 

Efter detta inledande kapitel där avhandlingens problemområde, den empiriska kon-

texten, avgränsningar, syfte och frågeställningar presenterats följer det andra 

kapitalet, Kön och jämställdhetsarbete i gruvans mansdominerade arbetsorganisationer. Här 

presenteras den teori som ligger till grund för min förståelse av kön och 

jämställdhetsarbete i organisationer och som jag menar är av särskild relevans för 

studien som helhet. I kapitlet presenteras också mer av den tidigare forskning som 

gjorts i en kontext av kön och gruva. I det tredje kapitlet, Studiens genomförande, 

redogör jag för mitt material, urval, analysmetod samt metodologiska 

utgångspunkter. Kapitlet avslutas med en reflektion gällande etiska spörsmål. Det 
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fjärde kapitlet, Sammanfattningar av avhandlingens artiklar, summerar avhandlingens 

fyra delstudier och deras resultat. Det femte och avslutande kapitlet, Kön- och 

jämställdhetsgöranden som utmanar och bevarar ordningen, presenteras under två 

tematiska spår, Processer av stabilitet och förändring samt Jämställdhetsarbetets verk-

ningar. Därefter följer avhandlingens fyra delstudier.  
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2. Kön och jämställdhetsarbete i gruvans 
mansdominerade arbetsorganisationer  

2.1 Kön 

Kön som analytisk kategori är bärande för denna studie och förstås här som ett 

görande, en praktik som ständigt (åter)skapas i mellanmänskliga interaktioner och 

relationella processer. Kön och genus är två närliggande begrepp och distinktionen 

dem emellan har länge varit ämne för diskussion (se ex. Butler 1990; Hirdman 1988, 

2001; Gothlin 1999; Åsberg 1998). Den ursprungliga uppdelningen baserar sig på 

idén om ett kroppsligt biologiskt kön och ett socialt och kulturellt konstruerat 

genus. En huvudsaklig kritik mot uppdelningen i två separata begrepp, kön och 

genus, är den gränsdragningsproblematik som det ger upphov till. Vad hamnar in-

nanför respektive utanför gränserna för vad som är kön och för vad som är genus? 

Svårigheten med gränsdragningen innebär att jag här inte särskiljer kön från genus 

men använder mig av kön som begrepp. Fördelen med begreppet kön framför genus 

är att det på ett tydligare sätt involverar kroppslighet, vilket är betydelsebärande för 

hur kön konstrueras i en gruvkontext (se ex. Andersson 2012). Ytterligare en aspekt 

är att det erbjuder andra språkliga möjligheter att beskriva kön som process, så som 

könande praktiker (Johansson 2015). Min förståelse av kön som ett verb, som något 

som görs, tar sin utgångspunkt i West och Zimmermans (1987) teori om kön som 

just ett görande [doing gender]:  

Doing gender involves a complex of socially guided perceptual, interactional, and 
micropolitical activities that cast particular pursuits as expressions of masculine and 
feminine "natures" […] it is a situated doing, carried out in the virtual or real presence 
of others who are presumed to be oriented to its production. Rather than as a property 
of individuals, we conceive of gender as an emergent feature of social situations: both 
as an outcome of and a rationale for various social arrangements and as a means of 
legitimating one of the most fundamental divisions of society. (West & Zimmerman 
1987:126) 

Görandet av kön är enligt West och Zimmerman (1987) en ständigt pågående prak-

tik av skillnadsskapande mellan kvinnor och män utan essentiell eller biologisk 

grund. Istället grundar sig den dominerande förståelsen av kön på de kategorier som 

en tvåkönsmodell tillgängliggör, det vill säga man och kvinna. Görandet av kön ska 

vidare förstås som situerat, det vill säga som något som sker i relation till ett givet 
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socialt rum vilket gör kontexten betydelsebärande. Detta innebär att även andra 

sociala maktrelationer, exempelvis klass, spelar roll för görandet av kön (Acker 2006, 

2012). Även om tvåkönsmodellen är grundläggande för förståelsen av kön så finns 

en differentieringen i uttrycken för man respektive kvinna, det vill säga olika uttryck 

för maskuliniteter och femininiteter. Som presenterades inledningsvis har den tidi-

gare forskningen i en gruvkontext särskilt intresserat sig för män och uttryck av 

maskulinitet och då särskilt en macho- eller hypermaskulinitet (se ex. Andersson 

2012; Mayes & Pini 2014). I denna avhandling är det könskonstruktioner, det vill 

säga hur kön görs av både män och kvinnor som står i fokus och även köns-

relationer, hur relationen mellan kategorierna man och kvinna på olika sätt tar sig 

uttryck. Kön är således något som aktivt görs och blir till genom mellanmänskliga 

interaktioner. Detta regleras genom att vi som individer aktivt förhåller oss till de 

normer och förväntningar som den tillskrivna könskategorin utkräver. Med det som 

grund utformar människor sina görande av kön utifrån hur dessa förväntas tolkas 

och bedömas av andra (West & Zimmerman 1987). 

Att förstå kön som ett görande i enlighet med West och Zimmerman (1987) menar 

jag främst ger verktyg för att förstå den reproducerande och bevarande kraften i 

könskonstruktioner och könsrelationer. En återkommande kritik är just att teorin 

tenderar att bli deterministisk och lämnar litet utrymme till motstånd och möjlighet 

till förändring av könskonstruktioner och könsrelationer. Fenstermaker och West 

(2002) fångar vad jag förstår som problematikens kärna och det är utmaningen att 

teoretiskt och empiriskt kunna beskriva ett system av betydande variation, som sam-

tidigt vilar tungt mot ett historiskt arv och strukturella villkor. Andra har, i syfte att 

skapa ett större teoretiskt utrymme för möjligheten att synliggöra förändring och 

brytningsförsök av den befintliga könsordningen, försökt fånga och synliggöra 

denna process genom begrepp som un-doing och re-doing gender (se ex. Butler 2004; 

Deutsch 2007; Ely & Meyerson 2010; Kelan 2018; Risman 2009). I denna av-

handling avser jag inte att teoretiskt ’låsa’ förståelsen av vad förändring är, hur och 

vart den uppnås. Istället är min ingång empirisk där jag, med stöd i tidigare forskning 

om kön i en gruvkontext, på olika sätt undersöker göranden som reducerar och 

destabiliserar snarare än befäster och förstärker de könskonstruktioner och köns-

relationer som påvisats i tidigare studier. Denna ansats har dock sina begränsningar, 
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inte minst i relation till vad som blir möjligt att empiriskt förstå som en förändring 

eller ett utmanande av den rådande ordningen i mitt material.  

Ett tema i den tidigare forskningen i en gruvkontext, rörande just förändrings-

processer med bäring på kön, är teknik. När ny teknik introduceras ställer det inte 

sällan krav på nya sätt att organisera och utföra arbetet som i sin tur kan få konse-

kvenser för könsrelationer på arbetsplatserna. Teknik är, inte enbart i en 

gruvkontext, intressant i relation till kön då den har tydliga kopplingar till män och 

maskulinitet. Teknik har genom historien i hög utsträckning förståtts som en manlig 

domän (se ex. Berner 2003; Cockburn 1983; Wajcman 1991). Män förväntas ex-

empelvis vara mer tekniskt kompetenta än kvinnor och därmed predisponerade att 

använda och utveckla teknik och teknologiska lösningar. Att teknik på industri-

arbetsplatser påverkar könskonstruktioner och könsrelationer har visats i en rad 

studier (se ex. Abrahamsson 2000; Gunnarsson 1994; Pettersson 1996). I gruvin-

dustrin är teknik och teknikutveckling en bärande del av verksamheten men också 

betydande för könskonstruktioner och könsrelationer. Mayes och Pini (2010) 

menar exempelvis att gruvindustrins teknikberoende har varit avgörande för att 

skapa dess maskulina konnotationer. Vidare menar Tallichet (2016) att tekniken 

spelar en viktig roll för könsmärkningen av kompetens och arbetsuppgifter i gruvan. 

Exempelvis berättade kvinnor som deltog i Tallichets studie i Appalacherna i 

Nordamerika om hur de inte blivit befordrade, då de antogs sakna tillräcklig teknisk 

kompetens. I den svenska gruvkontexten har teknikens betydelse för arbetet och 

könskonstruktioner dock varit delvis en annan. Abrahamsson och Johansson (2006) 

visar i sin studie hur ny teknik och nya kvalifikationskrav uppfattades som ett hot 

då den nya tekniken utmanade det manuella kroppsarbetet som var bärande både 

för yrkesidentiteten som gruvarbetare och könsidentiteten som man på arbets-

platserna (se även Abrahamsson et al. 2010, 2015). Ett exempel på hur detta tog sig 

uttryck var att vissa av gruvarbetarna under jord refererade till de gruvarbetare som 

förflyttats till driftcentralen ovan jord som “velourarbetare”. Beteckningen velour-

arbetare, menar Abrahamsson och Johansson, syftade till att konstruera 

gruvarbetarna vid driftcentralen som “omanliga” (Abrahamsson & Johansson 2006) 

och därmed kontrasterades detta mot det maskulint kodade arbetet under jord. Den 

nya tekniken aktiverade ett motstånd då den samtidigt utmanade konstruktioner av 
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kön och arbetet (jfr Abrahamsson 2000). Teknikens betydelse för köns-

konstruktioner och könsrelationer på arbetsplatser i en svensk gruvkontext är 

intressant, inte minst i relation till hur den skiljer sig från den dominerande 

berättelsen om relationen mellan män och teknik. Med utgångspunkt från detta 

resonemang är teknikanvändning och implementering av ny teknik en av mina 

ingångar för att närmare förstå processer av stabilitet och förändring i gruvan. 

2.2 Arbetsorganisation 

Att görandet av kön är ständigt pågående innebär att könsgöranden också är en 

realitet i arbetsorganisationer. Medan West och Zimmerman (1987) främst ger en 

förståelse av (re)produktionen av kön på individnivå erbjuder Acker (1990, 1992) 

en förståelse av kön på en mer aggregerad nivå. Acker menar att organisationer i sig 

är könade och är en grundläggande princip för social organisering i 

arbetsorganisationer. När män och kvinnor placeras, hierarkiseras och behandlas 

olika i arbetsorganisationer är förklaringen ofta att det har skett en smittoeffekt, det 

vill säga att könade praktiker som finns i det omgivande samhället har överförts till 

organisationens förmodat könsneutrala struktur. Acker menar att denna syn på 

organisationer leder till ett felslut eftersom det separerar organisationers strukturer 

och processer från de människor som befolkar organisationerna. Kön är istället, 

enligt Acker, en grundläggande organisationslogik vilket innebär att organisations-

strukturen inte kan förstås som könsneutral.  

För att synliggöra detta menar Acker (1990) att de finns fyra processer som analytiskt 

kan åtskiljas i organisationer, även om de i praktiken är sammantvinnade och 

interagerar med varandra. Den första är organisationens könsstruktur som synliggörs 

genom den könsuppdelning som uppvisas såväl horisontellt som vertikalt och som 

uppstår baserat på den antalsmässiga fördelningen mellan kvinnor och män, mellan 

olika yrken, sysslor och positioner och därmed fördelningen av inflytande och makt. 

Den andra, den symboliska, verkar främst förstärkande och legitimerande av köns-

strukturen men kan ibland även motsäga densamma genom de könade 

föreställningar och förväntningar på kvinnor och män som den ger uttryck för. 

Detta sker både formellt och informellt och är ett uttryck för organisationskulturen 

och blir synligt bland annat genom språkanvändning och bildspråk. Den tredje 
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processen som Acker identifierar är samspel och relationer mellan individer och 

grupper som genererar över- och underordning, inkludering och exkludering. 

Dessa interaktioner sker såväl i den formella strukturen som genom de informella 

strukturerna som skapas. Den fjärde processen handlar om individens anpassning till 

och förståelse av könsstrukturen. Men också om individens motstånd i relation till 

rådande strukturer och förväntningar. Sammantaget menar jag att Acker erbjuder 

en tankekonstruktion för att förstå organisationer processuellt, det vill säga att 

organisationer inte är utan hela tiden skapas och att kön är en grundläggande del av 

detta kontinuerliga görande i och av organisationer.   

Tidigare gruvforskning visar, med olika fokus, hur kön och organisation vävs 

samman. Återkommande i dessa studier, som jag tidigare redogjort för, är att 

gruvans arbetsorganisationer genomsyras av en kultur och struktur som präglas av 

män och maskulina ideal. Denna sammanvävning har även synliggjorts genom 

studier av situationen för den grupp som är i minoritet i dessa mansdominerade 

organisationer, det vill säga kvinnor. Kvinnors inträde i gruvans mansdominerade 

organisationer tycks utgöra ett hot mot den rådande könsordningen och därav även 

ett hot mot den organisatoriska stabiliteten. Som tidigare beskrivits har den formella 

exkluderingen av kvinnor från gruvarbete tillsammans med det dominerande 

maskulinitetsidealets starka koppling till en ‘manlig’ kropp och dess förväntade 

storlek, styrka och kompetens skapat en grogrund för konstruktionen av kvinnor 

som avvikande i relation till gruvarbete såväl i Sverige som internationellt 

(Abrahamsson et al. 2010; Andersson 2012; Eveline & Booth 2002; Mayes & Pini 

2014; Fältholm & Norberg 2017; Norberg & Fältholm 2018; Tallichet 1995, 2000). 

Detta tar sig uttryck exempelvis genom stereotypisering och sexualisering av 

kvinnor och/eller genom könsmärkning av arbetsuppgifter, vilket sammantaget ger 

uttryck för olika hinder för kvinnor att delta i gruvarbete. Sexism, sexuella 

trakasserier och diskriminering är återkommande teman i kvinnors berättelser om 

deras arbetsliv i gruvan (Eveline & Booth 2002; Norberg & Fältholm 2018; 

Saunders & Easteal 2013; Tallichet 1995, 2000; Yount 1991). 

Könsegregeringen och könsmärkningen av arbetsuppgifter i gruvindustrins arbets-

organisationer motiveras, mer eller mindre implicit, i hög grad av en förståelse av 

män och kvinnor som komplementära. Eveline (1995) samt Eveline och Booth 
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(2002) beskriver gruvarbetande kvinnors situation i en australiensisk kontext och 

visar hur kvinnors närvaro förväntades ge en positiv effekt på mäns problematiska 

beteende (ex. risktagande) på arbetsplatserna. Detta grundar sig i kvinnors 

tillskrivna, men uppfattat naturliga, ‘annanhet’ och förväntat komplementära 

egenskaper och kunskaper i relation till män är resultat som återkommer i flertalet 

studier (Abrahamsson 2007; Fältholm & Norberg 2017; Lahiri-Dutt 2011; Mayes 

& Pini 2014; Tallichet 1995, 2000). Mayes och Pini (2010) analyserar medie-

rapporteringen om kvinnor på ledande positioner i den australiensiska gruvindustrin 

och den ‘feminina revolution’ som där påstås pågå. Författarna menar att det i själva 

verket inte rör sig om en feminin revolution då representationerna av kvinnor på 

ledande befattningar snarare aktivt distanserar sig från femininitet och feminina 

uttryck. Istället framhärdar kvinnorna en könsneutral logik, vilken dock inte är 

neutral utan snarare en maskulint kodad managementdiskurs. Som tidigare nämnts 

så har Tallichet (1995, 2000) genom sina studier i Appalacherna i Nordamerika 

undersökt det som hon omnämner som sexualiseringen av arbetsrelationer, vilket 

hon menar har gett upphov till en könsarbetsdelning under jord. Tallichet fann att 

kvinnorna tenderade att bli accepterade så länge de hade underordnande 

arbetsuppgifter och positioner i relation till män, samt att sexualiseringen av kvinnor 

i arbetet blev ett sätt för männen att upprätthålla och befästa synen på kvinnor som 

underlägsna i relation till arbetet. Trots att situationen för kvinnor i gruvarbete på 

många sätt kan beskrivas som utsatt är det viktigt att påpeka att kvinnor inte entydigt 

eller givet är offer för omständigheterna. I berättelser om mäns strukturella och 

kulturella dominans i gruvans arbetsorganisationer finns också kvinnors motstånd. 

Tallichet (2000) menar att kvinnorna på arbetsplatserna hon studerade var väl 

medvetna både om det stereotypiserande som de utsattes för och om arbets-

uppgifters könsmärkning. Denna vetskap var grunden till det motstånd som 

kvinnorna uppvisade. Motståndet hanterades dock individuellt, snarare än 

kollektivt, genom att kvinnorna försökte bevisa och demonstrera sin kompetens. 

Tallichet menar också att kvinnors närvaro på arbetsplatserna tydligt påverkar hur 

kön förhandlas, då deras deltagande i arbetet i sig utmanar uppfattningar om arbetet 

och vem som kan utföra det.  
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Maktstrukturer i organisationer präglas inte enbart av kön. Även andra komplexa 

strukturerande och organiserande sociala kategorier medverkar i (re)produktionen 

av hierarkisering och sortering av människor i organisationer. Ett intersektionalitets-

perspektiv erbjuder en dynamisk förståelse av hur dessa sociala maktrelationer 

samverkar och samkonstitueras i organisationer (Acker 2006, 2012). För att förklara 

hur organisatoriska processer och praktiker skapar komplexa mönster av ojämlikhet 

i organisationer formulerar Acker (2006) begreppet ojämlikhetsregimer [inequality 

regimes]. Acker fokuserar särskilt på klassrelationer och hur dessa har bäring på kön 

och ’ras’/etnicitet men menar att organisationers (re)produktion av maktordningar 

och deras uttryck behöver studeras från fall till fall. Som tidigare nämnts har de 

studier som i en gruvkontext behandlat hur olika typer av sociala maktrelationer 

samverkar och samkonstitueras handlat om relationen mellan kön och klass 

(Andersson 2012) kön, sexualitet och plats (Pini & Mayes 2012), kön, klass och plats 

(Bryant & Jaworski 2011; Tallichet 2016) samt kön, klass, ’ras’/etnicitet och plats 

(Lahiri-Dutt 2013). I denna avhandling tar jag ett annat fokus än tidigare studier 

genom att undersöka hur kön, klass och plats sammanflätas i förståelsen av (o)jäm-

ställdhet och hur detta kommer till uttryck i jämställdhetsarbetet. Ett 

intersektionalitetsperspektiv på jämställdhetsarbetet blir här ett ytterligare raster för 

att synliggöra vad som händer när organisationerna gör jämställdhetsarbete. 

2.3 Jämställdhetsarbete 

Som jag tidigare beskrivit är jämställdhetsarbete i mansdominerade industriella 

organisationer ett begränsat kunskapsområde och mer specifikt så också i en 

gruvkontext. Mayes och Pini (2014) närmare sig området genom att undersöka de 

affärsmässiga argumenten som presenteras för att uppnå ökad jämställdhet i den 

australiensiska gruvindustrin med bakgrund i en dokumentstudie av sju skrivelser 

mellan 2005-2013 från nationella och branschövergripande intresseorganisationer. 

Genom diskursanalys identifierar författarna en normativ identitet i termer av de 

“the ideal mining woman” genom vilken kvinnor blir individuellt ansvariga för 

jämställdhet på arbetsplatserna. Det som skapar den normativa identiteten är en 

förståelse av och en förväntan på kvinnor som något betydande annat än män, vilket 

i sin tur blir både villkoret och argumentet för kvinnors inkludering i industrin. 

Utöver den homogenisering av gruppen kvinnor som därmed sker, tolkar forskarna 
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detta som ett uttryck för hur färdigheter och kunskaper systematiskt har 

undervärderat kvinnors arbete genom historien. Mayes och Pini menar också att 

den affärsmässiga diskursen om ökad jämställdhet skapar ett diskursivt utrymme för 

industrin att skapa en bild av sig själv som modern, ansvarstagande och progressiv, 

men att den i praktiken snarare bör förstås som ett upprätthållande av status quo 

eller till och med som direkt kontraproduktiv. 

Även om det är få studier som i en gruvkontext undersöker organisationernas 

jämställdhetsarbete återfinns det i litteraturen förslag på vad som borde göras för att 

öka jämställdheten. Saunders och Easteal (2013) menar att för att eliminera 

ojämställdheten som understödjer sexuella trakasserier och andra typer av våld mot 

kvinnor krävs ”[...] a widespread re-education of rural men. They need to learn 

about the damage that sexualised and offensive behavior has on the wellbeing of 

their female colleagues” (Saunders & Easteal 2013:130). Författarna menar att det 

är män i gles- och på landsbygd som behöver utbildas i syfte att uppnå en 

’medvetenhet’ och på detta sätt ska en kulturförändring ske. Andersson (2012) ser 

att det finns ett stort utrymme för förändring om ”[…] en omdefinition av 

maskulinitet i gruvarbete” (s. 191) sker och vidare att den starkaste motorn är “[…] 

personliga motiv för förändring […]” (ibid.) hos enskilda individer. Norberg och 

Fältholm (2018) argumenterar på liknande sätt och menar att om gruvindustrins mål 

att uppfattas som modern ska uppfyllas, krävs att den hyper-maskulina kulturen och 

dess effekter synliggörs och problematiseras. Utifrån detta kvarstår dock frågor om 

vad gruvans arbetsorganisationer faktiskt gör gällande jämställdhetsarbete, hur de 

gör det och vad som då händer.  

I denna avhandling förstås alltså jämställdhetsarbete som en organisatorisk praktik 

där kön görs, men hur detta görs och vilka möjliga implikationer detta har är i 

avhandlingen en empirisk fråga. Med inspiration av Ackers (1990) organisatoriska 

processer och Ely och Meyersons (2000) vidareutveckling av modellen (som 

beskrivs nedan), är detta min ingång för att synliggöra jämställdhetsarbetet och 

görandet av kön. Ely och Meyerson (2000) har i sin approach ett tydligare 

förändringsfokus än Acker (1990) då de utgår från frågan hur förändring för ökad 

jämställdhet i organisationer kan uppnås. Författarna menar att sociala praktiker som 

både kan upprätthålla och utmana (och därav också förändra) könade relationer i 
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organisationer kan sorteras under fyra analytiska kategorier: ”(1) formal policies and 

procedures; (2) informal work practices, norms, and patterns of work; (3) narratives, 

rhetoric, language, and other symbolic expressions; and (4) informal patterns of 

everyday social interaction” (Ely & Meyerson 2000:114). Det jag särskilt tar fasta på 

hos Acker och Ely och Meyerson är, för det första, att det är organisatoriska 

strukturer och processer och inte individer som bör vara i fokus för att förstå 

förändring och stabilitet i organisationer. För det andra, att könsgöranden och 

därmed bevarandet och utmanandet av ojämställdhet i organisationer inte sker på 

’en plats’ eller på ’ett sätt’. Istället undersöker avhandlingens fyra delstudier 

könskonstruktioner, könsrelationer och jämställdhetsarbetet genom att skifta fokus 

mellan olika platser och göranden i organisationerna vilket gör det möjligt att 

synliggöra såväl stabilitet som förändring. Avhandlingens fyra delstudier visar, 

sammantaget men på olika sätt, hur olika organisatoriska processer och praktiker 

kontinuerligt relaterar till varandra och hur detta såväl bevarar som utmanar den 

befintliga ordningen. 
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3. Studiens genomförande 

Under min doktorandtid har jag huvudsakligen arbetat i två forskningsprojekt som 

kan beskrivas som ingången till mitt avhandlingsarbete. Det första projektet, 

”Nordic Mining and the Search for Women. Designing New Gender Equality 

Interventions”, var ett tvåårigt samarbetsprojekt mellan tre forskningsparter i 

Sverige, Finland och Norge, varav två universitet och ett forskningsinstitut. 

Medverkade gjorde även fyra gruvföretag i Sverige samt ett norskt konsultföretag. 

Det övergripande syftet med projektet var att kartlägga och analysera gruvindustrin 

i länderna ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv samt ta fram riktlinjer för 

företagens framtida arbete med jämställdhetsfrågor. Forskningsledare var Lena 

Abrahamsson och projektkoordinator Eira Andersson. Projektet finansierades av 

NordMin, ett initiativ finansierat av Nordiska Ministerrådet. Det andra projektet, 

”Cracks in the Workers’ Collective. Windows for Change Towards Gender Equal 

Mining Workplaces”, finansierades under två år av Forskningsrådet för hälsa, arbets-

liv och välfärd (Forte). Forskningsledare var Ylva Fältholm och två svenska 

gruvföretag deltog i projektet. Det övergripande syftet var att genom empiriska 

studier sammanfoga Lysgaards (1961) teori om arbetarkollektivet med genusteori 

och jämställdhetsforskning. Vidare, att kunskapen från projektet ska kunna användas 

för utformningen av jämställdhetsinsatser med fokus på majoriteten (män) i såväl 

gruvindustrin som andra mansdominerade industriella organisationer.  

Denna avhandling har sitt primära fokus på gruvindustrins arbetsorganisationer, men 

i två av avhandlingens fyra artiklar finns också skogsindustrins arbetsorganisationer10 

närvarande. Skälen till detta är att gruv- och skogsindustrin tillsammans utgör en 

betydande del av svensk basindustri och att dessa organisationer kan sägas uppvisa 

en rad likheter, inte minst gällande mansdominansen och deras ambitioner för ökad 

jämställdhet. Vidare så har jag och Maria Johansson, min medförfattare av de två 

aktuella artiklarna, arbetat i forskningsprojekt med snarlik design, syften och fråge-

ställningar. Vi utformade intervjuguiden för personalcheferna gemensamt då vi båda 

använde oss av samma intervjuguide, dock genomfördes intervjuerna separat. 

                                                   
10 Företag som arbetar med skogsavverkning, skogsmaskiner och skogsteknik. 
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Analysarbetet i de båda samförfattade artiklarna har också genomförts gemensamt. 

Jag menar att det finns kunskapsmässiga vinster att göra genom att sammanfoga dessa 

två empiriska kontexter. Medan studier som enbart fokuserar på gruvindustrin kan 

erbjuda en fördjupad kunskap om den enskilda empiriska kontexten, kan studier 

med material från såväl gruv- och skogsindustrin ge en bredare bild av mans-

dominerade industriella organisationer.  De två samförfattade artiklarna beskriver 

och analyserar material från både gruvan och skogen, men i detta kapitel är det mitt 

material och de intervjuer som jag genomfört som presenteras.   

3.1 Intervjuer med gruvarbetare, personalchefer och 
arbetsplatsbesök 

Intervjuer med gruvarbetare genomfördes mellan december 2015 och januari 2016. 

Intervjuer gjordes vid tre olika tillfällen och under totalt sex dagar. För att eftersträva 

en bredd av erfarenheter var urvalskriterierna att intervjupersonerna skulle vara både 

kvinnor och män, i olika åldrar och med en erfarenhet av minst tre år på företaget 

och arbeta vid olika arbetsplatser under jord. Kontakten med gruvarbetarna fick jag 

via en person som arbetade med personalfrågor på gruvföretaget. Denne kontaktade 

produktionsledarna på arbetsplatserna under jord, som i sin tur tillfrågade personer 

på arbetsplatserna. Urvalskriterierna blev inte helt strikt applicerade då det blev 

några fler kvinnor än män som intervjuades och tre av de intervjuade hade arbetat 

kortare tid än tre år. Detta berodde dels på sent meddelade förhinder och dels på att 

cheferna i vissa fall menade att de, vid den aktuella tidpunkten, inte kunde hitta 

personer som motsvarade urvalskriterierna. Totalt intervjuerades tjugo personer, 

tolv kvinnor och åtta män, mellan 20 och 52 år och med en anställningstid vid 

gruvföretaget mellan drygt ett och trettio år. Majoriteten av intervjupersonerna var 

födda i närområdet till gruvan och bodde i lokalsamhället eller i angränsande 

samhällen. Arton av de tjugo intervjuade arbetade skiftgång och deras arbetsplatser 

var bland annat laddning, lastning och tillredning. Exakt var respektive intervju-

person arbetar redogör jag dock inte för, eftersom dessa individer då potentiellt 

skulle kunna identifieras. Intervjuerna varade mellan 30 minuter och 1 timme och 

40 minuter och genomfördes i kontorsmiljö ovan jord. Intervjuerna var semi-
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strukturerade och intervjuguiden11 innehöll frågor rörande arbetet, arbetsmiljö, 

arbetsplatskultur och jämställdhet.  

Intervjuerna med personalcheferna skedde mellan april och augusti 2014. 

Personerna arbetade som personalchefer på olika nivåer på fyra olika gruvföretag 

och urvalet kan beskrivas som strategiskt (Flick 2014). Detta då de medverkade var 

nyckelpersoner för jämställdhetsarbetet i dessa organisationer och hade både 

betydande kunskaper om, och inflytande över, jämställdhetsarbetet i 

organisationerna. Totalt genomfördes fyra intervjuer med fem intervjupersoner, 

varav fyra kvinnor och en man. Anledningen till att det vid en av intervjuerna 

medverkade två personer, var för att det vid intervjutillfället pågick en överlämning 

mellan den avgående och tillträdande personalchefen.  Intervjuerna genomfördes i 

kontorsmiljö ovan jord på respektive företag. Intervjuerna var semi-strukturerade12 

och fokuserade på jämställdhetsarbete och jämställdhetsinsatser i respektive företag 

samt för gruvindustrin som helhet. Intervjuerna varade mellan drygt 50 minuter till 

1 timme och 30 minuter.  

Utöver intervjumaterialet har min medverkan i de båda forskningsprojekten varit 

viktiga för min övergripande förståelse för studiens kontext. Projekten är sprungna 

ur ett långt samarbete mellan forskningsämnet Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska 

universitet och gruvindustrin vilket under åren genererat arbetsplatsnära forskning 

av många gånger tillämpad karaktär. Detta har för mig inneburit att jag har fått en 

närhet till fältet då forskningsprojekten har funnits i en kontext av dialog och 

samarbete som påbörjades redan år 2005 i och med Eira Andersson avhandlings-

projekt (Andersson 2012).  Detta har bland annat inneburit att jag har kunnat 

genomföra ett femtontal arbetsplatsbesök, såväl ovan som under jord, vid flera gruv-

företag. Dessa besök har varit mycket betydelsefullt för min förståelse av arbetet och 

arbetsplatserna, inte minst då gruvdrift är en komplex verksamhet.  Jag har också 

fått träffa och ta del av erfarenheter och kunskaper från många olika personer från 

olika delar av verksamheterna (utöver personalchefer och gruvarbetare), exempelvis 

genom projektmöten och de utbildningsuppdrag som jag har genomfört för delar 

                                                   
11 Se Bilaga 1 för intervjuguide. 
12 Se Bilaga 2 för intervjuguide. 
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av industrin. Under min forskarutbildning har jag alltså, på olika sätt, befunnit mig 

i min empiriska kontext vilket i sin tur har fördjupad och breddat min förståelse för 

fältet. 

Material i respektive artikel 

Artikel I 

Ringblom, L., & Abrahamsson, L. (2017). 
Omförhandling i gruvan? Om kön, arbete och 
förändring i den mansdominerade gruvnäringen. 
Tidskrift för genusvetenskap, 38(1-2), 33-54. 

Mitt material 

Intervjuset 1: 20 intervjuer med gruvarbetare från 
ett gruvföretag. 

Artikel II 

Johansson, M., & Ringblom, L. (2017). The 
business case of gender equality in Swedish 
forestry and mining ‐ Restricting or enabling 
organizational change. Gender, Work & 
Organization, 24(6), 628-642. 

 

Intervjuset 2: Fyra intervjuer med personalchefer 
från fyra olika gruvföretag. 

Artikel III 

Ringblom, L. “It’s just a joke!” Informal 
interaction and gendered relations underground. 
Opublicerat manus som skickats till Gender, Work 
& Organization. 

 

Intervjuset 1: 20 intervjuer med gruvarbetare från 
ett gruvföretag. 

Artikel IV  

Ringblom, L. & Johansson, M. Who needs to be 
‘more equal’ and why? Doing gender equality in 
male-dominated industries. Opublicerat manus 
som efter revidering åter skickats till Equality, 
Diversity and Inclusion: An International Journal. 

 

Intervjuset 2: Fyra intervjuer med personalchefer 
från fyra olika gruvföretag, samt intervjuset 1: 20 
intervjuer med gruvarbetare från ett gruvföretag.  

 

3.2 Intervju som metod 

Syftet med intervjuerna var att söka intervjupersonernas erfarenheter, kunskaper 

och upplevelser. Kunskapen som frambringas betraktar jag som samkonstruerad (jfr 

Roulston 2010), det vill säga, jag (forskaren) och intervjupersonen skapar till-

sammans det material som vid intervjun produceras. Jag förstår forskningsintervjun 

som en kunskapsproducerande social praktik och ett specifikt slag av situerad inter-

aktion som karakteriseras av att den är kontextuell, relationell, förkroppsligad och 

språklig (Kvale & Brinkmann 2014).  
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Forskningsintervjun är kontextspecifik där såväl jag som intervjupersonerna går in i 

samtalet under specifika förutsättningar: det finns en agenda i form av en intervju-

guide för vad som ska avhandlas och det finns en förväntan på att jag ska leda och 

fråga medan den andra parten ska svara. Förståelse eller meningsskapande sker alltid 

i ett sammanhang och mina intervjuer har skett i en kontext av arbete, såväl mitt 

som deras och vi har även vid intervjutillfället rent konkret befunnit oss på deras 

arbetsplats. För intervjupersonerna kan det ha varit betydelsebärande genom att de 

i sina professionella roller inte enbart representerar sig själv utan också delvis den 

organisation de arbetar för. Min uppfattning är dock att majoriteten av 

intervjupersonerna kunde förhålla sig kritiska till både organisationen och arbetet. 

Kontexten vi befann oss i påverkade även mig och mina möjligheter till att ställa 

adekvata frågor samt för att få en annan förståelse av deras svar, då mina arbetsplats-

besök såväl ovan som under jord har gett kunskaper och en förståelse för arbetets 

premisser.  

Den mellanmänskliga interaktionen, det relationella, konstitueras också av samspelet 

mellan samtalets parter. Vad intervjupersonen berättar, respektive inte berättar, och 

på vilket sätt detta sker kommer till viss del att påverkas av mig. De jag möter både 

vet och tror saker om mig. Detta utifrån de uppgifter som jag lämnat gällande 

exempelvis mitt arbete som doktorand och mitt forskningsintresse men också utifrån 

hur jag ser ut, mina sociala kategoriseringar så som kön, klass, ålder och hudfärg (jfr 

Alvesson 2003) och vad de sedan tolkar in i detta beroende på deras uppfattningar 

och erfarenheter. Även mitt språk och kroppsspråk, vad jag säger och hur jag säger 

det kommer sannolikt också att påverka intervjupersonen och dess bild av mig i 

relation till vad intervjupersonen säger eller inte och på vilket sätt detta sägs. Vissa 

aspekter av ett samtal är sannolikt mer neutrala exempelvis redogörelser av 

arbetsuppgifter. Medan andra typer av frågor kan förväntas var mer känsliga för 

interaktionens dynamik, exempelvis frågor som kan uppfattas som politiskt laddade 

och därmed känsliga (Roulston 2010) så som frågor om jämställdhet.  

Forskningsintervjuns grundpremiss är i min mening nyfikenhet, att jag som forskare 

är uppriktigt intresserad av vad intervjupersonen har att säga och att jag därmed är 

engagerad som aktiv part i samtalet. Intervjupersonen har huvudrollen, men fors-

karen har en biroll av betydelse. Genom att vara två aktiva parter i samtalet förbättras 
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möjligheten till fördjupade beskrivningar och resonemang. Jag har eftersträvat att 

vara uppmärksam på mig själv och mitt eget förhållningssätt, både i hur jag 

formulerade frågorna och bemötte intervjudeltagarnas svar. Vid intervjutillfället har 

detta inneburit en balans mellan att vara utmanande och följsam. Att utmana menar 

jag här i termer av att exempelvis beskriva vad jag uppfattar som motsägelsefullt i 

deras utsagor. Exempelvis genom att säga: ”Tidigare sa du xxxx och nu säger du yyyy, 

för mig hänger det inte riktigt ihop. Kan du förklara hur du menar?”. Fördelen med ett 

sådant tillvägagångssätt är att det öppnar upp för klargöranden och ger 

intervjupersonen möjlighet att ytterligare utveckla vad de menar, eller förklara om 

jag har missuppfattat något denne tidigare sagt. Att vara följsam och lyhörd i samtal 

handlar om att vara bekräftande, ställa följdfrågor eller be om förtydligande. Vid en 

av mina intervjuer berättade intervjupersonen exempelvis om ett, som jag upp-

fattade det, smärtsamt minne: Jag: ”Hur kändes det för dig?”. Intervjupersonen: 

”Jobbigt”. Jag: ”Det förstår jag”. Ytterligare ett förhållningssätt som jag eftersträvade 

under intervjuerna kan beskrivas som en medveten naivitet (Kvale & Brinkmann 

2014) vilket handlar om att be intervjupersonen om förtydliganden snarare än att 

förlita mig på mina egna antaganden om vad som sagts. Ett konkret exempel är att 

när en intervjuperson sa ”Ja, men du vet…”, svarade jag ”Ja, jag tror det men skulle du 

ändå kunna beskriva vad du menar?”.  

Ett faktum som jag i sammanhanget reflekterat över handlar om att intervjuerna 

med gruvarbetarna varierade stort i längd, från 30 minuter till en timme och 40 

minuter. Ett återkommande mönster var att de längsta intervjuerna var med 

kvinnor, relativt nära mig i ålder, medan de kortaste intervjuerna var med män som 

var betydligt äldre än mig. De längre intervjuerna uppfattade jag också som mer 

uttömmande, inte enbart på grund av sin längd, utan också för att det fanns en större 

förtrolighet mellan mig och dessa intervjupersoner.  En del av förklaringen kan vara 

upplevelsen av likhet, av identifikation kopplat till sociala kategoriseringar som kön 

och ålder och antaganden om att vi därför kan förstå varandra (jfr Kvale & 

Brinkmann 2014). En annan möjlig förklaring är att dessa intervjupersoner, för att 

de är just kvinnor i mansdominerade organisationer, har en position som genererat 

betydande erfarenheter och kunskaper relaterat till betydelsen av kön och 

(o)jämställdhet och därför har de också mycket att berätta (jfr Alvesson 2003).  
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Två olika intervjuguider har använts, en för intervjuer med gruvarbetare och en för 

intervjuer med personalchefer. Ansatsen för de båda intervjuguiderna har varit att 

eftersträva kortfattade frågeställningar, både för att inte språkligt krångla till det och 

för att inte ’låsa’ intervjupersonerna utan lämna utrymme för deras egna tolkningar 

av frågorna.  Genom följdfrågor och följsamhet har jag sedan arbetat för att fördjupa 

och utveckla svaren hos intervjupersonerna (Roulston 2010). Under genomförande 

av intervjuerna gjordes mindre justeringar mellan intervjutillfällena i intervjuguiden. 

Innan intervjuerna beskrev jag intervjuns form och tillvägagångssätt (mer om detta 

under avsnitt 3.5).  Jag informerade om att det fanns en intervjuguide och att jag 

kanske skulle bläddra i denna för att påminna mig om frågorna, samt tillfrågade 

intervjupersonen om jag kunde få spela in samtalet. Vidare, att jag eventuellt skulle 

ställa frågor som kunde uppfattas som upprepningar, då olika formuleringar kan göra 

att man tänker på saker på olika sätt. Jag informerade också om att jag kommer att 

anteckna och det är för minnesstöd samt att jag uppmanade till att ställa frågor om 

samt be om klargöranden. Samtliga intervjuer avslutades med en fråga till 

intervjupersonen om det fanns något mer som denne ville tillägga. För att ge 

intervjupersonen möjlighet att reflektera över och delge mig sina tankar om själva 

intervjun frågade jag också om hur de hade upplevt intervjun. Samtliga sa att det 

kändes ”bra” men några sa också att de tyckt att vissa frågor var svåra för att de ”inte 

tänkt på det tidigare”. Några få tog tillfället för att ytterligare diskutera specifika 

frågor som uppkommit under intervjun. I metodlitteraturen finns ibland tips och 

goda råd som syftar till att få intervjupersonen att öppna sig, att berätta mer och 

ingående om sina erfarenheter. Jag menar att dock att detta är en balansgång då man 

inte heller ska invagga intervjupersonen i en falsk trygghet då samtalet sker under 

specifika och inte särskilt jämbördiga premisser. Jag menar att det är eftersträvansvärt 

att uppnå ett förtroende så att intervjupersonerna vill berätta, utan att efteråt känna 

sig utelämnad (jfr Kvale 2006). 

3.3 Tematisk analys 

Initialt har forskningsfrågorna, såväl som intervjuguiderna, utformats utforskande 

och övergripande. Genom en förtrogenhet med fältet har sedan problem-

formuleringar successivt kunnat skärpas. Eftersom denna ingång är relativt öppen så 

anser jag det fördelaktigt med en flexibel analysmetod, något som Braun och Clarke 
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(2006) menar kännetecknar den tematiska analysen. En av dess fördelar är att den 

kan användas med en mängd teoretiska och epistemologiska approacher, och ’låser’ 

därav inte nödvändigtvis metoden till teorin. Braun och Clarke (2006) menar att 

den tematiska analysen ger forskaren en aktiv roll i analys och tolkning då metoden 

i sig inte aggregerar resultat, utan att det här tydligt är forskaren själv som arrangerar 

analysen. Detta har även varit fördelaktigt för mig då jag har kunnat använda mig 

av materialet på flera sätt i mina olika artiklar.  

Min analys av materialet kan sägas ha påbörjats redan vid intervjutillfällena. Under 

intervjuerna gjorde jag vad som kan beskrivas som micro-analyser, det vill säga att 

då och då stanna upp och sammanfatta hur jag uppfattat det intervjudeltagaren just 

sagt genom formuleringar som ”Förstår jag dig rätt om jag säger…” eller ”menar du 

att…” (jfr Kvale 1996; Roulston 2010). Å ena sidan ger detta en möjlighet till för-

djupad förståelse genom att preliminära analyser kontinuerligt kunde ’testas’ på 

intervjupersonen. Å andra sidan använde jag mig av detta med varsamhet, då denna 

typ av angreppssätt vid intervjutillfället kan skapa en typ av tolkningsföreträde och 

en oavsiktlig styrning av samtalet. Exempelvis, intervjupersonen kanske inte avsåg 

att dennes utsaga skulle förstås enligt mitt sätt att tolka saken, men instämmer ändå 

i min tolkning. Kanske på grund av att jag ges tolkningsföreträde och att min utsaga 

uppfattas som mer korrekt. Jag har därför eftersträvat att göra detta med eftertanke 

och viss sparsamhet, men jag anser det ändå vara ett användbart verktyg i den initiala 

analysen av materialet.  

Alla mina intervjuer spelades in efter godkännande av intervjupersonerna och jag 

har själv transkriberat samtliga intervjuer. Transkriberingsarbete har varit av stor be-

tydelse för den analytiska processen då jag här kom ’nära och in i’ materialet. Vid 

transkribering eftersträvade jag noggrannhet när det kommer till att återge intervju-

deltagarnas exakta ordanvändning och ordföljd, men även skratt och pauser, vilket 

jag menar är två språkliga praktiker som kan ha stor påverkan för tolkningen av vad 

som sägs. Vidare har jag noga övervägt användandet av punkt och kommatecken, 

vilka inte förekommer i det verbala uttrycket men som har stor inverkan på läs-

ningen (Braun & Clarke 2006).  
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När transkriberingen var klar, övergick analysarbetet till systematiserade, upprepade, 

läsningar av intervjumaterialet (Flick 2014). Jag läste samtliga intervjuer som helhet 

(den stora berättelsen), jag läste intervjuerna var för sig (den enskilda berättelsen), 

och jag läste delar av intervjuerna i tvärsnitt, det vill säga hur samtliga 

intervjudeltagare svarat på en specifik fråga (den gemensamma berättelsen). Därefter 

upprepades samma procedur igen och igen. För att fördjupa kunskapen om 

materialet och hitta övergripande mönster och variationer ställde jag frågor till 

texten: vad sägs, vad sägs inte, vad är gemensamt, vad är motsägelsefullt, vad står ut 

etc. Här påbörjades också den egna skrivande analysen genom att idéer och funde-

ringar antecknades i marginalerna på intervjutransskripten. Detta har varit ett första 

steg att aktivt synliggöra och organisera teman i texten. Ett tema menar jag, i 

överensstämmelse med Braun och Clarke (2006), fångar något viktigt och 

betydelsebärande i materialet och representerar ett mönster eller är meningsbärande. 

Mina teman har skrivits fram ur materialet och först efter att den initiala kodningen 

var genomförd påbörjades en mer djuplodande läsning med koppling till teori och 

tidigare forskning. Allt eftersom skrevs teman fram, inledningsvis var de många, på 

olika nivåer, de överlappade och hade olika signifikans. Allt efter som processen 

fortskred renodlades tematiseringen för att till sist landa i mina delstudier.  

3.4 Närhet, neutralitet och överförbarhet 

Även om en närhet till fältet på ett positivt sätt erbjuder en fördjupad förståelse och 

kunskap om kontexten ger det också anledning till kritisk reflektion. Med utgångs-

punkt i den tillämpade och arbetsplatsnära ansatsen, som funnits såväl innan som 

under mitt avhandlingsarbete, kan både jag och andra forskare (nu som tidigare) 

sägas vara en del av den organisatoriska verklighet som jag studerar. Genom projekt-

möten, utbildningsinsatser och rapportskrivande har jag varit med och ’petat’ i dessa 

organisationer, exempelvis genom att väcka idéer och tankar gällande frågor om 

kön och jämställdhet. Detta gör att jag å ena sidan verkat för förändring gällande 

organisationernas jämställdhetsarbete genom att exempelvis erbjuda kunskaper och 

åtgärdsförslag. Å andra sidan är det just organisationernas jämställdhetsarbete och 

konstruktioner av kön som kritiskt granskas i denna avhandling.  
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Att eftersträva förändring är ingen neutral ansats. I relation till ett mer positivistiskt 

vetenskapligt ideal, där forskaren antas inta en neutral eller objektiv och distanserad 

roll i relation till fältet, kan förändringsambitionen uppfattas som problematisk. 

Förändringsanspråkets tillblivelse grundar sig i den feministiska kunskapstradition 

som har färgat detta avhandlingsarbete. En liknande förändringsambition finns också 

i den svenska arbetslivsforskningen och den tillämpade forskningsansatsen som båda 

har en tradition av att arbeta med arbetsplatsnära förändringsarbete utifrån ett faktiskt 

problem. Jag menar, i överensstämmelse med Alvesson och Sköldberg (2017), att 

en feministisk kunskapstradition kan förstås som präglad av tre centrala element. För 

det första, kön utgör en central aspekt för att förstå sociala relationer, institutioner 

och processer. För det andra, könsrelationer utgör ett problem då dessa på ett 

strukturellt plan präglas av ojämlika maktförhållanden. För det tredje, kön är en 

social konstruktion och en central organiserings- och dominansprincip. När 

könsrelationer varken förstås som naturliga eller ofrånkomliga utan tvärtom präglade 

av sociokulturella och historiska förhållanden kan dessa också förändras. Jag menar 

dock att konstaterandet av att förändring är möjlig inte är tillräckligt, utan att 

förändringsanspråket också påbjuder aktiv handling för att detta ska ske. Här menar 

jag att den tillämpade forskningstraditionen som söker förändring genom att också 

försöka påverka genom faktisk handling på arbetsplatser och i organisationer på ett 

positivt sätt eftersträvar att bidrar till just detta.   

Positivistiskt färgade ideal om objektivet är också en vetenskapsteoretisk fråga om 

kunskapens villkor, det vill säga, vilka är förutsättningarna för den kunskap som 

frambringas. I kvalitativa studier är det tolkningen som står i fokus och i denna 

avhandling är det forskningsintervjuer som är den primära källan till kunskap. Kun-

skapen är dock inte ’redan där’, färdig att återges, utan kunskapen som kommer ur 

dessa intervjuer frambringas vid intervjutillfället och produceras genom min tolk-

ning. Jag menar i överensstämmelse med Haraway (1988) att kunskapens uttolkare, 

det vill säga jag, har ett begränsat eller villkorat perspektiv på världen vilket gör vissa 

tolkningar möjliga och andra inte. Kunskapen som produceras är med andra ord 

situerad (Haraway 1988) och beroende av såväl dess uttolkare som den kontext vari 

den produceras. Att förstå kunskap som villkorad har implikationer för hur den 

övergripande presenteras och hanteras. För att synliggöra kunskapsproduktionens 
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villkor har min ambition varit att skriva fram förutsättningarna för studien och efter-

sträva en transparent forskningsprocess. En aspekt av detta är att synliggöra sig själv 

vilket jag gjort bland annat genom att ’jag’ är en del av min språkanvändning (jfr 

Johansson 2015). Tillkomsten av forskningsmaterialet, i detta fall intervjuer, menar 

jag blir en särskilt synlig och betydelsefull del av kunskapsproduktionen och därför 

har jag i detta kapitel relativt detaljerat redogjort för dess omständigheter.  

Detta aktualiserar också frågan om vad som brukar beskrivas i termer av generali-

serbarhet i forskningen.  Jag kommer här att istället använda mig av begreppet 

överförbarhet då jag menar att termen generaliserbarhet grundas på såväl repre-

sentativa urval samt innehåller löften om förutsägelser om framtiden. Detta menar 

jag står i motsats till min förståelse av den kvalitativa forskningens fokus på djup 

snarare än kvantifierbara mönster. Men också att kunskapens situerade natur inte 

kan förutspå vad som komma skall. Överförbarhet däremot, fångar på ett mer 

tillfredställande vis min syn på den kvalitativa forskningen som ett pussel, där varje 

enskild pusselbit (varje enskild studie) bidrar till och är beroende av helheten (den 

samlade kunskapsmassan). Så trots den unika empiri och kontext som varje studie 

grundar sig i och på finns det i dess teorier och resultat en potentiell överförbarhet 

till andra studier. Forskarens uppgift är att skapa förutsättningar för detta genom att 

ge läsaren en djuplodande kontextualisering genom att beskriva och förklara 

studiens förutsättningar och sammanhang, i syfte att möjliggöra för andra att söka 

mönster och gemensamma drag (jfr Miles, Huberman & Saldaña 2014). 

3.5 Konfidentialitet och informerat samtycke   

Jag avser här att särskilt diskutera två aspekter av forskningsetiska frågor (Vetenskaps-

rådet 2017) och hur jag har hanterat dessa i mitt arbete. Den första gäller kravet på 

konfidentialitet och det andra gällande informerat samtycke. Den svenska gruvin-

dustrin är till antalet företag en relativt liten industri, med ett begränsat antal aktörer 

och i mitt material förekommer totalt fyra av dessa. Detta gör att företagsaktörerna 

inte nödvändigtvis är oidentifierbara. En alternativ väg att gå hade varit att inte 

identifiera industrin specifikt utan att istället tala i termer av mansdominerad bas-

industri. Jag menar dock att den specifika kontexten, inte minst gällande arbetets 

art, har betydande relevans för studien vilket hade gått förlorat om jag inte explicit 
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placerat studien i gruvindustrin. Ett annat möjligt tillvägagångssätt skulle kunna vara 

att jag öppet redogör för exakt vilka företag som medverkar. Det anser jag dock inte 

heller hade varit att föredra och detta av två skäl. För det första, skulle det förenkla 

en identifiering av intervjupersonerna. För det andra, har jag försökt undvika att 

beskrivningar och analyser filtreras och omtolkas utifrån läsarens eventuella egna 

uppfattningar och antaganden om de specifika företag som medverkar.   

I enlighet med det informationskravet påbjuder, inledde jag samtliga intervjuer med 

att jag presenterade mig själv och informerade intervjupersonen om studiens syfte. 

Vidare informerade jag gällande konfidentialitetsaspekter och publicering, att det 

som skulle sägas och skrivas inte kommer att kunna kopplas till intervjupersonens 

namn och att det bara är jag som vet vem det är som sagt vad. Jag beskrev också att 

intervjuerna bedrevs i forskningssyfte och ska användas för vetenskapliga publi-

kationer, och att det inte är företaget som förfogar över intervjuerna, dess innehåll 

och resultat. Vidare så avslutades samtliga intervjuer med en uppmaning om att de 

skulle kontakta mig om det efter intervjun skulle uppstå frågor eller funderingar. 

Vid urvalet till intervjuerna med gruvarbetarna var det inte jag själv som gjorde det 

slutgiltiga urvalet av medverkande. Jag presenterade mina urvalskriterier för min 

kontaktperson som arbetade med personalfrågor på gruvföretaget. Denne kontak-

tade i sin tur produktionsledarna på arbetsplatserna under jord för att utifrån 

urvalskriterierna hitta lämpliga kandidater. Detta innebär att det ytterst var 

produktionsledarna på arbetsplatsen som valde vilka personer som skulle intervjuas. 

På grund av detta inleddes samtliga av dessa intervjuer med frågan ”Jaha, hur kommer 

det sig att du är här?”. En fråga som ledde till en hel del skratt då frågan kan förstås 

som absurd, då det inte var intervjupersonen som aktivt sökt upp mig utan jag som 

initierat mötet. Anledning till att jag frågade var för att jag ville att intervjupersonen 

skulle beskriva hur händelseförloppet fram till intervjutillfället gått till, hur denne 

blivit tillfrågad och av vem. Särskilt viktigt var att fånga upp och eventuellt åtgärda, 

om intervjupersonen inte hade uppfattat sitt deltagande i studien som frivilligt.  

Eftersom frivilligheten i fråga om deras medverkan kan uppfattas som begränsad av 

det faktum att de redan var på plats för intervjun, förtydligade jag att det även 

inkluderar en frivillighet i relation till varje enskild fråga. Det vill säga, även om de 

tackat ja till att medverka finns det inget krav på att de måste besvara samtliga frågor. 
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Givet hur urvalet gått till ansåg jag det även relevant att tydliggöra för intervju-

personerna att även om deras medverkan och svar behandlas konfidentiellt, så är de 

inte anonyma då närmaste chef samt eventuellt kollegor var medvetna om var 

personen befann sig och varför. 

Konfidentialitetsaspekter gällande intervjuerna med personalcheferna har jag 

bedömt och hanterat på ett delvis annat sätt än gruvarbetarnas. Att jag benämner 

dessa som just personalchefer gör att antalet möjliga personer i den gruppen är rela-

tivt få. Under analysarbetet och framskrivandet av resultatet har jag sökt att hantera 

detta genom att jag kontinuerligt och genomgripande har varit uppmärksam på de 

empiriska utsnitt som presenteras i syfte att inte redogöra för detaljer som kan 

kopplas till ett specifikt företag. På några av företagen finns också flera 

personalchefer då det är en titel som återfinns på olika nivåer och för olika sektioner 

eller motsvarande i organisationerna. Jag anser också att benämna dessa individer 

som just personalchefer och inte exempelvis ’HR-representant’ eller liknande, har 

betydelse för att förstå dessa personers position i organisationsstrukturen även om 

den med exakthet inte beskrivs mer ingående.  
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4. Sammanfattningar av avhandlingens artiklar  

4.1 Konstruktioner av kön och gruvarbete förhandlas 

Ringblom, L., & Abrahamsson, L. (2017). Omförhandling i gruvan? Om kön, 
arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen. Tidskrift för genus-
vetenskap, 38(1-2), 33-54. 

Den första artikeln är samförfattad med Lena Abrahamsson och här undersöker vi 

hur relationen mellan kön och gruvarbete har omförhandlats över tid.  Från 1980-

talet fram till 2005 ökade andelen kvinnor i gruvarbete i Sverige långsamt, från cirka 

tre till sex procent. Från och med 2005 har kvinnors deltagande dock ökat i snabbare 

takt och 2015 bestod gruvarbetarkollektivet av 15 procent kvinnor (SGU 2016). 

Studien syftar till att förstå och förklara vad som kan ha gett upphov till denna 

förändring av könsmönstret och hur det i sin tur relaterar till förändringar av arbetet. 

Vi analyserar och tematiserar tidigare könsforskning om gruvarbete som kombineras 

med ny empiri bestående av tjugo intervjuer med gruvarbete.  

Studien visar att det pågår en särskilt aktiv fas av omförhandling av kön och arbete 

i gruvan och att detta kan förstås genom förändringar och stabilitet i tre samman-

länkade processer: gruvarbetet, relationen mellan yrkesidentitet och maskulinitet samt 

företagens jämställdhetsarbete. Förbättringar av den fysiska arbetsmiljön och implemen-

teringen av ny teknik är det som de intervjuade gruvarbetarna menar betyder mest 

för den ökade andelen kvinnor, eftersom arbetet nu anses kräva mindre fysisk stryka 

än tidigare. Dessa förändringar utmanar den yrkesidentitet och den 

gruvarbetarmaskulinitet som har sina rötter i det traditionella och till stora delar 

manuella gruvarbetet. De gamla strukturerna utmanas även av den ökande andelen 

kvinnor, något som bland annat företagens jämställdhetsarbete bidragit till att 

möjliggöra. Den ökade andelen kvinnor gör det svårare att upprätthålla 

föreställningar om gruvarbete som ett arbete för och av män. Även mäns särställning 

kopplat till deras förväntade kroppskonstitution som stora och starka, i motsats till 

kvinnor, är fortfarande ett närvarande och betydelsefullt narrativ. Motståndet kan 

förstås som ett inspel i förhandlingen, som ett försök att bevara stabilitet och i detta 
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fall mäns givna plats och dominans i gruvarbetet. Det är i denna rörelse av stabilitet 

och förändring som förhandlingar om kön och arbete sker. 

Historiskt har teknik och teknikutveckling i hög utsträckning kopplats samman med 

män och maskulinitetskonstruktioner och när ny teknik införs på en arbetsplats blir 

den ofta maskulint kodad (se ex. Berner 2003; Wajcman 1991). I gruvan förstås 

snarare den nya tekniken som en möjliggörare för kvinnor och dess deltagande i 

gruvarbete. Här är det inte den moderna tekniken som är normerande för de ideali-

serade maskulinitetskonstruktionerna under jord. Snarare läggs stor vikt vid 

kunskaper om och hanterandet av de traditionella verktygen och arbetsmetoderna 

och det mer manuella arbetet. Det är inte så att all automation, digitalisering och 

ny teknik i gruvan får en entydig feminin könsmärkning, men vår studie visar att 

könsgränser, det vill säga vart män och kvinnor befinner sig samt vad som förväntas 

av dessa, har förflyttats med hjälp av tekniken. Tidigare fanns en tydlig könsgräns 

och en könsmärkning av arbete i gruvan som för och av män. Idag har den gränsen 

förflyttats ner i gruvan och finns snarare mellan det gruvarbete som har mer manu-

ella inslag och som anses vara arbete primärt för män, och det arbete som utförs med 

hjälp av maskiner och automation och som förstås som för både män och kvinnor. 

Denna könsgräns dras mellan de arbetsplatser och arbetsuppgifter som anses kräva 

fysisk stryka och storlek (för män) och de som inte kräver specifika fysiska attribut 

(för alla). I nära relation till tekniken finns alltså kroppar och olika förväntningar på 

dessa i termer av storlek och fysisk styrka grundande på traditionella föreställningar 

om kön. Parallellt med berättelsen om den tekniska och organisatoriska utveckling-

ens framfart där kvinnor nu deltar, finns samtidigt ett uttryck för stabilitet i 

förståelsen av ’det riktiga’ gruvarbetet som ett fysiskt tungt och krävande arbete 

primärt för män. 

Arbetet för ökad jämställdhet har en relativt lång historia hos gruvföretagen och idag 

är jämställdhetsarbetet en betydande del av varumärkesbyggandet, och jämställdhet 

kopplas samman med andra värden så som attraktivitet och modernitet. Det 

pågående jämställdhetsarbetet används också av intervjupersonerna som ett 

begripliggörande av det ökande antalet kvinnor under jord. Exempelvis 

förekommer misstankar om orättfärdig kvotering i termer av att kvinnor får arbete 
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som gruvarbetare enbart utifrån premissen att de är just kvinnor. Detta visar hur 

jämställdhetsarbetet konstrueras som en möjliggörare för kvinnor i gruvarbete men 

innebär en begräsning för män. 

Över tid har det skett en sammanvävning av yrkesidentitet och maskulinitet, det 

vill säga att vara gruvarbetare har också betydelse för identiteten som man. Kön-

sidentiteten är starkt förknippad med en yrkesidentitet vilket gör att yrkesidentiteten 

blir svår att förändra. Det blir därför extra viktigt för gruvarbetarkollektivet att be-

hålla och bevara det gamla (i arbetsmiljön och i arbetsplatskulturen) eftersom det 

också är en viktig bas för formandet av könsidentiteten. Den maskulint kodade 

könsmärkningen av yrket har även bidragit till en sammanblandning av kön och 

kompetens. I denna sammanblandning tas mäns kompetens som gruvarbete förgiven 

medan kvinnors ifrågasätts, vilket antydningarna om orättfärdig kvotering gör 

gällande. Motståndet mot nya arbetssätt och kvinnors ökande antal kan förstås som 

ett uttryck för sammanvävningen av yrkesidentitet, kompetens och maskulinitet. 

4.2 Meningen med jämställdhet 

Johansson, M., & Ringblom, L. (2017). The business case of gender equality in 
Swedish forestry and mining ‐ Restricting or enabling organizational change. 
Gender, Work & Organization, 24(6), 628-642. 

Den andra artikeln är samförfattad med Maria Johansson och tar sin utgångspunkt i 

den svenska gruv- och skogsindustrins ambition att arbeta för ökad jämställdhet. 

Det empiriska materialet består av åtta intervjuer med personer som innehar kun-

skaper och positioner av strategisk betydelse för jämställdhetsfrågor i gruvans och 

skogens arbetsorganisationer. Konstruktioner av jämställdhet, och därmed också 

många av de jämställdhetsinitiativ som genomförts, har sedan början av 1990-talet 

dominerats av en ekonomisk snarare än politisk diskurs. Hur man pratar om och 

förstår jämställdhet påverkar hur jämställdhetsarbetet utformas och genomförs. Vi 

undersöker hur jämställdhetsarbetet har bedrivits och vad innehållet i ’jämställdhet 

som affärsnytta’ består av i dessa organisationer. Detta genom att närmare studera 

konstruktioner av jämställdhet och hur dessa möjliggör och begränsar förutsätt-

ningarna för arbetet och därmed påverkar och formar villkoren för organisatorisk 
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förändring.  Genom en tematisk analys synliggörs tre dominanta mönster i berättel-

serna av ’jämställdhet som affärsnytta’: Bilden av branschen, Den (o)synliga mansnormen 

och Avpolitiserad jämställdhet. 

Såväl gruv- som skogsföretagen arbetar aktivt för att förändra bilden av industrin, 

exempelvis genom ett genusmedvetet bildspråk i rekryteringsannonser där både 

män och kvinnor ska synas. Problemet med den nuvarande bilden är, enligt 

intervjupersonerna, dess koppling till de maskulina ideal som industrierna 

representerar eftersom detta hindrar kvinnor från att söka arbete i gruvan och 

skogen. Att marknadsföra en annan bild, som bryter mot den dominerande bilden 

av gruv-och skogsindustrin som för och av män, förstås därför i sig vara en 

jämställdhetsåtgärd.  

Vidare visar resultatet att företagens strävan efter ökad jämställdhet legitimeras av 

idén om att kvinnor tillför ’något annat’ i organisationerna, där kvinnor förväntas 

bidra med traditionellt feminint kodade egenskaper så som att vara samarbets-

orienterade.  Kvinnor förväntas också bidra till en ”trevligare atmosfär” eller ”andra 

värderingar" på arbetsplatserna. Förståelsen av kvinnor som något betydande annat 

än män har historiskt bidragit till utestängningen av kvinnor, men denna ’annanhet’ 

förstås nu som något önskvärt. I båda fallen tillskrivs kvinnors olikhet i förhållande 

till en förgivetagen norm av män och maskulinitet.   

Resultatet visar också att (o)jämställdhet i organisationerna inte primärt förstås som 

en fråga om makt, strukturer och processer relaterade till den egna organisationen. 

Snarare är det kvinnor som befinner sig utanför organisationerna som ska lösa pro-

blemet med ojämställdhet i organisationerna. Genom att koppla jämställdhet till 

värden som lönsamhet, affärsnytta och konkurrenskraft samt en god psykosocial 

arbetsmiljö, så som en trevligare atmosfär på arbetsplatserna, blir jämställdhet en 

konsensusfråga som beskrivs som ”omöjligt” att vara emot.   

När konfliktdimensionen i jämställdhet försvinner eller osynliggörs blir det också 

svårt att hantera frågor om makt kopplat till kön i organisationer, så som resurs-

fördelning och beslutsfattande. Arbetet för jämställdhet riskerar därmed att förlora 

sin tranformativa potential. Trots detta menar vi att förståelsen av ’jämställdhet som 

affärsnytta’ på ett positivt sätt också möjliggör för företag att engagera sig i frågor 
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rörande jämställdhet, så som arbetet för kvinnors ökade deltagande i dessa industrier. 

Även om sättet och grunderna det görs på kan problematiseras så behöver inte nöd-

vändigtvis verkningarna av detsamma vara negativa. Om exempelvis fler kvinnor 

kommer in i dessa organisationer, kan detta potentiellt också på ett positivt sätt i 

förlängningen bidra till att utmana och förändra sammankopplingar mellan arbete, 

kompetens, män och maskulinitet i gruv- och skogsindustrins arbetsorganisationer. 

4.3 Kön, makt och motstånd i den informella interaktionen 

Ringblom, L. “It’s just a joke!” Informal interaction and gendered relations 
underground. Opublicerat manus som skickats till Gender, Work & Organization.  

Den tredje artikeln har fokus på informella interaktioner och syftet med studien är 

att undersöka hur arbetsplatsjargong och humor kan förstås som meningsfullt i 

relation till kön. Det vill säga, vad är det jargon och humor ’gör’ som kan upprätt-

hålla och utmana könade strukturer och relationer i denna mansdominerade 

kontext? Tidigare forskning visar att verbal informell interaktion spelar en viktig 

roll för hur kön och makt förhandlas på arbetsplatser och därmed också för att förstå 

(re)produktionen av ojämställdhet i organisationer (Acker 2006; Kotthoff 2006; 

Watts 2007; Westwood & Johnston 2013 ). På industrins arbetsplatser har den in-

formella interaktionen visat sig vara betydande för praktiker av motstånd, 

konformitet och kontroll (Collinson 1992; Lysgaard 1961). Det vill säga, den 

informella interaktionen fungerar som ett betydelsebärande informellt maktsystem 

på dessa arbetsplatser. Humor, som är en viktig beståndsdel i den verbala informella 

interaktionen under jord, präglas av komplexitet och tvetydigheter (Green 1978; 

Holmes 2006a, 2006b; Pitt 1979; Watts 2007). Detta gör humor till ett effektivt 

verktyg för att utöva såväl makt som motstånd då gränser, med hjälp av humor både 

kan utmanas och bevaras. 

Det empiriska materialet består av 20 intervjuer med gruvarbetare och genom en 

tematisk analys synliggörs att den informella jargongen förstås som en betydelsefull 

kulturell markör för arbetsplatserna under jord. Under intervjuerna beskrivs 

jargongen å ena sidan som en uppskattad och underhållande praktik som tillskrivs 

stor vikt för sammanhållning och ’görandet av kollegialitet’ (jfr Holmes 2006a). När 

den informella verbala interaktionen fungerar på detta sätt beskrivs den som ”rå men 
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hjärtlig”, att det är ”högt i tak”, samt sammankopplas med en ”familjär stämning” 

och den beskrivs även som ett omhändertagande mellan kollegor som arbetar i en 

högriskmiljö.  

Jargongen kan också användas för att exkludera, ge uttryck för sexism och vara 

direkt fientligt och här blir en skillnad mellan män och kvinnor tydlig. På grund av 

kvinnors minoritetssituation på arbetsplatserna, där de fortfarande förstås som av-

vikande blir deras position utsatt. Kvinnorna har krav på sig att delta i jargongen, 

men gör det inte alltid på samma premisser som män då män är såväl i majoritet 

som norm. Flera av de intervjuade kvinnorna beskriver strategier för att hantera 

”när skämtandet går överstyr”, så som att ”lämna” situationen eller ”stänga av 

öronen”. Det är dock inte den många gånger hårda och sexualiserade jargongen 

som uppfattas kränkande, utan det är snarare minoritetspositionen som gör att 

sexistiska ’skämt’ skapar en särskilt sårbar position för kvinnor på en plats, där deras 

närvaro redan kan förstås som villkorad.  

Resultatet visar också den betydelse som den formella organisationen har för in-

formella strukturer och relationer. Två aspekter gällande detta är särskilt synliga: För 

det första görs organisatorisk position, och i detta fall med en tydlig gränsdragning 

ovan och under jord, till förklaringsmodell för hur man kan och bör bete sig i den 

informella interaktionen. För det andra, så finns den formella organisationens 

gränser gällande krav på uppförande och beteende framförallt i relation till kvinnor 

närvarande när gränser för interaktionen utmanas.   

Genom att placera arbetarkollektivet (Lysgaard 1961) som situerat i könade organi-

sationer (Lindgren 1985) bidrar studien till en ökad förståelse för varför kvinnor och 

män kan påverkas olika i relation till arbetsplatsjargong, och de mekanismer som 

gör kvinnor mer utsatta i en miljö dominerad av män. Även om humor och jargon 

kan användas som ett maktmedel av män mot kvinnor så finns också en annan sida.  

Nämligen att humor också kan används som en motståndspraktik av kvinnor och 

som ett sätt att skaffa sig inflytande, i en miljö där jargongen är en betydelsebärande 

kulturell markör. När kvinnor kommer in och deltar skapas en öppning för 

omförhandlingar, exempelvis gällande förväntningar och antaganden om vad 

kvinnor kan och inte kan göra och säga. Vidare indikerar även resultatet en möjlig 
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alternativ tolkning av jargongens funktion då denna kan tolkas i termer av en 

omsorgspraktik, vilket utmanar det machoideal som annars har dominerat 

beskrivningarna av kulturen under jord.  

4.4 Kön, klass och plats i jämställdhetsarbetet  

Ringblom, L. & Johansson, M. Who needs to be ‘more equal’ and why? Doing 
gender equality in male-dominated industry. Opublicerat manus som efter 
revidering åter skickats till Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal. 

Den fjärde artikeln är samförfattad med Maria Johansson och studien fokuserar hur 

sociala maktrelationer sammanflätas och kommer till uttryck när den svenska gruv- 

och skogsindustrins arbetsorganisationer gör jämställdhetsarbete. Syftet med studien 

är att undersöka hur görandet av jämställdhetsarbete i dessa organisationer kon-

struerar och aktiverar maktrelationer. Resultaten visar hur kön, klass och plats 

samkonstrueras i förståelsen av ojämställdhet. Studien tar sin utgångspunkt i våra 

erfarenheter från fyra olika forskningsprojekt som alla haft en arbetsplatsnära och 

tillämpad approach, där vi tar fasta på kunskaper som genererats i och med vår 

närvaro i organisationerna.  

Den relativa frånvaron av kvinnor har i dessa industrier konstruerats som roten till 

ojämställdheten i organisationerna (problemet) men också som dess lösning (fler 

kvinnor). Vi menar i överensstämmelse med Acker (2006, 2012) att detta är ett 

problem, då organisationer i sig är könade och (re)producerar maktrelationer och 

att detta kontinuerligt pågår i organisatoriska strukturer och processer, exempelvis 

genom lönesättning och informella interaktioner. För att förstå hur makt (re)pro-

duceras i dessa organisationer använder vi oss av begreppen ojämlikhetsregimer samt 

intersektionalitet med särskilt fokus på kön, klass (Acker 2006, 2012; Reed & 

Davidson 2011) och plats (Massey 1994). 

Analysen visar att initiativ som syftar till att öka jämställdheten främst utformades 

till fördel för tjänstemännen i organisationerna. Exempel på sådana jämställdhets-

interventioner är flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta hemifrån och lönetillägg 

i samband med föräldraledighet. Möjligheten att ta del av initiativen påverkas till 

stor del av positionen i den organisatoriska strukturen, vilket gör att tjänstemännen 

i organisationerna är den grupp som främst får ta del av jämställdhetsåtgärderna. 
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Däremot tycks kunskapshöjande insatser ofta riktas mot gruppen kollektivanställda, 

som ett sätt att råda bot på deras föreställda okunskap om jämställdhet. Ett exempel 

på detta är att motståndspraktiker mot jämställdhetsinsatser från kollektivanställda 

förstås i termer av att de är lågutbildade, vilket i sin tur sammankopplas med 

klassmarkören låg utbildningsnivå samt dessa mäns geografiska placering i gles- och 

på landsbygd. 

Förståelser av ojämställdhet och därmed också jämställdhetsarbetet aktiverar kon-

struktioner av kön, klass och plats i organisationerna. Den bristande jämställdheten 

begripliggörs i relation till kön, klass och plats och arbetarklassmän i det rurala blir 

ojämställdheten personifierad. Detta menar vi visar på en problemformulering i 

rörelse. Tidigare har kvinnor fått representera både problemet (ojämställdhet som 

för få kvinnor) men även lösningen, där fler kvinnor representerar förbättrad jäm-

ställdhet. Vi menar att problemrepresentationen nu också har vidgats till gruppen 

arbetarklassmän i det rurala. Sammantaget är jämställdhet fortsatt en fråga om 

kvinnor i dessa organisationer, men när män som grupp också aktualiseras så är det 

inte alla män, utan arbetarklass män i det rurala som framträder. Ojämställdhet förstås 

alltså inte primärt ha bäring på organisatoriska strukturer och processer, utan snarare 

om specifika och uppfattat problematiska grupper av individer i organisationerna.  
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5. Kön- och jämställdhetsgöranden som 
utmanar och bevarar ordningen  

Syftet med denna avhandling är att undersöka hur kön och jämställdhetsarbete 

konstrueras och hur detta påverkar könsrelationer i den svenska gruvindustrins 

mansdominerade arbetsorganisationer. Utifrån avhandlingens fyra delstudier 

presenteras här mina övergripande slutsatser.  

Den första slutsatsen handlar om hur relationen mellan kön och gruvarbete inte är 

given, utan ständigt förhandlas då processer av såväl bevarande som utmanande av 

den rådande ordningen av mäns givna plats och dominans i gruvarbetet är pågående. 

Dessa processer av stabilitet och förändring pågår på olika platser och på olika sätt i 

organisationerna (jfr Acker 1990; Ely & Meyerson 2000). Två aspekter är dock 

särskilt verksamma i den förhandling som nu pågår, teknikens inflytande över 

arbetet samt den ökande andelen kvinnor i gruvarbete. Dessa är betydande kom-

ponenter av den komplexitet som gruvarbetet och dess relation till kön uppvisar. 

Gruvindustrins arbetsorganisationer karakteriseras av såväl högteknologisk verk-

samhet som av traditionell mansdominerad basindustri och detta har betydelse för 

könskonstruktioner och könsrelationer på gruvans arbetsplatser. Samtidigt som för-

ändringar i den antalsmässiga fördelningen mellan män och kvinnor utmanar den 

rådande ordningen av gruvarbetet som reserverat för män, visar avhandlingen också 

hur motståndspraktiker för att bevara mäns särställning i relation till arbetet pågår. 

Den andra slutsatsen handlar om hur jämställdhetsarbetet bidrar till att såväl bryta 

som befästa konstruktioner av kön men också att organisationernas jämställdhets-

göranden, det vill säga de praktiker av tal och praktisk handling som konstruerar 

jämställdhetsarbetets betydelse och innehåll, även aktiverar maktordningar av klass 

och plats i organisationerna. Jag menar att organisationernas arbete för ökad jäm-

ställdhet, exempelvis genom aktiva åtgärder för att öka andelen kvinnor i 

gruvarbete, har bidragit till att bryta länge dominerande könskonstruktioner och 

könsrelationer i gruvarbete. Men, organisationernas jämställdhetsgöranden utmanar 

inte bara befintliga könskonstruktioner utan bidrar även till att befästa dessa, 

exempelvis  när kvinnor tillskrivs ’annanhet’ i relation till normen, det vill säga män. 
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Organisationernas jämställdhetsgöranden har som sagt inte enbart bäring på 

könskonstruktioner och könsrelationer utan också i relation till klass och plats, där 

arbetarklassmän i det rurala blir ojämställdheten personifierad.  

Utifrån dessa två övergripande slutsatser avser jag att här närmare diskutera dessa 

under två tematiska spår, Processer av stabilitet och förändring samt Jämställdhetsarbetets 

verkningar. 

5.1 Processer av stabilitet och förändring 

I gruvan är processer av stabilitet och förändring av könskonstruktioner och köns-

relationer ständigt pågående. Trots att mycket har förändrats så finns tillsynes en röd 

tråd av stabilitet i form av kvinnors, på många sätt, utsatta och ’sär-skilda’ position i 

relation till gruvarbete. Tidigare forskning såväl i Sverige som internationellt visar 

hur kvinnor i arbetet konstruerats som bristfälliga och otillräckliga på grund av sitt 

kön och hur sexism, sexuella trakasserier och diskriminering är en realitet för många 

kvinnor i arbetet (Abrahamsson 2007; Andersson 2012; Eveline & Booth 2002; 

Fältholm & Norberg 2017; Mayes & Pini 2014; Norberg & Fältholm 2018; 

Saunders & Easteal 2013; Tallichet 1995, 2000; Yount 1991). Mina resultat 

överensstämmer på många sätt med den tidigare forskningen gällande kvinnors 

situation i gruvarbetet, där exempelvis beskrivningar av kvinnors bristfällighet i 

relation till arbetet och uttryck för sexism mot kvinnor förekommer. Men visar 

även att det också finns andra berättelser från kvinnor i gruvarbete, som inte handlar 

om utsatthet i en miljö dominerad av män och maskulina ideal. I materialet finns 

också beskrivningar av kvinnor som trivs och som anser att arbetsplatserna i gruvan 

präglas av sammanhållning och kamratskap.  

Avhandlingen visar hur den ökade andelen kvinnor i gruvarbete begripliggörs med 

förklaringsmodeller som tar sitt stöd i förbättrad arbetsmiljö och ny teknik under 

jord. Den förbättrade fysiska arbetsmiljön tolkas som en möjliggörare för kvinnor 

då intervjupersonerna menar att arbetet och arbetsuppgifterna nu kräver mindre 

muskelkraft och fysisk styrka än tidigare. Något som i sin tur har bäring på den 

teknik som nu finns tillgänglig i arbetet. De nya arbetssätten och arbetsprocesserna 

har öppnat upp för en omförhandling gällande vem och vilka som kan utföra gruv-

arbete. Teknik har genom historien i hög utsträckning förståtts som en manlig 
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domän (se ex. Berner 2003; Cockburn 1983; Wajcman 1991). Män förväntas 

exempelvis vara mer tekniskt kompetenta än kvinnor och därmed predisponerade 

att använda och utveckla teknik och teknologiska lösningar. Mina resultat, i 

överenstämmelse med tidigare studier i den svenska kontexten (Abrahamsson & 

Johansson 2006; Abrahamsson et al. 2010, 2015; Andersson 2012), visar dock hur 

normerande maskulinitetskonstruktioner i gruvarbete inte främst bygger på den 

moderna tekniken, utan snarare traditionella verktyg och arbetsmetoder och det 

mer manuella arbetet. Med hjälp av införandet av ny teknik har könsgränser 

förflyttats i gruvan. 

Tidigare fanns en stabil könsmärkning av arbete i gruvan som för och av män och 

det gick en könsgräns ovan och under jord, där kvinnor var exkluderade från 

underjordsarbete. Idag har den gränsen förflyttats ner i gruvan och dras snarare 

mellan arbetsplatser och arbetsuppgifter under jord. Den nuvarande 

könsuppdelningen baseras i huvudsak på, å ena sidan det gruvarbete som har mer 

manuella inslag och som anses vara arbete primärt för män, och å andra sidan det 

arbete som utförs med hjälp av teknik och stora maskiner och som förstås som för 

både män och kvinnor. Könsgränsen mellan de mer manuella maskulint kodade 

arbetena och de mer tekniska tycks också utgöra en gränsdragning mellan de arbeten 

och arbetsplatser som förstås som mer och mindre fysiskt krävande. De arbeten som 

beskrivs kräva mindre muskelstyrka uppfattas som icke-kroppsliga, och därmed som 

“enkla” och “lätta”, och som något som kan utföras av ”i princip vem som helst”. 

Paradoxalt finns samtidigt en stor medvetenhet om de arbetsmiljöproblem i form 

av stötar, skakningar och vibrationer samt dess påverkan på kroppen som drabbar 

exempelvis de personer som arbetar med lastning och som kör stora frontlastare. I 

nära relation till tekniken finns alltså kroppar och olika förväntningar på dessa i 

termer av storlek och fysisk styrka beroende på kön, och där mäns kroppar som 

stora och starka, fortfarande är ett betydelsefullt narrativ om gruvarbetets essens.  

För att förstå den motståndskraft mot förändring som finns i organisationer har in-

formell interaktion mellan medarbetare visat sig spela en viktig roll när kön och 

makt förhandlas på arbetsplatser (Acker 2006; Kotthoff 2006; Watts 2007; 

Westwood & Johnston 2013). Mina resultat visar att den informella interaktionen 
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mellan gruvarbetare, i termer av jargong och humor, både kan vara en kraft som 

bevarar men också en kraft som utmanar och destabiliserar den rådande ordningen. 

Med hjälp av humorns premiss, att det som sägs inte ska tas på allvar, kan gränser 

utmanas och förflyttas. När humor användas repressivt av män mot kvinnor, kan 

detta tolkas som praktiker vilka syftar till att bevara den rådande ordningen av mäns 

givna plats och dominans i gruvarbete. Humor kan emellertid också användas som 

motstånd i syfte att utmana detsamma. När kvinnor aktivt deltar i den humoristiska 

jargongen skapas en öppning för omförhandling gällande vad kvinnor kan och inte 

kan göra och säga. Detta gör att den informella interaktionen också erbjuder en 

öppning där könskonstruktioner och könsrelationer kan utmanas och destabiliseras. 

Vidare så menar jag att jargongen också kan tolkas som ett uttryck för en 

omsorgspraktik, att bry sig om varandra och varandras välmående på arbetsplatser i 

en högriskmiljö. Uppvisandet av omsorg om andra kan på detta sätt förstås som en 

praktik som i förlängningen kan utmana den traditionella hyper- eller 

machomaskulinitet som länge varit dominerande på gruvans arbetsplatser såväl i 

Sverige som i andra nationella kontexter, då jargongen är en betydelsefull kulturell 

markör för arbetet under jord (Abrahamsson & Johansson 2006; Abrahamsson & 

Somerville 2007; Andersson 2012; Mayes & Pini 2014; Norberg & Fältholm 2018). 

När det i forskningen föreslås potentiella lösningar för att bryta upp mäns dominans 

är det framförallt hyper-eller machomaskuliniteten man menar behöver granskas 

och förändras. Hur detta ska ske råder det dock delade meningar om. Andersson 

(2012) menar att den starkaste motorn för denna förändring är “[…] personliga 

motiv för förändring […]” (s.191) hos enskilda individer. Saunders och Easteal 

(2013) föreslår att för att transformera den existerande förhärskande kulturen och 

eliminera ojämställdheten som understödjer sexuella trakasserier och andra typer av 

våld mot kvinnor, krävs ”[...] a widespread re-education of rural men. They need 

to learn about the damage that sexualised and offensive behavior has on the 

wellbeing of their female colleagues” (Saunders & Easteal 2013:130). Så, för att öka 

medvetenheten och uppnå en kulturförändring på arbetsplatserna menar Saunders 

och Easteal att det är män i gles- och på landsbygd som behöver utbildas.  
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Att placera ett organisatoriskt problem på individer att lösa (jfr Andersson 2012) 

eller en förståelse av grupper av individer som problemet (jfr Saunders & Easteal 

2013) menar jag inte är en långsiktig lösning på organisationers ojämställdhet (jfr 

Andersson et al. 2018). Norberg och Fältholm (2018) argumenterar för att det är 

den hyper-maskulina kulturen och dess effekter som behöver synliggörs och 

problematiseras för att förändring ska komma till stånd. Jag menar att gruvindustrins 

arbetsorganisationer nu uppvisar just ett problematiserande och synliggörande av de 

förhärskande maskulinitetsideal som präglar kulturen, vilket potentiellt då skulle 

kunna utmana hyper- eller machomaskulinitetens hegemoniska ställning. Men att 

detta problematiserande och synliggörande översätts till en redan existerande 

organisationslogik gällande kön, där frågan om kultur och organisatoriska processer 

översätts till en fråga gällande individer eller grupper i organisationerna. Detta skapar 

därmed ett utrymme för företagen att tolka macho- eller hypermaskulinitet i 

organisationerna som ett problem gällande arbetarklassmän i det rurala. 

Sammantaget är det en rad processer av stabilitet (bevarande) och förändring 

(utmanande) av könskonstruktioner och könsrelationer som pågår samtidigt i 

gruvans arbetsorganisationer. Dessa bidrar sammantaget till den komplexitet som 

organisationerna uppvisar i relation till könskonstruktioner och könsrelationer.  

5.2 Jämställdhetsarbetets verkningar  

Den andra slutsatsen handlar om hur jämställdhetsarbetet bidrar till att såväl bryta 

som befästa konstruktioner av kön, men också att organisationernas jämställdhets-

göranden även aktiverar maktordningar av klass och plats i organisationerna. Hur 

jämställdhet konstrueras, det vill säga förstås och fylls med mening, i organisationer 

har betydelse för utformningen av jämställdhetsarbetet. Med utgångspunkt i organi-

satoriska villkor, där de svenska gruvföretagen är aktörer på en marknad med syfte 

att generera vinst, inkorporeras jämställdhetsarbetet i en ekonomisk logik. Avhand-

lingen synliggör hur arbetet för ökad jämställdhet framförallt motiveras av 

uppfattningen att jämställdhet stärker gruvföretagens lönsamhet och konkurrens-

kraft, men också av att ökad jämställdhet förväntas bidra till en förbättrad psykosocial 

arbetsmiljö. Arbetet för ökad jämställdhet tycks gå i linje med företagens strävan att 

vara moderna och attraktiva organisationer, inte minst i relation till varumärkes-

byggande (jfr Mayes & Pini 2014). Förståelsen av jämställdhet som ’affärsnytta’, ett 
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medel för förbättrad lönsamhet och konkurrenskraft,  formar villkoren för 

förändringsarbetets förutsättningar. Exempelvis anses uppfattningar om eller ’bilden 

av’ branschen vara ett problem med bäring på jämställdhet. Detta då industrin är 

tätt förknippad med män och maskulinitet och att detta förstås hindra kvinnor från 

att söka sig till industrin. Att marknadsföra en annan bild än den dominerande 

uppfattningen om ett hårt och smutsigt arbete enbart för män, förstås därför i sig 

som en jämställdhetsåtgärd. Jämställdhetsarbetet blir alltså att förändra bilden utåt av 

gruvarbete, vilket indikerar att det inte är industrin i sig som är problemet utan just 

bilden av denna.  

Parallellt med detta pågår också faktiska försök att förändra arbetsplatskulturen. Som 

en del i detta förväntas den ökande andelen kvinnor ha någonting positivt och 

annorlunda (än män) att bidra med i arbetet och på arbetsplatserna. Det finns 

exempelvis en återkommande berättelse om att kvinnor är särskilt lämpade som 

maskinförare, att kvinnor kör de stora lastmaskinerna försiktigare vilket leder till att 

säkerheten blir bättre och underhållskostnaderna blir lägre. Att kvinnor förstås som 

något betydande ’annat’ än män är ett resultat som också överensstämmer med 

tidigare studier (Abrahamsson 2007; Andersson 2012; Eveline & Booth 2002; 

Fältholm & Norberg 2017; Mayes & Pini 2014; Norberg & Fältholm 2018; 

Tallichet 1995, 2000). När jämställdhetsarbetet, som i detta fall, reproducerar 

konstruktioner av män och kvinnor i termer av olikhet, bidrar det enligt min 

tolkning till att bevara den rådande ordningen av mäns särställning i relation till 

gruvarbetet. Intressant är också att det som kvinnor förväntas bidra med i arbetet 

och på arbetsplatserna, är formulerat utifrån samma logik som tidigare helt 

utestängde kvinnor från gruvarbete. Nämligen, att kvinnor till sin natur är något 

betydande annat än män. När dessa organisationer arbetar med jämställdhetsfrågor 

tenderar kvinnor att förstås både som en betydande del av problemet (bristen på 

kvinnor) och som dess lösning (fler kvinnor). Detta leder i förlängningen till att det 

främst är kvinnor som befinner sig utanför organisationerna som ska lösa problemet 

med ojämställdhet i organisationerna. 
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Jämställdhetsarbetet tolkas av några av intervjupersonerna som en möjliggörare för 

kvinnor, men en begränsning för män. Detta då kvinnors ökade närvaro i gruv-

arbetet påverkar mäns utrymme negativt, exempelvis att det ökande antalet kvinnor 

inneburit att mäns talutrymme krympt då man ”inte längre kan säga vad man vill”. 

Men kopplas också till orättfärdig kvotering av kvinnor, då det finns misstankar om 

att män exkluderas från arbetet till förmån för kvinnor vid rekrytering. Jag tolkar 

detta  som ett begripliggörande av kvinnors ökade antal under jord som något 

framtvingat och ’onaturligt’ (jfr Johansson et al. 2019). Detta möjliggör att 

gruvarbetet även i fortsättningen kan ha en såväl symbolisk som konkret koppling 

till män och maskulinitet. Att ordningen utmanas blir också synligt i de motstånds-

praktiker som förekommer. Motståndet kan förstås som ett inspel i 

omförhandlingen, som ett försök att bevara gruvarbetets association med män och 

maskulinitet. 

När jämställdhet kopplas till värden som lönsamhet och konkurrenskraft samt till en 

förbättrad psykosocial arbetsmiljö på arbetsplatserna, blir jämställdhet konstruerat 

som en konsensusfråga eller som en av intervjupersonerna uttrycker det som 

”omöjligt” att vara emot. När konfliktdimensionen i jämställdhet försvinner eller 

osynliggörs tenderar frågan om makt att göra detsamma. Mayes och Pini (2014) 

menar också att den affärsmässiga diskursen om jämställdhet skapar ett diskursivt 

utrymme för industrin att skapa en bild av sig själv som modern, ansvarstagande och 

progressiv. Men att detta i praktiken snarare bör förstås som ett upprätthållande 

status quo eller till och med som direkt kontraproduktivt. Även om utgångspunkten 

för jämställdhetsarbetet som ’affärsnytta’ kan problematiseras och kritiseras, vilket 

även görs i denna avhandling, behöver inte nödvändigtvis de långsiktiga effekterna 

av detta vara negativa. Om konstruktionen av ’jämställdhet som affärsnytta’ bidrar 

till att fler kvinnor kommer in i organisationerna kan det i förlängningen leda till, 

att inte bara mäns numerära dominans utmanas utan också andra ordningar. Som 

denna studie visar blir det exempelvis svårare att upprätthålla föreställningar om 

gruvarbete som ett arbete för och av män när en betydande andel av de som arbetar 

där de facto är kvinnor. I jämställdhetsarbetet bör inte frågan om antal vara den 

enda, men det är inte samma sak som att den antalsmässiga fördelningen inte har 

betydelse. Vidare, om ’jämställdhet som affärsnytta’ är det diskursiva utrymme som 
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finns i organisationerna så skapar detta i alla fall ett utrymme att synliggöra frågan 

om kön. Även om ’jämställdhet som affärsnytta’ kan begränsa utrymmet för 

förändring, så är det inte samma sak som att förändring inte kan ske och framförallt 

inte ur ett mer långsiktigt perspektiv. När frågan om kön och jämställdhet görs 

explicit i organisationer, med en uttrycklig strävan mot förändring, kan också andra 

processer och förhandlingar om kön än de med utgångspunkt och mål i ’affärsnytta’ 

ges utrymme och sättas i rörelse. Inte minst i organisationers informella strukturer 

och relationer. Även om meningsskapandet av jämställdhet och jämställdhetsarbete 

i dessa organisationer domineras av ’affärsnyttan’, så innebär inte detta att inga andra 

tolkningar också finns närvarande som i förlängningen kan påverka innehåll och 

riktning. För att ta ett exempel, så ger medvetenheten om att ökad jämställdhet är 

en prioriterad fråga verkningar även i de informella interaktionerna mellan gruv-

arbetare. Då det finns en medvetenhet om att den formella organisationens 

strävanden utmanas när man ’skämtar’ sexistiskt och att detta kan få konsekvenser. 

Den direkta effekten av det är inte främst ’affärsnytta’ utan en förbättrad arbetsmiljö 

för män men framförallt för kvinnor.   

Organisationernas jämställdhetsgöranden har dock inte enbart bäring på köns-

konstruktioner och könsrelationer. Konstruktionerna av jämställdhet och 

jämställdhetsarbetet i organisationerna bidrar inte bara till att bryta och befästa 

befintliga maktstrukturer i organisationerna, utan bidrar också till att aktivera andra 

maktordningar än kön i organisationer. När gruppen män aktualiseras i relation till 

ojämställdhet så är det inte alla män, utan arbetarklassmän i det rurala som framträder 

som problemet. Den bristande jämställdheten begripliggörs alltså i relation till kön, 

klass och plats. Det som länge har förståtts som att handla om kvinnor, tycks nu 

även delvis handla om specifika grupper av män. (O)jämställdhet förstås inte primärt 

som en fråga om makt, strukturer och processer inom den egna organisationen utan 

placeras främst på grupper av människor och mer specifikt, kvinnor och 

arbetarklassmän i det rurala.   

Slutord 

Gruvarbetet är under omvandling. Arbetets utformning och innehåll förändras 

succesivt och den robusta könsmärkningen av arbetet håller på att luckras upp, detta 
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sker dock inte utan motstånd. Kvinnors ökade deltagande i arbetet är inte en given 

fortsatt utveckling och så är inte heller de förutsättningar under vilket arbetet sker. 

Hur gruvarbetet och gruvindustrins arbetsorganisationer kommer att se ut i fram-

tiden är det ingen som med säkerhet kan säga. Trots jämställdhetsarbetets ut-

maningar och svårigheter som jag har beskrivit i avhandlingen, förblir ett aktivt 

jämställdhetsarbete även fortsättningsvis ett viktigt arbete. Genom 

jämställdhetsarbetet blir frågan om kön explicit i organisationer, vilket enligt mig är 

en grundläggande förutsättning för att en förändring inifrån ska kunna ske. Som 

beskrivs i avhandlingen har dock jämställdhetsarbetet inte bara en potential att bryta 

rådande könskonstruktioner och könsrelationer utan också att befästa desamma. För 

att inte riskera att reproducera den rådande ordningen krävs medvetenhet och 

kunskap om kön men även om andra maktrelationer och närvaron av dessa i 

organisationerna.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide gruvarbetare 
 

Information till intervjupersonen angående syfte, konfidentialitet och frivillighet. 
Inspelning? 
 
 

Hur kommer det sig att du är här?  

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder 

Födelseort 

Vad är det du arbetar med, din befattning 

Arbetsplats/ställe 

-Kontrollfråga: Är det både män och kvinnor som jobbar där?  

Antal år i företaget 

 
Arbete och arbetsuppgifter  

Hur kommer det sig att du arbetar här?  

Hur skulle du beskriva ditt arbete? Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  

Vad är det ”bästa” och ”värsta” med ditt arbete? (för- och nackdelar) 

Finns det skillnader i arbetsuppgifter som kvinnor och män har? Vilka då? Hur ser du på 

det?  

Har män och kvinnor samma förutsättningar att utföra ett bra arbete? 
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Har det skett några större förändringar på arbetsplatsen under de senaste åren? Hur 

reagerade du och dina arbetskamrater på den förändringen? (ex. omorganisering, nya 

arbetssätt) Hur ser du/ni på det idag? 

Finns det exempel på när man har försökt att genomföra förändringar men det inte har 

funkat? Hur/varför? 

Om du skulle jämföra hur det var att jobba på XX [företaget] när du började och hur det 

är idag, är det någon skillnad? Har det förändrats? 

 

Inflytande över arbetet 

Hur ser du på dina möjligheter att påverka/ha inflytande över ditt arbete? (ex. tids- 

innehållsmässigt)  

Hur ser du på skiftlagets möjligheter att påverka/ha inflytande över arbete? (alt. facket) 

Är detta något som har förändrats under tiden du varit på XX? 

 

Arbetsplatskultur 

Finns det en särskild kultur/jargong? Passar kulturen/jargongen för alla? Hur är vi-

känslan på arbetsplatsen?  

Finns det några egenskaper som är viktiga för att trivas och passa in på din arbetsplats? 

(bakgrund, intressen, sätt att vara etc.) 

Finns det oskrivna regler (normer) för hur man bör bete sig för att passa in? Ser det olika 

ut för män och kvinnor? 

Hur är någon som inte skulle passa in här?  

Vad händer om man avviker på något sätt?  

Om du tycker att någon av de här oskrivna reglerna ”är fel” (ex. hur man bör vara, hur 

man pratar) - hur hanterar du det? Kan man gå emot gruppen? Vad händer då?  

Vilket råd skulle du ge din 1.dotter 2.son som skulle börja jobba på XX? 
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Arbetskamrater 

Trivs du med dina arbetskamrater?  

Hur skulle du beskriva en god arbetskamrat?  

Både män och kvinnor jobbar här, hur länge har det varit så? (Några förändringar i och 

med det?) 

Andelen kvinnor i produktionen har ökat under de senaste åren, hur kommer det sig tror 

du? 

Finns det skillnader mellan arbetsplatser där det bara är män som jobbar och där det är 

blandat män och kvinnor? I så fall, vilka? 

KVINNA: Vad är dina upplevelser av att arbeta i en mansdominerad organisation?  

MAN: Vad är dina upplevelser av att arbeta på en könsblandad arbetsplats? 

Bedriver företaget ett aktivt jämställdhetsarbete skulle du säga? I så fall, hur då? Har du 

deltagit i några jämställdhetssatsningar? Vad tänker du om detta? 

-Är det viktigt med jämställdhet i organisationen, och i så fall varför och vad betyder det? 

-OM det nu är önskvärt att få in mer kvinnor? Hur bör man då göra? 

 

Chefskontakter 

Vilken befattning har din närmste chef?  

När har du kontakt med din chef? (med vilken typ av frågor) 

Hur ofta har ni kontakt?  

Hur bör en bra chef vara? 

Hur är en mindre bra chef? 

Finns det skillnader mellan chefer som är män och chefer som är kvinnor?  
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Hur skulle du beskriva relationen generellt mellan er som arbetar i produktionen och 

chefer/ledning? 

 

 

Har du något övrigt som du vill tillägga? 

 

 

Hur har du upplevt vårt samtal? 

 
 
 



1 
 

Bilaga 2 
Intervjuguide personalchefer 
 
Information till intervjupersonen angående syfte, konfidentialitet och frivillighet. 
Inspelning? 
 
 
Organisation och titel.  
 
 
VAD  Berätta om det jämställdhetsarbete som ni har bedrivit 
 Beskriv de insatser/åtgärder som genomförts 
   
 

 
 

         Tror du det finns andra insatser/strukturella förändringar som                  
         påverkat jämställdheten, även om detta inte var det  
         huvudsakliga syftet 

 
 
 
 
HUR Hur har arbetet genomförts (praktiskt/organisatoriskt) 
 Antal personer som berördes av projektet 
                         Könsfördelning på de berörda 
                         Varför 

 
 
 

                         Hur har ni jobbat (aktivt?) med styrdokument och policys 
    

   
 
 
NÄR Hur länge har ni jobbat med jämställdhetsfrågor 
 Varför började ni 
 När i tid har respektive åtgärd genomförts 
 
 
 



2 
 

VAR/VEM Är det några specifika personer/positioner/funktioner i 
organisationen som har drivit dessa frågor 

     Hur kommer det sig 
   
 
 

Specifika positioner/funktioner som arbetet har riktats mot 
  Varför   
 
 
 
 
VARFÖR Varför är det/har det varit viktigt för er organisation att arbeta 

med jämställdhetsfrågor - drivkrafter 
 Beroende på svar; Implikationer på samhälls- och individnivå? 

 
 
 
 
RESULTAT    Vilka effekter har ert arbete haft 
    Reella/uppmätta/utvärderade effekter  

   Din upplevelse av resultaten  
   
 
 

Är det något i ert arbete som varit särskilt framgångsrikt 
    Reella/uppmätta/utvärderade effekter  
                           Din upplevelse av resultaten 

 
Har ni planerat/försökt att genomföra insatser som inte fungerat  
Varför?  
 
Jämställdhetsskala? Egna arbetsplatsen, företaget i stort? 
 
 

IDAG   Berätta om ert pågående jämställdhetsarbete 
   Hur ser det ut? 
 
 
VISION   Vad är det övergripande målet/syftet med arbetet (har varit/är) 

Om du fick visionera fritt, hur skulle er organisation då se ut med 
avseende på jämställdhet 
Vilka möjligheter finns att nå dit 
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Hur upplever du organisationskulturen/klimatet i frågor om 
jämställdhet 

  
 
 
MOTSTÅND  Vad finns det för hinder för att nå jämställdhet (både på 

organisations- och samhällsnivå) 
    Upplever du något motstånd mot jämställdhetsarbete 
    Hur tar det sig uttryck 
    Varifrån, från vem, kommer motståndet 
    Varför tror du 

 
Finns det delar av jämställdhetsarbetet som är svårare att jobba 
med än andra 

 
 
 
 
ÖVRIGT Om rörlighet i/ur och inom organisation – skillnader mellan 

kvinnor och män? Din upplevelse? Finns det ”svart på vitt”? 
 
 
 
Har du något övrigt som du vill tillägga? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Artikel 1 
Ringblom, L., & Abrahamsson, L. (2017). Omförhandling i gruvan? Om kön, 
arbete och förändring i den mansdominerade gruvnäringen. Tidskrift för 
genusvetenskap, 38(1-2), 33-54. 

 

Författardeklaration 

Författarna har gemensamt arbetat fram studiens övergripande design samt 
tillsammans bearbetat, analyserat, teoretiserat, skrivit och reviderat texten. Lisa 
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RENEGOTIATIONS IN THE MINE?

Gender, work and change in the male-dominated mining industry

Lisa RingbLom and Lena abRahamsson
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Summary

This article aims to discuss the complexity of stability and change 

in terms of the relation of gender and work in traditionally 

male-dominated workplaces, and more specifically in the swedish 

mining industry. mining has for a long time had a close relationship 

to men and masculinity. From the 1980s until 2005, the proportion 

of women miners increased from three to six per cent, but during 

the last ten years the proportion of women miners has increased 

more rapidly and today the number of women is 15 per cent. What 

made and makes this change possible? in this article, we merge 

previous studies concerning mining, gender and organization with 

new empirical material. interviews with 20 miners, both men and 

women, were carried out to present a framework for understand-

ing the contemporary negotiations of gender and work. our 

conclusion is that the change in gender patterns can be under-

stood through the following three interlinked processes of stability 

and change concerning: 1) mining work 2) the relationship 

between professional identity and masculinity and 3) the compa-

nies’ work towards gender equality. Together, these processes 

create a different outcome than before. although much is chang-

ing in the mining industry, the stability characterizing its gendered 

relations is at the same time both notably durable and persistent. 

There is a remaining theoretical challenge to better understand 

these processes of change, stability and negotiation concerning 

the relationship of gender and work.
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gruvarbetet har en historia av en numerär dominans av män 

och av en, i det närmaste ogenomtränglig, aura av maskulin 

symbolik. i denna artikel belyser och analyserar författarna 

hur och varför det finns krafter som både upprätthåller och 

motverkar denna mansdominans. genom att studera både 

könsmönsters stabilitet och förändring framgår att det idag 

pågår en omförhandling av kön i gruvan. 

OMföRHANdlING I GRuvAN? 

Om kön, arbete och förändring i den mans-
dominerade gruvnäringen
Lisa RinGbLOm Och Lena abRahamssOn

Trots en aura av stabilitet och tradition har det mansdominerade gruvarbetet 
under senare år förändrats ur flera aspekter; ny teknik, mer automation, ökad 
produktivitet, förbättrad arbetsmiljö, färre olyckor samt nya typer av organisations-
former, arbetsuppgifter och kompetenskrav – och vi ser också fler kvinnor som 
gruvarbetare. Andelen kvinnor var länge på en relativt låg nivå på några enstaka 
procent. Från 1980-talet fram till 2005, ökade andelen kvinnor bland gruvarbetarna 
långsamt från cirka tre till sex procent. Men efter 2005 hände något, andelen 
kvinnor ökade snabbare och idag har andelen kvinnor bland gruvarbetarna i 
gruvföretagen i Sverige stigit till 15 procent (SCB 2016; SGU 2016), en ökning med 
nästan tio procentenheter. Vad betyder då den ökade andelen kvinnor i gruvar-
betet? I denna artikel lyfter vi fram arbetet, yrkesrollerna, könskonstruktionerna 
och organisatoriskt jämställdhetsarbete och diskuterar hur det både påverkar och 
påverkas av den ökade andelen kvinnor. Förändringen av andelen kvinnor och 
män som skett indikerar att det pågår en betydande omförhandling av kön och 
arbete i gruvan – en förhandling där stabilitet och förändring står i fokus, en för-
handling om att bevara eller omskapa konstruktionerna av och relationen mellan 
kön och arbete. I och med att kön ständigt görs, förhandlas och (om)skapas kan 
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könskonstruktioner ses som ett dynamiskt 
system, och kan förstås som förhandlings-
resultat som resulterar i mer eller mindre 
tillfälliga genuskontrakt (Pettersson 1996; 
Hirdman 1998, 2001; Elwin-Nowak och 
Thomsson 2003). Vi menar även att utrym-
met för den transformativa potentialen och 
förhandlingens intensitet kan förstås som 
något som kontinuerligt förändras och där-
med kan förhandlingar kopplade till kön 
förstås som mer eller mindre aktiva. De 
förändringar som de senaste åren påverkat 
gruvarbetet, exempelvis ny teknik, bättre 
arbetsmiljö och nya yrkesroller, öppnar upp 
för aktiva förhandlingar. Samtidigt kan vi 
även se att dessa förhandlingar kopplade till 
kön öppnar upp för förändringar i arbetet. 
Förhandlingsbegreppet används alltså här 
för att beskriva och förstå förändring och 
stabilitet kopplat till både kön och arbete. 
Dessa förhandlingar sker på, och är bero-
ende av, en rad olika nivåer – och i denna 
artikel lyfter vi särskilt fram den organi-
satoriska. Syftet är att visa på pågående 
och aktiva förhandlingar av stabilitet och 
förändring när det gäller kön och arbete på 
mansdominerade arbetsplatser.

studiens design

Denna artikel tar sitt avstamp i den empi-
riska iakttagelsen att andelen kvinnor som 
gruvarbetare har ökat markant under de 
senaste tio åren och vi ställer frågor om 
hur och varför detta skett och hur det rela-
terar till kön och arbete. Vad som händer 
i förändringsprocesser av kön och arbete 
är många gånger skeenden med många 
potentiella förklaringsmodeller och där 
variablerna kan vara såväl åtskilliga som 

komplexa. För att närmare undersöka sta-
bilitet och förändring i dessa mansdomine-
rade organisationer har vi valt att avgränsa 
oss, genom att primärt använda oss av tidi-
gare forskning om gruvarbete i relation till 
organisation och kön. Detta utgör även en 
betydande del av vår förförståelse gällande 
den förändring vi nu ser. Vi använder också 
nytt material i form av intervjuer med gruv-
arbetare vid ett svenskt stort gruvföretag. 
Formen vi har valt för denna artikel är att 
överlappande presentera tidigare forsk-
ning tillsammans med ny empiri, i syfte 
att presentera en förståelseram för hur vi 
kan förklara den förändring vi nu ser. Den 
nya empirin syftar till att illustera föränd-
ring och stabilitet idag, medan den tidigare 
forskningen berättar en större berättelse om 
gruvarbete och kön över tid. Detta innebär 
att skiljelinjen mellan tidigare forskning 
och applicerat teoretiskt ramverk suddas ut, 
då det är genom den tidigare forskningen 
vår förståelse av stabilitet och förändring 
begripliggörs. Vår analys visar att den för-
ändring av könsmönster som vi nu ser i gru-
van kan förstås genom tre sammanlänkade 
processer rörande gruvarbetet, relationen 
mellan yrkesidentitet och maskulinitet samt 
företagens jämställdhetsarbete. 

Det nya materialet består av 20 inter-
vjuer med gruvarbetare som genomfördes 
på gruvföretaget i tre omgångar under 
december 2015 och januari 2016. Våra 
urvalskriterier var att intervjupersonerna 
skulle vara gruvarbetare under jord, både 
kvinnor och män, i olika åldrar och ha 
arbetat minst tre år på företaget och att de 
skulle arbeta vid könsblandade arbetsplat-
ser. Vi ville ha intervjupersoner med erfa-
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renhet av förändringen av andelen kvinnor 
(helst konkret på sin egen arbetsplats), 
men också mer nyanställda med erfaren-
het enbart av den rådande situationen. 
Vi fick kontakt med intervjupersonerna 
via vår kontaktperson som arbetar med 
personalfrågor på gruvföretaget och som 
i sin tur kontaktade produktionsledarna 
på de aktuella arbetsplatserna under jord. 
Urvalskriterierna blev inte helt strikt appli-
cerade; det blev exempelvis några fler kvin-
nor än män som intervjuades och tre av de 
intervjuade hade arbetat kortare än tre år. 
Detta berodde dels på sent meddelade för-
hinder och dels på att produktionscheferna 
i vissa fall inte ansåg att de kunde hitta 
personer som motsvarade våra kriterier. 

Totalt intervjuades 20 personer, tolv 
kvinnor och åtta män, mellan 20 och 52 
år och med en anställningstid vid gruv-
företaget mellan drygt ett och 31 år. De 
allra flesta av intervjupersonerna var födda 
i närområdet till gruvan och bodde i lokal-
samhället eller i angränsande samhällen. 
Av de intervjuade arbetade 18 skiftgång, 
deras arbetsplatser var bland annat ladd-
ning, lastning, tillredning och drift. 
I denna artikel är intervjupersonernas 
namn fingerade och vi nämner inte exakt 
arbetsplats för att försvåra identifiering av 
individerna. Intervjuerna varade mellan 
30 och 100 minuter. Samtliga intervjuer 
spelades in efter godkännande av inter-
vjupersonerna för att sedan transkriberas 
i sin helhet. 

Intervjuerna var semistrukturerade och 
fokuserade på frågor om arbetet, arbets-
uppgifter, upplevelser av inf lytande, 
arbetsmiljö, arbetsplatskultur, arbets-

kamrater och chefskontakter och inte 
minst könade aspekter av detta. Därefter 
gjorde vi en tematisk analys med fokus på 
beskrivningar av stabilitet och förändring 
i relation till våra tre övergripande teman: 
gruvarbetet, relationen mellan yrkesiden-
titet och maskulinitet samt företagens 
jämställdhetsarbete.

Gruvan – den empiriska kontexten

Gruvbrytning i Sverige har anor från med-
eltiden. Ett exempel på detta är verksam-
heten i Falu koppargruva som sannolikt 
påbörjades före 1000-talet och som sedan 
expanderade kraftigt under 1200-talet. I 
slutet av 1910-talet fanns nästan 500 gru-
vor i Sverige som producerade knappt åtta 
miljoner ton malm. 2014 producerades det 
cirka 80 miljoner ton från 17 gruvor (SGU 
2016). De metaller som bryts är framförallt 
järn, koppar, bly, zink, guld, silver och tel-
lur. Järn är den dominerande metallen och 
av all järnmalm som produceras i Europa 
kommer närmare 90 procent från det 
svenska statligt ägda LKAB (Luossavaara- 
Kiirunavara AB). Under 2013 exporterade 
LKAB varor för 19 miljarder kronor, vilket 
gjorde företaget till Sveriges åttonde största 
exportör. Även om vi går mot en cirkulär 
ekonomi kommer behovet av malmbryt-
ning i världen troligen att fortsätta öka i 
takt med att välfärden ökar i flera så kall-
lade utvecklingsländer, eftersom malmer 
och metaller fortfarande är nödvändiga 
i ett modernt samhälle (Abrahamsson, 
Johansson och Johansson 2009). LKAB:s 
gruva i Kiruna är världens största och mest 
moderna underjordsgruva. Företaget bil-
dades 1890, men bergen Luossavaara och 
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Kiirunavara nämns i skrift redan år 1696. 
Idag är LKAB ett av två dominerande 
gruvföretag i Sverige med ungefär 4 400 
anställda, det andra är Boliden AB med 
cirka 3 000 anställda i den svenska verk-
samheten (Boliden 2016; LKAB 2016a). År 
2013 rapporterade gruvföretagen att entre-
prenörer stod för 45 procent av den arbetade 
tiden. Det handlar både om projekt där 
expertkompetens behövs och om att kunna 
ha mer flexibilitet i ordinarie drift. Detta 
kan skapa utmaningar på arbetsplatserna, 
inte minst när det gäller frågor rörande 
arbetsplatskultur, säkerhet och jämställdhet 
(Abrahamsson med flera 2014; IF Metall 
2015). 

Branschen är kapitalintensiv och flera 
av Sveriges stora och världsledande tek-
nikföretag, såsom Atlas Copco, ABB och 
Sandvik har sitt ursprung i gruvindustrin. 
De svenska gruvföretagen är dock tämligen 
små på den globala internationella markna-
den och konkurrensen från de stora globala 
gruvföretagen, så som Rio Tinto och BHP 
Billiton är stor. Branschen är konjunkturbe-
roende och 1980- och 1990-talet präglades 
av lågkonjunktur och nedläggningar av 
gruvor. Under början av 2000-talet upp-
levde gruvindustrin ett mycket kraftigt 
uppsving som möjliggjorde stora vinster och 
etablering av nya företag, mycket på grund 
av den stora efterfrågan på stål och järn-
malm, inte minst från Kina. Konjunkturen 
är en faktor som historiskt har visat sig 
ha betydelse för kvinnors möjligheter att 
delta på arbetsmarknaden på åtminstone 
delvis liknande villkor som män. Det 
vanliga mönstret är att andelen kvinnor 
i mansdominerade företag ökar i högkon-

junkturer och minskar i lågkonjunkturer 
(jämför Fürst 1988). Detta är något vi sett 
även i gruvan inte minst under början av 
2000-talet då gruvnäringen gick starkt 
och det är också under denna period som 
andelen kvinnor i gruvarbete ökar. Men 
ungefär 2014-2015 vände konjunkturen för 
stora delar av gruvbranschen kraftigt nedåt. 
Idag ser branschen en viss återhämtning 
men långt ifrån den tidigare haussen. Hur 
detta påverkar andelen kvinnor i gruvan 
framöver är än så länge en öppen fråga. 

Även om gruvindustrin periodvis möter 
utmaningar har gruvorna en stabil och stor 
betydelse som både symboler och direkta 
motorer för industriell utveckling, särskilt 
utanför storstadsregionerna. Det handlar 
om investeringar i infrastruktur som vägar, 
hamnar och flygplatser. Men också om att 
gruvföretagen, liksom alla stora företag och 
arbetsgivare, direkt påverkar en rad andra 
verksamheter i det omgivande samhället. 
Exempelvis forskning, arbetsmiljöutveck-
ling, teknikutveckling, maskinleverantörer, 
byggföretag, småindustrier, konsultföre-
tag, handel- service- och kulturföretag och 
samhällelig service så som skola, vård och 
omsorg i lokalsamhällena (Abrahamsson 
med flera 2014). I jämförelse med andra 
arbetaryrken är lönenivån för gruvarbetarna 
hög, och anställningsvillkoren vanligtvis 
goda och stabila. Lönerna i kombination 
med mansdominansen påverkar troligen 
även mer generella könskonstruktioner i 
regionen. Det finns dock flera tolkningar av 
gruvnäringen och dess betydelse, inte minst 
i de regioner där majoriteten av gruvdrif-
ten sker, de mellersta och norra delarna av 
Sverige (Beland Lindahl med flera 2016). 
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Å ena sidan en betydande industri och arbetsgivare som bidrar stort till den 
samhälleliga utvecklingen, investeringar och arbetstillfällen och som ger viktiga 
inkomster för såväl enskilda som staten. Å andra sidan förekommer näringen i 
en rad mark och miljökonflikter, och det finns också en debatt om hur natur-
resurser från norr bidrar till hela landets välstånd men ger en liten återbäring till 
de geografiska områden som de härstammar från. Detta gör att a social licence to 
operate är en brännande fråga för gruvföretagen – och här ingår frågor om både 
arbetsmiljö och jämställdhet i gruvföretagen (Abrahamsson med flera 2016).

Kvinnor i gruvan – en historisk tillbakablick

Visserligen finns det idag en gammal och till synes stabil och intim relation 
mellan män, maskulinitet och gruvarbete. Men ett längre tidsperspektiv ger en 
mer komplex bild och som också synliggör förändringar (men också stabilitet) 
när det gäller kön och arbete i gruvan (Abrahamsson 2007). Detta avsnitt syftar 
till att illustrera en historisk förändring och är ett exempel på hur kön konti-
nuerligt har (om)förhandlats i relation till gruvarbetet, samt hur förändring på 
olika områden tillsammans bidrar till utfallet. Så, innan vi ger oss i kast med 
att diskutera nutida förändringsprocesser kopplade till kön och gruvarbete vill 
vi utmana den vanligt förekommande föreställningen att gruvarbetet alltid varit 
ett arbete för och av män.

Det har funnits många kvinnor som arbetat i de svenska gruvorna, framför 
allt under den förindustriella perioden. Henriksson (1994, 1997), Blomberg (1995), 
Ohlander och Strömberg (1996) och Karlsson (1997) beskriver hur kvinnor på 
1700- och 1800-talet arbetade både ovan och under jord i gruvorna och utförde 
fysiskt tungt och hårt arbete som gruvarbetare. Detta var under den tid då gruv-
arbetet var ett säsongsarbete som ofta kombinerades med jordbruksarbete. Det 
redan då relativt välbetalda gruvarbetet var också en viktig försörjningskälla för 
kvinnor, både gifta och ogifta. Enligt Henriksson (1994, 1997) utgjorde kvinnor 
år 1850 uppskattningsvis 15 procent av arbetskraften i gruvorna, dock finns det 
exempel på gruvor där andelen kvinnor uppges ha uppgått till hela 55 procent av 
arbetskraften. Men kvinnorna försvann nästan helt från gruvarbetet, åtminstone 
officiellt, när industrialiseringen började på allvar och år 1900 infördes en lag i 
Sverige som förbjöd kvinnor att arbeta under jord. Under denna tid gick gruv-
brytningen från säsongsarbete till helårsarbete med fast bemanning, där män 
prioriterades som arbetskraft. Befolkningsökningen under 1800-talet gjorde att 
många unga män blev arbetslösa och sökte sig till arbetet i gruvorna. Kvinnor 
blev allt mer hänvisade till de få kvarvarande lägre betalda säsongsarbetena ovan 
jord (eller det obetalda hushållsarbetet). Samtidigt började kvinnornas gruvarbete, 
deras utseende och moral, kritiseras ur ett ideologiskt perspektiv (Blomberg 1995). 
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Det ansågs att gruvarbetet, framför allt 
underjordsarbetet, gjorde kvinnor odug-
liga som maka och mor. Diskussioner om 
kvinnor som något betydande annat än 
män och om kvinnans ”sanna natur” var 
en stor del av den samhälleliga debatten 
(Wikander 1988; Hirdman 1998). Under 
denna tid skapades en ideologisering om 
kvinnor som bärare av goda och osjälviska 
egenskaper, men samtidigt som svaga och 
i behov av skydd. Enligt Blomberg (1995) 
och Karlsson (1997) är denna ideologiska 
förändring också en bidragande orsak till 
att kvinnorna försvann från gruvarbetet, 
något som även fungerade som en konkur-
rensbegränsande åtgärd. 

Trots detta fanns det kvinnor vid de nya 
industrigruvorna i Malmfälten under tidigt 
1900-tal (Blomberg 1995, 2006; Karlsson 
1997; Persson 2011). Vid gruvan i Kiruna 
arbetade exempelvis kvinnor ovan jord i 
gruvdriften bland annat som skräderskor 
(rensade bort gråberget från malmen), 
arbeten som var tunga och riskfyllda. De 
sågs dock inte som gruvarbetare, vare sig 
av arbetsgivarna eller av fackföreningarna 
och de fick därmed inte heller vara med-
lemmar i facket. Blomberg (1995) menar 
att detta sammantaget resulterade i en 
maskuliniseringsprocess av gruvarbetet, 
som vävdes ihop med såväl fackliga stra-
tegier som formandet av yrkesidentiteter 
(Abrahamsson och Johansson 2006). Det 
svenska lagstadgade förbudet mot kvinnor 
i underjordsarbete gällde långt in i modern 
tid, ända fram till 1978. Lagen började dock 
luckras upp redan under 1960-talet och 
gruvföretagen kunde söka dispens för att 
exempelvis låta de kvinnor som arbetade 

på gruvområdet med transporter, sjukvård, 
städning och i matsalar även arbeta under 
jord. Trots detta har gruvindustrin under 
1900-talet fram till idag varit en relativt 
enkönad produktionsorganisation och en 
rad studier har påvisat samhällets, arbets-
givarnas, fackens och framför allt mäns 
motstånd mot kvinnor i gruvarbete så väl 
i Sverige som globalt (Eveline 1989, 2001; 
Hirdman 1998; Tallichet 2000; Eveline och 
Booth 2002; Miller 2004; Gier och Mercier 
2006; Lahiri-Dutt 2007, 2011, 2012, 2013; 
Andersson 2012; Saunders och Easteal 2013). 
Den aktiva utestängningen av kvinnor kan 
sägas vara ett viktigt led i hur gruvarbetet 
konstruerades som något för och av män, 
både numerärt och symboliskt.

Förändring och stabilitet 

Avsnittet ovan illustrerar förändringar av 
gruvarbetets könsmönster sett ur ett längre 
tidsperspektiv. Nu förflyttar vi oss närmare 
nutid och i detta avsnitt avser vi att visa 
på de förändringar som vi menar på olika 
sätt hänger ihop med den ökade andelen 
kvinnor bland gruvarbetarna. Men avsnit-
tet syftar också till att beskriva den stabilitet 
som samtidigt råder för att illustrera den 
komplexitet som präglar könsmönstren i 
gruvan.

... i gruvarbetet

När det gäller själva arbetet har mycket hänt 
under de senaste decennierna; förändringar 
som på ett avgörande och konkret sätt berört 
gruvarbetarna som professionell grupp. En 
sådan förändring är att under de senaste 
50 åren har den tekniska nivån ökat mar-
kant (Abrahamsson och Johansson 2006). 
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Gruvföretagen har kontinuerligt investerat 
i utveckling av ny teknik för att öka kapa-
citet, kvalitet och säkerhet. Inledningsvis 
var det främst materialtransporter som 
automatiserades, exempelvis med förarlösa 
underjordståg på 1980-talet. Men även borr-
ning och lastning har visat sig möjligt att 
automatisera och fjärrstyra. Automation 
och fjärrstyrning innebär inte bara kapa-
citetshöjning och ökad effektivitet utan 
även att färre människor utsätts för farliga 
miljöer (Abrahamsson med flera 2014). Den 
fysiska arbetsmiljön har alltså förbättrats 
ur flera aspekter, gruvan har blivit säkrare, 
antalet allvarliga olycksfall har sjunkit och 
risken för exponering av buller och giftig 
gas har minskat. En aspekt av detta är att 
det skett en förskjutning från ett manuellt 
och fysiskt mycket krävande arbete till 
ett mer automatiserat. Som ett exempel 
på detta finns sedan 2005 en styrcentral 
ovan jord varifrån man fjärrstyr vissa delar 
av brytningen under jord vid LKAB:s 
Kirunagruva. Arbetsplatsen är ett high-
tech kontrollrum i kontorsmiljö och finns 
idag på gruvområdet, men skulle lika gärna 
kunna finnas i exempelvis Stockholm eller 
någonstans i Indien. Denna teknikutveck-
ling kan jämföras med den globala trenden 
med digitalisering eller så kallade smarta 
fabriker som syftar till att skapa effekti-
vitet och flexibilitet, en trend som ibland 
kallas den fjärde industriella revolutionen, 
Industri 4.0 (Kagerman med flera 2013; 
Larsson och Johansson 2015). Det hand-
lar om smarta uppkopplade maskiner och 
material, automation och fjärrstyrning via 
mobila IT-verktyg, inbyggda intelligenta 
sensorer för övervakning, optimering och 

diagnosticering och digitala modeller av 
produktionssystemen som integreras i vad 
som brukar kallas internet of things and 
services. 

Den ökande graden av användandet av 
teknik innebär att nya typer av arbeten 
har skapats och individens roll i produk-
tionssystemet successivt har förändrats. 
De smarta fabrikerna kommer att skapa 
ytterligare nya typer av arbetsuppgifter 
och ställa nya krav på personalen (Romero 
med flera 2016). Redan nu kan vi se att den 
tekniska utvecklingen innebär nya förvänt-
ningar på gruvarbetarens kvalifikationer, 
kunskaper och färdigheter. Abrahamsson 
och Johansson (2006) menar att oavsett 
om det handlar om uppkvalificering, 
nedkvalificering eller omkvalificering så 
har arbetets villkor förändrats och skapat 
nya förutsättningar för vad som utgör ett 
modernt gruvarbete. Det blir nya typer av 
arbetsmiljöer och organisationer – och där-
med också nya typer av arbetsmiljöproblem, 
som kommer med den nya tekniken och det 
framväxande globala och ibland gränslösa 
arbetslivet. En komplicerande aspekt för 
arbetsmiljöarbete, så som säkerhets- och 
jämställdhetsfrågor, är de system av under-
entreprenörer och inhyrd personal som är 
verksamma på arbetsplatserna. 

Historiskt har teknik och teknikutveck-
ling i hög utsträckning kopplats samman 
med män och maskulinitetskonstruktioner 
(se till exempel Wajcman 1991; Mellström 
1999; Berner 2003). Sundin (1993) beskriver 
att när ny teknik införs på en arbetsplats blir 
den ofta maskulint kodad och den gamla 
tekniken blir feminint kodad. Vår studie 
visar att detta inte riktigt gäller för arbetet 
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i gruvan. Här handlar maskulinitetskon-
struktionerna inte främst om den moderna 
tekniken. Snarare handlar de om de tra-
ditionella verktygen och arbetsmetoderna 

och det mer manuella arbetet. Andersson 
(2012) visar i sin studie att vad som kon-
stituerar uppfattningen av vad det innebär 
att vara en ”riktig” gruvarbetare beskrivs 
som en man som jobbar under jord, med 
själva brytningen nära fronten, med manu-
ella arbetsuppgifter och som har praktiska 
kunskaper om berget och malmen. Detta 
gör att vi i gruvan kan se paradoxala ten-
denser som mäns distansering till och mot-
stånd mot ny teknik, och en feminisering 
av ny teknik som automatisering, digita-
lisering och robotisering (Andersson och 
Abrahamsson 2007; Olofsson 2010). I en 
australiensisk kontext finns till och med 
exempel på hur nya gigantiska gruvtruckar 
och bulldozers med en vikt på över 20 ton 
blev “kvinnomaskiner” och fick till följd att 
de gruvarbetare som var män vägrade att 
lära sig köra dem (Eveline och Booth 2002; 
jämför Abrahamsson 2009). Abrahamsson 
och Johansson (2006) lyfter i sin studie 
fram flera liknande exempel, bland annat 
hur gruvarbetarna under jord, särskilt de 
som arbetade med mer manuella arbets-
uppgifter, gav fjärrstyrarna smeknamn som 
”velourarbetare”, kallade styrcentralen för 
”sjunde himlen” eller på andra sätt tydligt 

markerade att fjärrstyrarna uppe på styrcen-
tralen inte var ”riktiga” gruvarbetare (även 
om de var män). När de första frontlastarna 
flyttades från sina maskiner under jord till 
att styra maskinerna från styrcentralen ovan 
jord såg de sig fortfarande som gruvarbetare 
och gick till omklädningsrummet som van-
ligt för att byta kläder inför varje skift, trots 
att de nu arbetade i en ren kontorsmiljö. 
Efter en tid upphörde denna ritual, men 
det visar sannolikt på en osäkerhet i en ny 
yrkesroll och synliggör att steget bort från 
det traditionella gruvarbetet under jord var 
svårt att ta. Det är inte så att all automation, 
digitalisering och ny teknik i gruvan får en 
entydig feminin könsmärkning, men vår 
studie visar att könsgränser har förflyttats. 
Tidigare fanns en könsgräns och en stabil 
könsmärkning av arbete i gruvan som för 
och av män. Idag har gränsen förflyttats 
ner i gruvan och finns snarare mellan det 
gruvarbete som har mer manuella inslag 
och som anses vara arbete primärt för män, 
och det arbete som utförs med hjälp av fjärr-
styrning och automation och som förstås 
som för både män och kvinnor. 

En del i detta är att kvinnor, inte minst 
i den utåtriktade kommunikationen från 
gruvföretagen, efterfrågas är att detta för-
stås som en viktig del i att skapa attrak-
tiva, effektiva och hållbara organisationer 
(se även Rönnblom och Sandberg 2015; 
Johansson och Ringblom, arbetspapper). 
Här ingår till viss del att kvinnor förväntas 
ha någonting positivt och annorlunda (än 
män) att bidra med i arbetet. Det finns 
exempelvis en återkommande berättelse 
om att kvinnor är särskilt lämpade som 
maskinförare, att kvinnor kör de stora last-

Detta gör att vi i gruvan kan 

se paradoxala tendenser som 

mäns distansering till och 

motstånd mot ny teknik.
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maskinerna försiktigare vilket leder till att säkerheten blir bättre och underhålls-
kostnaderna blir mindre. Det är intressant att notera att det som nu, åtminstone 
på en retorisk nivå, anses möjliggöra för fler kvinnor i gruvarbete är samma logik 
som tidigare helt utestängde kvinnor från gruvarbete. Nämligen att kvinnor är 
och kan bidra med något betydande annat än män. 

Våra intervjupersoner förklarar, på olika sätt, den ökade andelen kvinnor i 
gruvarbete framför allt med att de nya maskinerna och tekniska lösningarna 
har skapat en bättre och säkrare arbetsmiljö, vilket inneburit att vissa arbets-
uppgifter blivit fysiskt lättare och därmed även möjliga för kvinnor att utföra. 
Tekniken anses alltså vara en möjliggörare till att kvinnor nu kan arbeta i gruvan 
i högre utsträckning än tidigare. Vi menar dock att tekniken här kan ses som en 
mer ideologisk än reell möjliggörare eftersom varken avancerad teknik eller god 
arbetsmiljö nödvändigtvis är indikationer för yrken eller arbetsplatser med en 
hög andel kvinnor (Abrahamsson och Gonäs 2014). Om det finns en koppling 
mellan automation och liknande ny teknik och en ökad andel kvinnor på dessa 
mansdominerade arbetsplatser, handlar det dessutom om en viss eftersläpning. 
Visserligen kan teknikutvecklingen i gruvan sägas ha accelererat under de senaste 
åren, men automatiserade maskiner och annan avancerad teknisk utrustning fanns 
i gruvan långt innan 2005 då andelen kvinnor tydligt började öka. 

Könsgränsen mellan de mer manuella maskulint kodade arbetena och de mer 
tekniska kan också förstås som mellan de fysiskt tunga arbetena och de fysiskt 
lättare. De fysiskt lättare jobben beskrivs som icke-kroppsliga och därmed som 
“enkla” och “lätta” och som kan utföras av ”i princip vem som helst”. Samtidigt 
finns det paradoxalt även en stor medvetenhet om maskinförares arbetsmiljö-
problem, så som stötar, skakningar och vibrationer och att dessa i hög grad är 
fysiska och påverkar kroppen. I nära relation till tekniken finns alltså kroppar 
och olika förväntningar på dessa i termer av storlek och fysisk styrka beroende 
på kön. Kroppsliga skillnader mellan kvinnor och män tas upp av samtliga av 
våra intervjupersoner, även om de samtidigt är flera av dem som uttrycker att 
”det är individuellt” och att ”män kan också vara svaga”. Några av kvinnorna 
problematiserar också mäns förväntade fysiska storlek som att männen i vissa 
fall kan vara “för stora för hytten” och/eller för att “komma in i trånga utrym-
men”. Dock ställer sig många tveksamma till att kvinnor verkligen skulle klara 
de jobb som karakteriseras som särskilt tunga – och menar att sådana jobb finns 
det fortfarande gott om i gruvan. Sara, en av våra intervjupersoner, arbetar på en 
arbetsplats som beskrivs präglas av tungt och manuellt arbete och med en stor 
majoritet män, berättar att när hon först började på arbetsplatsen så utsattes hon 
varje dag under drygt ett halvår för olika typer av fysiska tester.
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Sara: ”Testa, lyft den här”, ”kolla om du kan lyfta den här”, ”kan du lyfta den 
här från bilen?” och ”jaha, du klara det!?”. Det var mycket sånt där hela tiden, 
det var tester hela hela tiden för att, har jag hört efteråt, de sa ”det kommer 
aldrig gå med en tjej, hon kommer aldrig orka, det finns inte en chans”.

På grund av att Sara befinner sig på en plats där kvinnor vanligtvis inte är och 
arbetar med saker som kvinnor inte förväntas göra – blir hennes närvaro ifrågasatt. 
Här känner vi igen många av de minoritetseffekter som Kanter (1977), Lindgren 
(1985), Eveline (1989, 2001), Eveline och Booth (2002) tillsammans med flera andra 
beskriver. Många av minoritetseffekterna skapar direkta arbetsmiljöproblem, både 
fysiska och psykosociala, för kvinnorna. I våra intervjuer ser vi att det finns kvar, 
men också att det har blivit bättre. Sammanfattningsvis kan vi se att parallellt 
med berättelsen om den tekniska och organisatoriska utvecklingens framfart 
finns ett uttryck för stabilitet i förståelsen av gruvarbetet som ett fysiskt tungt 
och tufft arbete primärt för män.

… i relationen mellan yrkesidentitet och maskulinitet

Män, maskulinitet och yrkesidentiteten i gruvan har under många år tvinnats 
samman och gruvarbetet har länge haft starka såväl symboliska som konkreta 
länkar till män och vissa typer av maskulinitetsideal. Den maskulinitetskon-
struktion som främst förknippats med gruvnäringen kan förstås som en typ av 
arbetarklassmaskulinitet, en lokal hegemonisk maskulinitet som bottnar i en 
manlig industriarbetartradition (Willis 1977; Collinson 1992). Andersson (2012) 
beskriver detta som en macho-maskulinitet och en grabbig arbetarmanlighet som 
bland annat innehåller krav på styrka, mod, tuffhet samt att du ska vara en lojal 
och händig fixare som snabbt löser problem. Denna typ av maskulinitetskon-
struktion har visat sig bland annat ha kopplingar till svårigheter att implemen-
tera säkerhetsarbete, en stor och viktig del av arbetsmiljöarbetet i gruvkontext 
(liknande samband finns också i andra branscher, se exempelvis Fitzpatrick 1980; 
Gherardi och Nicolini 2000; Iacuone 2005). Abrahamsson och Somerville (2007) 
beskriver i sin studie hur kolgruvor i Australien hade en olycksstatistik på en 
anmärkningsvärd hög nivå, trots decennier av arbete med förbättrade arbetsmil-
jörutiner, årligen återkommande säkerhetsträning och säkerhetsutbildning för alla 
gruvarbetare. Abrahamsson och Somervilles studie visade att en del av problemet 
var att arbetsplatskulturen var genomsyrad av macho-attityder och risktagande 
som innebar att gruvarbetarna hellre tog genvägar och risker än arbetade enligt 
säkerhetsföreskrifterna. Detta överskuggade alltså arbetet för förbättrad säkerhet 
(se även Wicks 2002; Somerville och Abrahamson 2003; Ely och Meyerson 2008; 
Andersson 2012). Abrahamsson och Johansson (2006) menar att den tydliga 
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sammanvävning av yrkesidentitet och mas-
kulinitet troligen också är en delförklaring 
till tendensen att dessa mansdominerade 
arbetsplatser har arbetsplatskulturer som 
”släpar efter” i utvecklingen, det vill säga 
att arbetsplatskulturen och yrkesidentite-
terna inte hänger med i utvecklingen mot 
en modern high-tech organisation. Vi har 
i vår tidigare forskning om gruvarbete sett 
många exempel på att män uttrycker atti-
tyder som motarbetar förändringar som ny 
organisation och ny teknik – och här ingår 
även jämställdhetsarbete och en ökad andel 
kvinnor. Den maskulint kodade könsmärk-
ningen – med en sammanblandning av 
kön och kompetens, där könsidentiteten 
är starkt förknippad med en yrkesidentitet 
– gör att det blir svårt att förändra dem. 
Det blir extra viktigt för dessa yrken att 
behålla och bevara det gamla (i arbetsmil-
jön, i arbetsplatskulturen) eftersom det 
också är en viktig bas för formandet av 
könskonstruktioner. 

Men samtidigt verkar det som att dessa 
traditionella maskulinitetskonstruktioner 
inte längre fungerar lika effektivt som bas 
för lärandet och för yrkesidentiteten i dagens 
moderna gruvorganisationer (Eveline och 
Booth 2002; Abrahamsson och Johansson 
2006; Ely och Meyerson 2010; Andersson 
2012). Våra intervjupersoner beskriver en 
förändring som inneburit en ökad hete-
rogenitet bland gruvarbetarna. De flesta 
beskriver situationen som något helt annat 
än ”hur det var förut”. Den dominerande 
uppfattningen är att situationen idag är 
mycket bättre än tidigare, framför allt 
gällande mäns attityder gentemot kvin-
nor under jord. Det är dock intressant 

att notera att detta ”förut” verkar vara ett 
mycket flytande begrepp som fluktuerar 
från allt mellan fyra och 14 år. Att fler kvin-
nor arbetar som gruvarbetare under jord 
beskrivs överlag i positiva ordalag, exempel-
vis att det skapar ”bättre stämning”, “annat 
prat” och att det blir “roligare” på arbets-
platsen. Vi tolkar detta sammantaget som 
tecken på förändring, och att detta påverkar 
maskulinitetskonstruktionerna. Det ver-
kar finnas nya möjligheter och uttryck för 
förändring samtidigt som den traditionella 
macho-maskuliniteten fortfarande finns 
närvarande. 

Den absoluta majoriteten, både kvin-
norna och männen, framhåller arbets-
kamraterna, sammanhållningen i det 
egna skiftlaget och den öppna, avslapp-
nade stämningen som något av det bästa 
med jobbet. Social kompetens beskrivs 
vara en av de viktigaste egenskaperna för 
att trivas och passa in – trots att själva 
arbetet många gånger utförs individuellt 
exempelvis som maskinförare. Vi får också 
flera beskrivningar av arbetsplatskulturen 
och jargongen som “rå men hjärtlig”. Det 
sägs vara många skämt av grövre karaktär, 
”snuskskämt” och mycket prat av sexuell 
natur. Flera av intervjupersonerna menar att 
det finns en tyst överenskommelse om att 
jargongen alltid ska föregås av hänsyn och 
anpassning och att det krävs en fingertopps-
känsla – en social kompetens – för att veta 
hur man kan skämta, när och med vem. 

Men denna överenskommelse fung-
erar alltså inte alltid och flera av intervju-
personerna förklarar detta med att vissa 
individer, framför allt män, inte kan eller 
vill följa överenskommelsen. Några av de 
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intervjuade kvinnorna beskriver att de har strategier för att hantera detta, genom 
att “lämna rummet”, “stänga av öronen” eller genom att gå till motattack – även 
detta strategier för social samvaro. Samtidigt kan berättelserna också tolkas som 
att det finns ett krav på att acceptera och medverka i jargongen. De intervjuade 
kvinnorna berättar de behöver vara “tuffa”, “tåliga” och “våga ta plats” för att inte 
tryckas ned. Synen på jargongen som en balansakt uttrycks också i relation till 
tjänstemännen ovan jord. Intervjupersonen Stefan menar att ”under jord skämtas 
ju om allt, men här uppe är det tjänstemän så man måste vakta sin tunga”. 

Förekomsten av denna jargong kopplar flera av intervjupersonerna samman 
med mansdominansen, ju fler män desto råare och mer sexualiserad jargong. 
Jargongen kan också förstås som ett uttryck för stabilitet, då den beskrivs som 
en företeelse med en lång historia under jord. Kopplingen mellan denna typ av 
jargong och mansdominans har även stöd i tidigare forskning, inte minst kopplat 
till mäns homosociala relationer (Tallichet 2000; Eveline och Booth 2002; Miller 
2004; Ely och Meyerson 2010). För att dessa homosociala relationer mellan män 
ska fungera måste männen samtidigt tydligt visa att de är ”riktiga” män (där ett 
heterosexuellt begär är en viktig ingrediens) och här spelar en sexuell jargong på 
arbetsplatsen en viktig roll (Lindgren 1985; Wahl, Holgersson och Höök 1998). 
På liknande sätt menar Lindgren (1985) att visserligen kan en sexistisk jargong 
vara ett budskap till de få kvinnorna på arbetsplatsen, men den är troligen lika 
riktad till andra män och deras egen självuppfattning och blir därför en del i 
konstruktionen av den lokala hegemoniska maskuliniteten. Den intima relatio-
nen mellan yrkesidentitet och maskulinitetsgörande har inte bara försvårats och 
störts av förändringarna i gruvarbetet som ny teknik, nya kompetenskrav och 
ökade säkerhetskrav utan också av kvinnors ökade närvaro. Detta gör att vissa 
maskulinitetsgöranden hos män förstärks av kvinnors närvaro och med den 
tolkningen kan vi närmare förstå hur heterosexualitet också kan användas som 
ett implicit argument för utestängningen av kvinnor.

Ida: På [arbetsplats] har de inte någon kvinna och där är det många som anser 
fortfarande att tjejer inte klarar av yrket, det är för tungt. Att det blir problem 
när tjejer kommer dit. 
Intervjuare: Har det kommit tjejer dit och det blivit problem? 
Ida: Ja, tyvärr har det gjort det. Det har det blivit skilsmässor och sånt. 
Intervjuare: Skilsmässor? 
Ida: Ja, och då skyller man det på kvinnan.

Intervjupersonen Eva från en annan arbetsplats berättar en liknande historia 
om en kvinna som inte fick fortsätta i skiftlaget för att “det blev för störigt och 
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stökigt att en tjej kom dit”. Detta över-
ordnas hennes kunskaper och lämplighet 
i relation till det arbete hon var där för att 
utföra. Kvinnors påstådda påverkan på män 
och hur detta anses störa ordningen kan 
alltså enligt dessa utsagor användas som 
argument för att utestänga kvinnor från 
vissa arbetesplatser.

… i företagens jämställdhetsarbete

De ovan beskrivna processerna av både 
stabilitet och förändringar påverkas även 
av företagens eget arbete med jämställd-
hetsfrågor. Den svenska gruvnäringen har 
arbetat med jämställdhetsfrågor sedan 
1960-talet (Karlsson 1997; Andersson 2012; 
Andersson med flera 2013; Abrahamsson 
med flera 2014; Rönnblom och Sandberg 
2015) med differentierad intensitet och 
omfattning beroende på konjunktursväng-
ningar och behov av rekrytering, men även 
med perspektivförskjutningar påverkade 
av tidens rådande diskurser. Exempelvis 
menar Abrahamsson (2007) att LKAB:s 
Jämställdhetsprogram från 1978 ur vissa 
aspekter var mer radikalt än de som kom 
både tio och tjugo år senare. På 1970-talet 
handlade det om att bryta stereotypa 
könsmönster och att alla jobb var öppna 
för både kvinnor och män. Under denna 
period gjorde LKAB flera stora kampanjer 
för att rekrytera kvinnor till gruvarbetet, till 
exempel Flickor – tänk om! från 1978 och 
företaget inrättade en jämställdhetsgrupp 
som arbetade med att utbilda kvinnor till 
gruvarbetare Även Boliden arbetade på lik-
nande sätt genom att omskola en grupp 
städerskor på företaget till gruvarbetare. 
Under 1980- och 1990-talet svängde per-

spektiven och då betonades främst skillna-
der mellan kvinnors och mäns “naturliga” 
förutsättningar. Jämställdhet formulerades 
i termer av att acceptera olikheter, snarare 
än att exempelvis arbeta för att motverka 
stereotypa föreställningar om kvinnor och 
män. 

Idag handlar jämställdhetsarbetet i hög 
grad om att ändra bilden av gruvföreta-
gen och gruvarbetet, att skapa attraktivitet 
genom att tvätta bort bilden av machokul-
tur, men också genom att faktiskt försöka 
förändra arbetsplatskulturen. Under de 
senaste åren har jämställdhet som en viktig 
angelägenhet fått stort utrymme på gruv-
företagens agendor (Andersson med flera 
2013; Rönnblom och Sandberg 2015). I ett 
av sina fokusområden för hållbar utveck-
ling, Attraktiva LKAB, skriver LKAB att 
de ”ska vara ett internationellt föredöme i 
gruvbranschen när det gäller etik, arbets-
miljö, jämställdhet och mångfald” (LKAB 
2016b). Målet är att år 2020 ska 25 procent 
av de anställda i organisationen vara kvin-
nor, en siffra som idag ligger på 20 procent 
(LKAB 2016a). Boliden har ett mål att nå 
upp till 20 procent kvinnor till år 2018 och 
där motsvarande siffra idag uppgår till 18 
procent (Boliden 2016). Ambitionen med 
ökad jämställdhet motiveras idag i hög 
grad av behovet av arbetskraft, men också 
med uppfattningen om att jämställdhet ger 
förbättrad arbetsmiljö, konkurrenskraft, 
lönsamhet och hållbarhet (Johansson och 
Ringblom, arbetspapper). Anledningarna 
till att intresset för jämställdhetsfrågor har 
ökat i gruvbranschen är alltså många, men 
en viktig del är sannolikt företagens strävan 
efter att vara moderna och attraktiva orga-
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nisationer, inte minst i relation till varumärkesbyggande. Arbetet med attraktivitet 
ligger i linje med liknande processer i regionen, där jämställdhet – eller åtminstone 
att samhällena framstår som jämställda – ses som nödvändigt för samhällenas 
överlevnad (Rönnblom och Sandberg 2015). För att kvinnorna inte ska flytta 
från orterna och för att få större inflyttning och därmed säkra arbetskraft, måste 
stämpeln av orterna som byggda av och för män tvättas bort. 

Trots de senaste årens intresse för att förändra gruvans machokultur, en 
arbetsplatskultur som främst görs och bärs av majoriteten i organisationerna 
(det vill säga män), kan vi konstatera att nästan allt jämställdhetsarbete inom 
gruvbranschen har riktats in på kvinnorna, det vill säga minoriteten i organi-
sationerna. Kvinnor har setts som både problem och lösning och åtgärderna 
har främst syftat till att rekrytera, behålla och hjälpa kvinnor (Andersson 2012; 
Abrahamsson med flera 2014; Johansson och Ringblom, arbetspapper). Även 
om sådana aktiviteter kanske hjälper enstaka kvinnor förändras inte grundläg-
gande könsmönster i organisationen i någon större omfattning. Fokuseringen 
på kvinnor finns även med i arbetet för ökad attraktivitet eftersom det i hög 
grad förstås som att göra gruvarbete attraktivt för kvinnor och här finns en 
underliggande tanke att kvinnor och män är olika, har olika behov och attra-
heras av olika saker. I både individorienterade och olikhetsbaserade perspektiv 
faller betydelsen av makt och strukturer lätt bort. 

Jämställdhetsarbetet som bedrivs har fått stor positiv uppmärksamhet, inte 
minst externt. Företagets fokus på jämställdhet och den ökade andelen kvinnor 
är dock inte en odelat positivt upplevelse enligt vissa av våra intervjupersoner. 
Flera av intervjupersonerna, som exempelvis Martin, beskriver att han ibland 
har sina tvivel gällande saklighet vid rekrytering. Att målet att öka andelen 
kvinnor gör att kvinnor ibland ”kvoteras” in, detta alltså oavsett kvinnornas 
kunskaper, erfarenheter och lämplighet. Intervjupersonerna gör detta med 
ett tydligt avståndstagande för att markera att de är emot kvotering, en inte 
helt ovanlig reaktion mot ökad jämställdhet i mansdominerade branscher. 
Intervjupersonerna, och så även Martin, kompletterar sitt resonemang med 
berättelser om att kvinnor – till skillnad från män – många gånger behöver 
hjälp med att utföra arbetsuppgifter som är tunga. I citatet av Martin nedan, 
utvecklar han ett sådant resonemang med att han inte tror att kvinnor egent-
ligen tycker att det är kul med gruvarbete.

Martin: Det jag känner mest är man ska inte få ett jobb för att man är tjej, man 
ska få det för man tycker det är kul och om tjejer får ett jobb som de inte tycker 
är kul, så trivs de inte på jobbet [...]. Så det är det jag känner lite, att det inte spe-
lar någon roll det viktigaste är att man trivs med det man gör och tycker är kul. 
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Intervjuare: Men tror du att det är så ibland, att tjejer får jobb för att de är 
tjejer? 
Martin: Ja, det tror jag.

Detta skulle kunna tolkas som ett begripliggörande av kvinnors ökade antal 
under jord som något framtvingat. Detta möjliggör att gruvarbetet även i fort-
sättningen kan ha en såväl symbolisk som konkret koppling till män och mas-
kulinitet. Intervjupersonerna beskriver också att i jämställdhetsarbetet ingår en 
typ av “noll-tolerans” från företagets sida för uttalanden och beteenden som kan 
tolkas negativt ur jämställdhetssynpunkt. Detta upplever några av de intervjuade 
männen som besvärligt.

Erik: Man törs inte yttra sig på ett visst sätt [...] min [familjemedlem som också 
arbetar i företaget] har varit med om det många gånger. Han har arbetskamrater 
som är tjejer, men när det kommer till en väldigt fysisk del i arbetet som de inte 
klarar av att göra måste han göra det [...] och då sa han ”jag tycker det är trå-
kigt att jag ska få samma lön som dom, jag får ju göra deras arbete också”. Det 
tycker jag är jättetråkigt men jag kan inte säga det […] för då får jag skit för 
det.

Lite längre fram i intervjun ställs frågan om det kan tänkas finnas några fördelar 
med enkönade arbetsplatser bestående av enbart män, och Erik menar att ”ja, 
yttrandefriheten blir inte inskränkt på samma sätt kanske”. Han utvecklar sitt 
resonemang genom att beskriva hur män, i synnerhet av ”den äldre klassen”, nu 
inte vågar skämta som förut för att det finns en risk för att ”man måste upp på 
kontoret på förhör”. Denna inskränkning förekommer dock inte, enligt Erik, om 
det bara finns män i arbetslaget. Kvinnors ökade närvaro tolkas här alltså påverka 
mäns utrymme negativt, både som illusterades tidigare i termer av antal, men 
också kopplat vad som kan eller får sägas och inte. Företagets jämställdhetsarbete 
ses här som en möjliggörare för kvinnor, men en begränsning för män.

Förhandling pågår 

Syftet med denna artikel har varit att visa på pågående förhandlingar av stabilitet 
och förändring när det gäller kön och arbete i den mansdominerade svenska gruv-
näringen. Den ökade andelen kvinnor som gruvarbetare har varit vår ingång till att 
undersöka relationen mellan kön och gruvarbete, en relation som har skapats och 
omskapats över tid. Vi menar att det just nu pågår en särskilt aktiv fas av omför-
handling av kön och arbete i gruvan och att detta kan förstås genom förändringar 
och stabilitet i tre sammanlänkade processer – gruvarbetet, relationen mellan yrkesi-
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dentitet och maskulinitet samt företagens 
jämställdhetsarbete. Omförhandlingen kan 
ses både som en konsekvens och en möjlig-
görare av förändringar i gruvarbetet; nya 
typer av arbetsuppgifter, den förbättrade 
arbetsmiljön och säkerheten och inte minst 
den tekniska utvecklingen. Förändringarna 
i arbetsmiljön är det som de intervjuade 
gruvarbetarna menar betyder mest för den 
ökade andelen kvinnor, framför allt efter-
som arbetet anses ha blivit lättare, det vill 
säga att det kräver mindre fysisk styrka. 
Vi menar att dessa förändringar blir utma-
nande gentemot den yrkesidentitet och den 
gruvarbetarmaskulinitet som har sina röt-
ter i det gamla traditionella gruvarbetet. 
De gamla strukturerna utmanas även av 
kvinnors ökade antal, något som företa-
gens jämställdhetsarbete bidragit till att 
möjliggöra, ju fler kvinnor desto svårare att 
upprätthålla föreställningar om gruvarbete 
som ett arbete för och av män. 

Parallellt med denna utveckling finns 
också mycket av det traditionella arbetet, 
arbetsmiljöerna och arbetsplatskulturerna 
kvar. Även mäns särställning kopplat till 
deras förväntade kroppskonstitution som 
stora och starka, i motsats till kvinnor, är 
fortfarande ett närvarande och betydelse-
fullt narrativ. Vi kan se att förändringarna 
möter motstånd, diskursivt, kollektivt och 
individuellt, och främst från män. Det 
handlar om motstånd mot den nya tekni-
ken, mot förändrade yrkesroller, mot jäm-
ställdhetsarbetet och mot kvinnor (jämför 
Linghag med flera 2016). Motståndet kan 
förstås som ett inspel i förhandlingen, som 
ett försök att bevara stabilitet och i detta fall 
mäns givna plats och dominans i gruvarbe-

tet. Det är i denna växelverkan av stabilitet 
och förändring som förhandlingar om kön 
och arbete sker. 

En avslutande reflektion är att det är 
komplext och utmanande att försöka fånga 
och förstå förändringar när det gäller kön 
och arbete, framför allt kanske när det 
kommer till positiva förskjutningar och 
förändringar. Det är lätt att fastna i mot-
stånd och hinder och i den konserverande 
stabiliteten i ojämställdheten. Vi vet idag 
en hel del om återställare av det könsse-
gregerade arbetslivet, men vi vet mindre 
om vad som egentligen sker när saker 
och ting tillsynes också förändras till det 
bättre (Abrahamsson 2014). Det är en åter-
stående utmaning att bättre förstå sådana 
förändringsprocesser. I denna artikel har 
vi diskuterat den ökade andelen kvinnor 
i gruvarbete. Det är kanske inte en för-
ändring som ger någon större påverkan på 
arbetsmarknadens övergripande makto-
jämlikheter kopplat till kön, åtminstone på 
kort sikt. Men om vi kan förstå processer 
kring förhandling, stabilitet och föränd-
ring när det gäller kön och arbete på dessa 
traditionellt mansdominerade arbetsplatser 
och yrken kan vi också bättre förstå och 
förhoppningsvis också förändra de meka-
nismer som upprätthåller den könsuppde-
lade arbetsmarknaden.
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The Business Case of Gender Equality in
Swedish Forestry and Mining - Restricting or
Enabling Organizational Change

Maria Johansson* and Lisa Ringblom

Forestry and mining constitutes an important part of Swedish basic industry. These industries are
heavily male-dominated and are expressing an ambition to become more gender equal and less
gender-segregated, arguing that this could strengthen their competitiveness in a number of areas.
In this article we explore how company representatives construct gender equality as a business
case and discuss how these constructions restrict and/or enable gender equality in these
organizations. Departing from a social constructivist understanding of how language (re)produces
gendered power relations in the workplace, the empirical basis of this paper consists of eight
interviews with respondents who possess special insights into, and being of strategic importance
to, gender equality issues in forestry and mining companies. In our analysis we found three
dominant dimensions of the business case of gender equality Marketing (as) gender equality,
Uncovering the male norm and Gender equality as a depoliticized value. We conclude that the
business case framing facilitates for the companies to engage in issues of gender equality.
However, issues concerning conflicting interests and power relations seem to be difficult to
address within the business case discourse. This we argue affects and shapes the terms for gender
equality in these organizations.

Keywords: gender equality, business case, forestry, mining, industry

The context of this study is Swedish basic industry, more specifically forestry and mining, which
are two of the economically most important natural resource industries in Sweden, contributing

to large-scale export income and employment, especially in the rural areas of the more northern parts
of the country. In both mining and forestry, men constitute about 85% of all employees (Geological
Survey of Sweden, 2015; SKS, 2014). However, in Sweden today, most forestry and mining
companies, both small newcomers and large established companies, are expressing an ambition to
even out these numbers and to increase gender equality. Traditionally, both forestry and mining have
been assumed to require physical strength and have been characterized by difficult working
conditions, circumstances that have been regarded as suitable for men. Men dominate the two sectors
numerically and historically traditional masculine ideals connected to a blue-collar masculinity where
physical strength and dominance over nature as well as technology; heavy and dangerous work have
dominated workers’ culture and practices (Abrahamsson and Johansson, 2006; Andersson, 2012;
Brandth and Haugen, 2005; Lidestav and Sjölander, 2007). These industries have evolved in many
ways during the last decades, although perceptions concerning the close relationship between mining
and forestry work and masculinity, are still evident. In mining, an idealization of a certain type of
miner ‘macho-masculinity’ rooted in the old manual, heavy and dangerous mining work to some
extent prevails as an ideal. Company cultures, as well as workplace cultures, are still characterized
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by men and these masculine ideals meaning that both mining and forestry are still regarded as a
man’s job (Abrahamsson et al., 2014; Abrahamsson and Johansson, 2006; Andersson, 2012). Research
shows that an increasing number of women in the forestry sector are challenging the all-male
structures to some degree (Lidestav et al., 2011; Vainio and Paloniemi, 2013) even if masculine ideals
and culture still predominate (Storch, 2011).

The Swedish forestry andmining industries claim to aim for increased gender equality and changed
gender patterns. This is primarily motivated by a conviction that gender equality is good for business,
and that it could strengthen the competitiveness of the organizations in a number of areas. Gender
equality is connected to aspects such as the increased ability to attract well-trained staff, a positive
impact on creativity and innovation, improved work environment and, in the long term, more
attractive and sustainable rural regions where mining and forestry are important industries (Swedish
Ministry of Enterprise, Energy andCommunications, 2013; SwedishMinistry of Rural Affairs, 2011). In
one of the latest annual reports from a major mining company it is stated that gender equality
contributes to better dynamics, creativity and ultimately better results. In the national strategy for
the forestry sector it is expressed as ‘in order to be competitive the green industries need to take
advantage of the entire population and their skills’ (Swedish Ministry of Rural Affairs, 2011, p. 3). This
ambition to move from traditional gender segregation is motivated by the idea that gender equality
can provide competitive advantages. The links between gender equality and competitiveness,
profitability and sustainability have emerged strongly during the last decade (Rönnblom, 2009). The
increased emphasis on, what we here refer to as ‘the business case’, in relation to gender equality in
organizations poses some important questions. Does gender equality always make business sense?
And should it? If companies regard themselves as rational and business-driven, and gender equality
is good for business, why do unequal structures still prevail? Presumably, this business logic creates
both new opportunities and new restraints for gender equality in thesemale-dominated organizations.

We depart from the industries’ expressed ambition to move from gender-segregated workplaces to
more gender-equal industries and we are taking a closer look at constructions of gender equality from
an organizational strategic level, i.e. from an employer perspective, in these two male-dominated
industries. This paper explores how gender equality is constructed as a business case and discusses
how these constructions restrict and/or enable gender equality in these organizations. To achieve this
we first provide a contextualization by describing how these industries have been, and are, working to
achive gender equality under the heading Gender equality legislation and interventions in Swedish forestry
and mining, and second we examine how company representatives in our interviews construct gender
equality as a business case under the heading Three dimensions of the business case of gender equality. This
article contributes an empirical exploration of constructions of gender equality in forestry and mining
in a Swedish industrial context, and therefore adds to the body of knowledge concerning gender and
male-dominated industries in general.

Swedish forestry and mining — a background

Harvesting and silviculture constitutes the core activities in forestry, and the forest value chain
accommodates many different types of organizations. From forest machine manufacturers and
logging companies, state-owned and private forestry companies to forest owner associations for
individuals, forest networks and clusters of subcontractors, and individual entrepreneurs, fall within
forestry as an industry. The forestry sector in Sweden employs about 28,000 people and when adding
also industries that the forestry sector supplies such as the pulp and timber industry, the number of
directly or indirectly employed in the sector amounts to almost 100,000 people. This makes Swedish
forestry the third largest exporter of paper, pulp and sawn timber in the world (SKS, 2014), and its
value in the transition towards a bio-based economywith the raw timber as a renewable energy source
is often stressed by the industry itself. Forestry has in recent decades been marked by major changes.

Technological development and rationalization together with increased digitization and changes in
national forest policy have led to new tasks, skills needed and positions that now characterize the
work of forestry organizations. This in turn has meant a greater need for a higher educated labour
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force, and several of the sector’s tasks are now feasible from an urban office instead of out on the field
(Ager, 2014). The above-mentioned factors are often put forward as a potential for a more gender-
balanced workforce. Despite the changes that the sector has undergone the proportion of women
in large-scale forestry has fallen slightly since the mid 1990s (SKS, 2014), all while gender equality
has risen on the forestry agenda (Swedish Ministry of Rural Affairs, 2011). Today, forestry remains
one of the most gender segregated labour forces in Sweden (Lidestav and Sjölander, 2007).

Mining in Sweden has a long history that runs over a time period for almost 1000 years. One of the
major companies, still active today, was founded in 1890 which makes it one of the oldest industrial
companies in the country. The industry is primarily located in the northern parts of the country with
both open pit and underground mines. The world’s largest and most modern underground mine is to
be found in Sweden. The mining industry employs nearly 7500 people (subcontractors not included)
but many other types of jobs and sectors in the area of the mines are also directly dependent on the
mining industry. In 2014, about 80 million tons were produced and of this 35 million tons were iron
ore and 45 million tons of other metals making Sweden one of Europe’s main actors concerning the
production of base and precious metals. Sweden produces about 90 per cent of Europe’s total
production of iron ore. Over the last number of years there has been an increased demand for steel
(and therefore iron ore), driving the Swedish mining industry due to construction and infrastructure
projects, mainly from developing economies and especially China; this development has now
subsided. For example two companies (of eight in total) during 2014 filed for bankruptcy (Geological
Survey of Sweden, 2015). Mining and forestry could be described as being the backbone of Swedish
basic industry. We have previously described their similar history, gender patterns and gendered
cultural norms and here we point to their attributed importance when it comes to employment,
especially in rural areas, as part of Swedish export and as a major player in regional development
(cf. Karlsson, 2007; Swedish Ministry of Enterprise, Energy and Communications, 2013). Analysing
them together gives us the possibility to gain knowledge on a large and significant part of Swedish
basic industry. This is important since the industry sector, both past and present, has been attributed
great significance for the development of Sweden as a welfare state (Swedish Government office,
2015).

Shifting from social justice to the business case

Gender equality as a concept can be filled with different meaning depending on the ideological
context (cf. Magnusson et al., 2008). Gender equality initiatives and the construction of gender
equality in companies in the Western world have, to a great extent since the early 1990s, had their
primary focus on competitive advantage. This represents a shift from the social justice approach,
which are two possible discursive frames through which gender equality can be interpreted (Dickens,
1999; Mayes and Pini, 2014; Perriton, 2009). This focus on competitive advantage, we argue, is also
evident in the context of Swedish forestry and mining.

Promoting equality or, recognizing or ‘accepting’ diversity, is assumed to be good for business. This
is a different kind of rationale from that employed in an appeal to considerations of justice and
fairness (Hutchings and Thomas, 2005; Mayes and Pini, 2014). This way of constructing gender
equality in companies is guided by an overarching ideology of individualism, which is a concept that
is linked to the neoliberal ideas governing the corporate discourse (Kusterer, 2014; Riley, 2002). With
this follows that discrimination is conceptualized as an expression of non-individualism or as an
‘unfortunate failure to identify an individual’s talents rather than systemic discrimination toward a
distinct social group’ (Perriton, 2009, p. 223; cf. Hutchings and Thomas, 2005). Drawing on
individualist arguments when framing equality and anti-discrimination contributes to the
naturalization of an underlying androcentric norm in organizations, which in turn establishes gender
equality to be understood as an issue for and about women. These logics are failing to recognize
structural inequalities at the same time as a discussion on the accountability and agency of men in
power is lacking (Kusterer, 2014; Riley, 2002). This ideological rationalization of structural inequalities
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as a lack of individualism may be, according to Hutchings and Thomas (2005), ‘functional for, and
endemic in, western capitalism’ (p. 268).

The development of the business case as the dominant discourse for talking about gender equality
has been described as a shift from state feminism to market feminism. The emergence of market
feminism impacts both the political practices and policy priorities of the women’s policy agencies
(Kantola and Squires, 2012). By giving primacy to feminist claims that are complicit in a market
agenda, market feminism has supported the business case to become the dominant discourse on
gender equality. Kantola and Squires show that state feminist practices have been both enabling
and constraining, constituting gender relations in particular ways. They suggest that market feminist
practices make different sorts of claims and that gender experts use economic rather than political
discourses to frame their gender analysis. Using economic arguments may appear strategically wise
and worthwhile but may cause the redirection and cooption of feminist goals. Market feminism seeks
to promote gender equality by turning to the channels and mechanisms offered by the market, and
the term captures the institutionalization of these new norms in feminist practices and priorities.

Mayes and Pini (2014) have scrutinized theAustralianmining context and show that the business case
of gender equality relies on four major rationales: a shortage of industry skills wider industry and social
benefits, the closely interrelated benefits of increased workforce diversity and women’s difference.
Hence, the business case of gender equality could be regarded as more suitable for some organizations
than others depending on, for example, competitive strategy, labour market position or current
workforce composition. Research in the forestry sector shows that issues of gender equality are
understood as detached from the purely political in which gender has an intrinsic value, or a democratic
value, and instead understood as linked to industrial needs and as a way to secure the supply of skills
and competitiveness (Appelstrand and Lidestav, 2015; Holmgren and Arora-Jonsson, 2015).

One common idea in both forestry and mining where they are striving to increase the number of
women is that ‘what is being measured is also being done’ so numerical goals are established. Mayes
and Pini (2014), however, argue that companies’ documentation, interpretation and setting of goals
concerning the number of women tends to consolidate gender equality as a quantitative issue,
enabling the corporations to establish their own level of legitimate and sufficient improvement. A
higher ratio of women is motivated within a business case framing of gender equality as a marketing
strategy that signals an equality friendly and preferred employer, rather than as a matter of, for
example, equal access for women to a high-wage industry (Mayes and Pini, 2014). If companies could
gain from gender equality, it could also be argued that gender inequality could be good for business.

Organizations can, and do, obtain cost benefits from the non-recognition (but utilization) of
women’s skills, the undervaluing of women’s labour, and from the exploitation of women as
a cheap, numerically flexible (easily disposed of) workforce. (Dickens, 1994, p. 13)

When gender equality is framed in accordance with a business rationale, the conditions favouring a
business case can change quickly and the appeal of a particular business case argument could also
vary over time as labour or product markets change (Dickens, 1999). This raises concerns about the
likelihood of long-term change occurring through the deployment of the business case (Cassell,
1997; Mayes and Pini, 2014). The business case could also be argued to maintain, rather than
challenge, the status quo concerning gender inequality (Mayes and Pini, 2014). In Ekström’s (2012)
study, which explores discursive constructions of gender equality in male-dominated organizational
contexts, it is shown that talking about gender equality is a ‘rhetorical resource’, and that there is a
consensual idea of the value of gender equality rather than an understanding of gender equality as
a politicized issue. If gender equality as a politicized issue could be regarded as something concerning
politics, conflict and power — a de-politicization of the same issue would remove just these aspects
and make it possible to be transformed into something else. The continued use of the business case
as justification enables organizations to argue against taking action on economic grounds, when it
is otherwise justifiable for social justice reasons (Perriton, 2009).

Even if multiple logics can exist in parallel, the business case conceptualization of gender equality
tends to minimize broader social contexts including notions of gender and gendered power relations
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as socially constructed, and the business case logics are concurrently supported by wider, normative
and discriminatory social and political understandings (Cassell, 1997; Dickens, 1999; Mayes and Pini,
2014). Consequently, using business case rhetoric to increase gender equality is, to many practitioners,
a matter of pragmatics and is assumed to advocate concerns that would otherwise be hushed up
within companies (Cassell, 1997; Perriton, 2009). Justice and fairness alone are not assumed to ‘sway
all those who need to be convinced of the case for promoting equal opportunities’ according to
Hutchings and Thomas (2005 p. 263). Using presumed ‘neutral’ business language such as
competitiveness, business benefits and added value, advocacy for gender equality can appear more
rational than using arguments such as fairness or justice, which may be understood as more
emotionally connoted (Cassell, 1997). This, however, does not mean that the practitioners using
business language as a rhetorical resource in order to increase gender equality are any less driven
by motives such as justice or fairness, Cassell argues. Nevertheless using an economic rationale does,
as shown above, subordinate the social aspect to the market and as Perriton (2009) argues, a
dominant discourse can perhaps not be substantially altered. She states that ‘the business case
discourse takes up all the discursive space available around the debate and drowns out attempts to
qualify it. This is because it positions corporate organizations as commercial agents that must
respond to the demands of the market rather than socially-concerned moral agents’ (p. 239).

Central to both forestry and mining is that when working with gender equality, the primary
argument is that of attracting the best possible staff. Kelan (2008) shows how a new type of worker
is constructed in respect to gender in management literature, and that a new ideal discourse emerges
where women are constructed as the ideal workers of the future. This is because of their expected
‘feminine traits’, which make them well suited for future organizations. This new ideal discourse
could, according to Kelan, be understood in terms of a ‘war for talent’. In contrast to the former
dominant discourse, where gender was constructed as unimportant or invisible, the new ideal
discourse makes gender matter again. Through these constructions, ‘women are represented as the
only gendered subjects, disturbing the smooth running of otherwise gender free organizations’
(Kelan, 2008, p. 229). This discursive pattern was first described by Calás and Smircich (Calás and
Smircich, 1991) and can be summarized as ‘gender = sex = women = problem’ (p. 229). Kelan
(2008) argues that attempts to be inclusive of gender still reiterate stereotypes in their portrayal of
women and that these new subjectivities created for women thus remain problematic.

Design of the study

The constructions of gender equality in Swedish mining and forestry form the focal point of this
article and we depart from a social constructivist understanding (cf. Burr, 1995) and a notion of
how language reproduces and/or challenges gendered power relations in the workplace (cf. Perriton,
2009). Given a perspective where our access to reality always goes via language, how we articulate
something will therefore dictate what is expected, possible and meaningful in relation to the
articulated, and the way our respondents talk about gender equality is not merely seen as describing
reality but simultaneously constituting that reality in correspondence to a certain social, political,
historical and cultural context. In other words, our understanding of a phenomenon, in this case
gender equality, regulates actions and has direct social consequences. Given that how we talk has
implications for how we act, how we talk about and understand gender and gender equality will
affect how we design gender equality interventions. If gender equality is understood to concern
women, the actions taken to improve gender equality will mainly target women. The meaning of
certain representations, in this case of gender equality, is constantly negotiated. Some meanings are
seemingly fixed to the extent that they appear acceptable, universal and ‘true’ to most members of
a community. In this ‘true’ knowledge, i.e. what is taken for granted in everyday life and norms,
power is embedded which restricts or enables actions by indicating what is logical, good or expected
to say in relation to the mentioned (cf. Foucault, 1982). The effects of a restricted language choice may,
for example, enable a de-politicization of gender in a workplace. In other words, power relations in an
organization are reflected in the ways things are talked about (Perriton, 2009).
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Material

The empirical basis of this paper is eight semi-structured interviews with nine interviewees, carried
out in 2014 in which the respondents were asked about how, who, when and why concerning issues
of gender equality and gender equality interventions in relation to their company as well as in
relation to the industry, forestry or mining, as a whole. These interviews were conducted within
the frameworks of two research and development (R&D) projects, aimed at using gender theory to
understand processes of organizational change towards improved gender equality (cf. Meyerson
and Kolb, 2000). In our material two forestry and four mining organizations, both private and
state-owned companies are represented, and the number of employees in these organizations range
from around 4000 employees to less than 100. Participation in these projects has contributed to our
framework and made it possible for us to contextualize the interviews in a broader understanding
of what gender equality means to these companies, while not claiming it to be absolutely
comprehensive. Due to the knowledge gained from these projects, forestry and mining as industries
show no significant difference in how they have approached these issues, instead the differences
between specific companies are more prominent. Consequently, respondents’ statements will not be
analysed in the light of their specific context, nor will mining and forestry be compared, instead the
interviews will be read as constructions of gender equality in male-dominated basic industries. Given
a perspective where knowledge is understood as situated and contextual, we regard the interview as a
social interaction where knowledge is produced. Due to our research interest, a purposive sampling
was made in order to select respondents of strategic importance to, and with special insights into,
gender equality issues in four mining and two forestry organizations (cf. Miles and Huberman,
1994). The interviews were conducted in person with one interviewee and one interviewer at the
interviewee’s office. At one of the interviews, two company representatives were present. As a result
of our selection criteria, seven of the interviewees were representatives of a specific mining or forestry
company in various positions, although all of these represented the employer rather than the
employees. They held positions such as human resources manager, assistant manager or human
resources specialist, and spoke about gender equality from within their own organization. The other
two spoke from a more general perspective, one is a consultant who has been working over a long
period of time with gender equality issues in several companies within one of the industries, and
the other is the CEO of a trade organization in one of the industries. These two respondents could also
be said to have been influential on gender equality work in several organizations and therefore used a
more overall view of how the different organizations reasoned on these issues. Each interview lasted
between 40 and 90 minutes. All interviews were, after permission was obtained, recorded. Each
interview was then fully transcribed. The interviews were conducted in Swedish and the quotations
presented in our analysis have been translated into English by us and modified when needed in order
to improve readability. The respondents have been given pseudonyms. We wish to stress that our
intention here is to critically examine the terms for gender equality within the context of Swedish
male-dominated basic industry; we are not questioning those acting within this setting. Rather we
argue that the use of business rhetoric says nothing about the individual respondents’ motives but
shows the rhetorical space available in this specific context. Just as Cassell (1997) states, using the
arguments intelligible within the hegemonic business discourse may be seen as minimizing the risk
of gender equality issues being marginalized in these companies since the presumed neutral language
of business might appear rational and appealing in a corporate context and can therefore be used as a
rhetorical resource by those aiming at placing gender equality on the agenda.

Analytic procedure

To explore how gender equality is constructed, we started by examining the transcribed interviews
more closely, meaning that we made several thorough reviews. Perriton (2009) claims that it is fairly
rare to hear organizational representatives actually talk of gender and gender equality, our interviews
were therefore a good opportunity to explore their understanding of gender equality more closely.
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This does not mean that we focused on the issues where all respondents agreed only; instead topics
with multiple, varying or even contradicting understandings were also of interest to us as well as the
absence of certain representations (cf. Alvesson and Sköldberg, 2009). Thereafter we focused
especially on the presence of articulated problems by the respondents and how they negotiated
causes and constructed solutions to the identified problems in the texts. This systematic reading of
the interviews allowed three dominant patterns to be discovered that constitute the discursive
conditions for gender equality in these organizations. These dominant patterns are presented in the
section Three dimensions of the business case of gender equality. The statements the respondents presented
are shared with us as outsiders and are framed in relation to their specific position as representatives
of their employer. We would also like to stress that our interpretation of respondent’s articulation
form one possible reading, rather than a final decoding, although our interpretations are supported
by our contextualized understanding of these industries as well as previous research.

Gender equality legislation and interventions in Swedish forestry and mining

In Sweden, employers and educational institutions are obliged by law to prevent and counteract
discrimination and to work for gender equality, and here we will give a brief introduction to some
of the main requirements. The Swedish Discrimination Act concerns a range of discrimination
grounds: sex/gender, gender identity, ethnicity, religion, disability, sexual orientation and age.
However, here our focus will concern gender only. According to the legislation, all employers with
more than 25 employees are required to take active measures and to annually document their work
in order to improve, ensure and map gender equality within their organization (SFS, 2008, p. 567). In
addition, employers and employees must cooperate on active measures to achieve equal rights and
opportunities in the workplace, which is often carried out in the form of a multi-party collaboration
group consisting of representatives of employer, employees and unions. The legislation also states that
the employer must enable employees to combine work and parenthood. For example, many companies
offer flexible working hours when possible and provide a financial supplement to the parental leave
allowance established in collective agreements. The employer also must take measures to prevent
and stop any employee being subjected to sexual harassment. Furthermore the employer must, in the
case of a gender-unbalanced workplace, promote that the proportion of employees of the
underrepresented gender gradually increases. According to legislation (SFS, 2008, p. 567), employers
are expected to assure that all individuals, regardless of gender, are given the opportunity to apply
for vacant positions. Through education, training, and other appropriate measures, the employer
should promote an equal distribution of women and men in different types of work and within
different categories of employees. Statutory measures include, to perform salary surveys and an
analysis of the results in order to discover, adjust and prevent differences concerning salaries and
conditions of employment based on gender. A documented salary survey is required of employers with
ten to 24 employees are only required to document the work made in relation to salary surveys.
Organizations with less than ten employees have no such obligation. Legislative requirements must
be fulfilled, however the level of ambition can vary substantially from organization to organization.

In order to further contribute to a contextualizing background we will here present the forestry and
mining companies descriptions of how they have structured and executed their gender equality
interventions. Many of the actions taken target their own organization; most companies in both
mining and forestry have discussed organizational core values linked to gender equality issues in
different forms. Gender awareness training, often in the form of educational efforts designed to
increase knowledge about gender and gender equality, has been carried out in many of the
companies, ranging from shorter seminars for specific groups of staff to more full-scale, educational
programmes for senior management within the company. This could, for example, be conducted
during staff meetings led by in-house or external experts. Some of the major companies have
established specific networks for women, which perform an internal function for the women within
the organization as well as an external function, as they are used by some companies for both
communication and recruitment procedures as an appeal to potential female applicants. The initiative
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and responsibility for these networks are primarily located in the human resources department and
while the network in one of the forestry companies is almost 15 years old, there are also examples of
networks initiated just a couple of years ago. All the companies conduct a survey tomeasure employee
satisfaction that, in turn, may be analysed using gender disaggregated statistics in order to discover
potential differences between men and women as far as wellbeing and satisfaction are concerned.
The degree to which this survey, and its results, is used in gender equality work varies substantially
from company to company. The majority of the companies have, in recent years, formulated concrete
goals for their gender equality work mainly expressed in terms of quotas of men and women
employees to be filled within a certain timeframe. Some of both the mining and the forestry companies
have engaged in R&D projects over the last ten years to further develop knowledge and measures
regarding gender equality in their organizations. The companies themselves have financed some
projects, while some have been funded by public research funding agencies. In cooperation with
researchers, these R&D projects have focused on issues such as occupational health and safety,
attitudes and innovative actions for increased gender equality. Many of the above actions have had
a twofold purpose, i.e. to impact their own organization and to send signals and contribute to the
company’s ability to create an image as a gender equality-friendly organization.

Many organizations direct their gender equality interventions at targets outside of the
organization, even if they also to some extent are expected to have an effect within the organization.
This concerns issues of attracting new, potential co-workers and creating a new image for these
industries. One mining company has, in cooperation with the local upper secondary school,
established special programmes meant to prepare students for a future career in mining and there
are forestry companies that have, for the last three years, arranged summer camps and other activities
targeting youth in order to increase interest in forestry at an early age. Many of the companies have
worked with their communication strategies as part of their gender equality work, aiming to be more
gender aware and inclusive in their appeal, and the same goes for their recruitment strategies. As an
example, in one company vacancies are advertised internally before they go out externally with the
expectation of achieving more female applicants and the presence of women in the company is
demonstrated throughout the entire recruitment procedure. Above, we have described the gender
equality interventions mentioned in the interviews and despite the potential range in the underlying
understanding of gender and gender equality they all have one thing in common: When being
described by our informants, the interventions are primarily understood as something that will bring
competitive advantage. In other words, the actions are primarily framed as a business case.

Three dimensions of the business case of gender equality

Well, are we going to have any business in the future or not? It is for business reasons purely,
we need to supply the company with skilled people in rural areas [...] there is international
competition for the right competence [...] therefore we must direct our efforts at everyone in
order to make our workplace feel attractive for everyone, it is a business issue. I also believe
that we get some benefits along the way especially when it comes to workplace culture [...]
we believe that there will be a different culture but with the same delivery, so to speak.

When asked why it is important to work with gender equality issues and what have been the driving
forces, human resources manager Dalia explains gender equality as an issue concerning business only
in the quote above. The comprehension here is that with improved gender equality comes increased
profitability which is connected to issues concerning skill supply, competition and being attractive as
an employer, as well as workplace culture. Gender equality actions taken are understood by the
respondents to be derived from an idea of gender equality as a way of strengthening the business,
gender equality has thus not only a value in itself but, more specifically, has a value for profit (Hutchings
and Thomas, 2005; Mayes and Pini, 2014; Perriton, 2009). Both the forestry and mining sectors express
that increased gender equality would strengthen the competitiveness of the organizations in a number
of areas. This includes increased ability to attract well-trained staff, development capacity, enhance
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creativity and innovation, an improved work environment for example concerning health and safety
issues, an improved public image for forestry or mine work and, in the long term, more attractive rural
regions where mining and forestry are important industries. The importance of attractive regions and of
thriving local communities is, not least for the mining companies, in line with the notion of wanting to
avoidwhat are calledfly in-fly out societies, where employees are longdistance commuting forwork but
reside and pay taxes elsewhere. Instead, in order to be able to recruit people from the region and to
convince people to move in, attractive regions are described as key.

In accordance with previous research, the respondents’ articulations are guided by logic on gender
equality that is seriously imbued with business (cf. Dickens, 1999; Kantola and Squires, 2012;
Rönnblom, 2009). Below, we will outline the three most central dimensions of the business case of
gender equality found in our interviews, Marketing (as) gender equality, Uncovering the male norm
and Gender equality as a depoliticized value. Our analysis is illustrated by short quotations that reflect
the primary approaches found in the texts concerning the constructions of gender equality in these
two male-dominated industries.

Marketing (as) gender equality

One of the core issues for mining and forestry to achieve the goal of gender equality, and therefore
strengthen their business is, according to the respondents, to create a ‘new image’ of the industry.
The perceived problem is connected to an understanding that the image that forestry and mining
represent can be described in accordance with Andersson (2012) who has shown that mining is still
regarded as an old fashioned, dirty job for men. This can be understood as not only encompassing
existing views of people outside the organizations, but also to some extent their own self-conceptions
within these organizations. According to the respondents, one part of the change in image concerns
this perception, i.e. how these two sectors are seen but there is also a more hands-on approach, where
the actual physical environment needs to be changed in order to create something new. To construct
this new image of mining and forestry, for example, unwanted or what is described as unsuitable
pictures, such as pin up-calendars, need to be removed as well as images in the company’s
communication that could be understood as reinforcing traditional stereotypes. In forestry, one such
stereotype is the backlit (male) hunter commonly used in job ads and business journals, which can be
understood as an expression of the changes seen on a more overarching level of how the forestry
worker is constructed and perceived (cf. Brandth and Haugen, 2005).

The question then is what this new image should consist of if the old fashioned, dirty work for men
must be replaced? One of the human resources managers, Cecilia, claims that if it is well
communicated and well known that the company is gender-equality oriented, this is in itself
understood as a gender equality intervention since it leads to more female applicants for job
vacancies. Trustworthiness and concerns regarding the organization’s ability to live up to the
mediated image is an issue that some of our respondents stress, although communicating a new
image of forestry or mining is still in itself regarded as a gender-equality action. Gabriel, assistant
manager of one of the companies, is asked to elaborate on how to achieve their goal concerning
gender equality in the industry and says: ‘It is, of course, a matter of marketing the industry better
than we have done before.’

In order to attract more women to the industry it is, according to Gabriel, primarily a matter of
communication, to show a new gender equality-friendly image. A higher ratio of women is
motivated within a business case framing of gender equality as a marketing strategy signalling an
equality-friendly and attractive employer, rather than, for example, equal access for women to a
high-wage industry (cf. Mayes and Pini, 2014). This is closely connected with the concern with
numbers when it comes to gender equality in which these companies equate more women to more
gender equality. Both the mining and forestry companies are working actively on what the
respondents refer to as ‘changing the image of the business’ by, for example, working with gender-
aware recruitment ads. The perceived image problem is connected to an understanding that the
masculine ideals that forestry and mining represent are discouraging women from entering these
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businesses. Marketing a new image of forestry or mining is therefore in itself regarded as a gender-
equality action by the respondents.

Uncovering the male norm

There is an understanding among the respondents that organizations and workplaces would benefit
if gender segregation were to be diminished. The supposed differences between men and women are
seen as a positive aspect, which is also important in order to achieve a perceived ‘balance’ or ‘good
mix’ in a workplace. This would, for example, contribute to improved innovation and efficiency.
One of the human resources managers, Cecilia, says:

We believe that mixed groups bring a new thinking and that for us is absolutely crucial for our
success, so being innovative and thinking in new ways is an important factor … it is also a
matter of efficiency, mixed groups are more efficient.

The idea of balance, in these interviews, is connected to values such as efficiency, an enjoyable
workplace, better results, creativity, increased productivity and better work environment both
physically and psychosocially. The value of mixed groups is a logic departing from a presumed
essential difference between men and women. In this context the notion of women as different or
carriers of something different, who therefore are assumed to contribute something else (Kelan,
2008). Cassell (1997, p. 14) argues that there is a risk of using the language of difference ‘although
it may be intended to be women-friendly, this analysis carries the risk of a new form of stereotyping
and ghettoization of women’. Traditionally, the skills attributed to women have, according to Cassell,
generally been undervalued at the workplace. Yet, as suggested earlier, there is now a tendency to
argue that it is precisely women’s distinctive skills that make them well suited for the industry. Anna,
human resources manager, is reasoning on why the industry in general believes it is important to
attract more women: ‘To get other values, more collaboration, more flexibility. There was also talk
about it as a matter of profitability since women were said to handle the machines more carefully.’

According to Anna women in the, in this case, mining industry are assumed to contribute not only
traditionally feminine attributes such as collaboration and flexibility but also other values. The idea of
women as different can legitimize striving for increased gender equality (here meaning more
women); women are still seen as different but now as useful precisely because of their otherness that
historically has marginalized them (cf. Abrahamsson et al., 2014). They are also being expected to
undertake additional (unpaid) ‘civilizing’ work such as contributing to a ‘nicer’ atmosphere or
inducing ‘other values’ into the workplace culture (Kelan, 2008; Mayes and Pini, 2014). Anna refers
above to an assumption that women are more cost efficient since they handle machines more
carefully. Some of the respondents argue in line with this notion, others are more critical towards this
way of making sense of gender equality, meaning that it is a myth or a narrative used to create
acceptance for women in male-dominated industries. Björn, human resources manager, has also
heard comments that women were perceived to be more careful with the machines and thereby made
an impact on the maintenance costs but adds: ‘We have not analysed this and I do not know, but I
think that it is highly individual depending on what type of person you are.’

The majority of the respondents somehow relate to this idea of women handling machines more
carefully and therefore are more cost efficient, indicating that this idea of women as better drivers
is a commonly occurring concept. As previously stated, mining and forestry are imbued with specific
masculine norms (Abrahamsson and Johansson, 2006; Andersson, 2012; Brandth and Haugen, 2005;
Lidestav and Sjölander, 2007) which also become evident when the respondents speak about gender
equality. Being attributed different, as women in forestry and mining are, is done in relation to the
perceived norm, in this case men. When gender equality is conceptualized as an issue of gaining
something different, in this case more women, the androcentric organizational norms become visible
(Riley, 2002). Another logic used in order to attribute women difference in relation to men, and
simultaneously consolidate the image of forestry and mining as being a man’s job (cf. Andersson,
2012; Lidestav and Sjölander, 2007) is the idea of women as not quite as fit for the job: ‘I wish that
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we did not have jobs that demanded ... that physique was not a factor.’ Cecilia draws on the notion of
mining as a physically demanding job, as well as a notion of women as different. If these male-
dominated industries are understood to require attributes not commonly accredited to women, the
issue of adjustment is raised:

There is a common understanding that women who are going to work in this industry need to
have thick skin — they should adjust to the norm in order to fit in [...] I do not think this is
right, you should not need to adjust in order to be accepted.

Above Björn argues against the perception that women have to be a certain way or of a certain type in
order to fit in, claiming that organizational norms should be widened instead. Many of the
respondents also express awareness that the male norm in forestry and mining is more specific than
just excluding women. Gabriel says:

I would also like to see that there were more employees with a foreign background than we
have now because we have very, very few with a foreign background.

The need for diversity in a bigger sense than merely gender is emphasized for example by human
resources manager Emma, who explains that working for diversity is the bigger umbrella which
gender equality issues can be sheltered under. The organizational norm here could be understood
to indicate that it is not only masculinity that matters, that the organizational norms are also
withholding other intersections of power such as ethnicity. As shown, the constructions of gender
equality expose the masculine norms of these organizations and this is reflected in many of the
gender equality actions, such as upper secondary school programmes, programmes targeting youth
and special recruitment and communication strategies assumed to attract women. When applying
this logic, gender equality is not primarily understood as something concerning men within their
own organization but women outside of the organization, who will provide the solution to the
organization’s gender inequality, since inequality is understood as a lack of women rather than as
an unequal distribution of power favouring men.

Gender equality as a depoliticized value

By linking gender equality to perceived positive values, both from a business perspective such as
productivity and results as well as from a more social perspective such as enjoyable workplace and
nice atmosphere, gender equality becomes a consensual issue rather than a politicized and conflicting
concept (Dickens, 1994; Kantola and Squires, 2012; Rönnblom, 2009).

And they have some girls on the floor and everyone says that its more fun and enjoyable,
productivity increases because they are more aware in some way, I do not knowwhy, is it more
fun just because it is more diverse?

CEO Frida, in the quote above, describes a small company that is struggling to recruit more women
and retain the women they have recruited even though they, the words of Frida, clearly identify
benefits from employing more women in their production since women are understood to contribute
to a more pleasant and more productive atmosphere. In accordance with previous research there is a
hegemonic view on the value of gender equality (cf. Ekström, 2012).As shown above, women are of
value to these industries because of the gendered differences ascribed to women in relation to men.
As stated earlier, these attributed differences are also expected to be an additional (although unpaid)
qualification to the psychosocial work environment (cf. Mayes and Pini, 2014). Thus, hiring more
women is regarded as a (as yet unused) resource for the company. Hanna, the consultant, is guided
by a similar logic of consensus regarding the value of gender equality when stating that gender
equality is an issue that it is ‘impossible’ to oppose:

Many glance at The Company who has received an incredible amount of positive attention in
media, and so on. […] you want to take social responsibility, nothing too burdensome but
still… and issues of gender equality fit well into this. It is smart to have a gender equality
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friendly profile since it is pretty much impossible to oppose it. It is better to be pro gender
equality and to be ahead, then to be stuck in mediocrity.

Just as Hanna states above, Anna reasons along this line using the term ‘goodwill’ as a value of
marketing yourself as a gender equality-friendly company (cf. Mayes and Pini, 2014). This reason
for arguing for gender equality implies a view on gender equality as a business strategy rather than
as a political issue of power and, as Dickens (1994) states, the same logic could also be used to
advocate for inequality. Below, Gabriel states that it is the competence of the individual that is the
governing value for the organization when it comes to recruitment:

It is competence that comes first but by that I do not mean that there is a difference concerning
competence between men and women, but when recruiting… you cannot just choose someone
because of the fact it the person is a woman or a man [...] you need to make sure that you are
recruiting the right person with the right competence.

Gender equality in terms of more women is regarded as something that matters to the
organization. When it comes to recruitment, however, Gabriel stresses that it is competence that is
important. He expresses a view on competence as gender neutral in the perceived un-gendered
organization. Gender equality as a business case within this industrial context is more concerned with
individuals, just as Gabriel showed above, rather than the structural, normative and discriminatory
social and political understandings of gender that uphold unequal power relations (Cassell, 1997;
Dickens, 1999; Mayes and Pini, 2014). This reflects the overarching, neoliberal, ideological framework
governing the corporate discourse, and an individualist understanding of equality and
discrimination risks blindness to the androcentric norms in these organizations (cf. Kusterer, 2014;
Riley, 2002). It also inhibits a structural understanding of inequality and restricts the scope for a
discussion on the accountability and agency of men in power who gain from these structures.

Discussion and conclusions

In this article, we have explored constructions of gender equality as a business case in two male-
dominated industries, forestry and mining. This concluding discussion will primarily concern how
the construction of gender equality framed within a business case logic, enables and restrains the
discursive conditions for organizational change that these organizations are claiming to seek.

Business logics and gender equality are closely connected, and not only as two logics that are
intertwined but also in a material sense. According to the respondents gender equality, both as
a means and as a goal, is often mentioned in the companies’ business plans and other governing
documents. Using this business logic as a rhetorical resource has opened up for companies
themselves to acknowledge and take responsibility for issues concerning gender equality (cf.
Kantola and Squires, 2012), which is demonstrated in how these issues have risen on the
industries’ agendas over recent years. If gender equality is understood to be good for business,
we would argue that the rationale for companies to work for improved gender equality is likely
to be prominent on their agendas. Perhaps this would not have been possible to the same extent
using other logics, for example framing gender equality as a matter of justice. Previous research
has raised concerns that the conditions for gender equality may change as quickly as the market,
questioning the long-term effects of gender equality interventions (Cassell, 1997; Dickens, 1999;
Mayes and Pini, 2014).

Nevertheless, we argue, that if gender relations in organizations are essentially understood as
power relations, the framing of gender equality as a business strategy rather than for example as a
question of how resources are allocated, decisions are made or norms are upheld, tends to make these
power relations invisible (cf. Cassell, 1997) and hiding (certain) men’s privileges in their capacity of
constituting the norm. As Kelan (2008) argues, attempts to be inclusive of gender still reiterate
stereotypes and that these new subjectivities created for women thus remain problematic. One way
of understanding the prevalence of unequal structures is that there are gains to be made from them,
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which in turn indicates that gender equality is a political issue of conflicting interests between those
who gain in an unequal system and those who lose.

When it comes to gender equality as a depoliticized value, the interventions carried out in these
organizations, is to a large extent in accordance with legislation. Legislative demands can be
understood as non-conflictual since they relocate the political dimension of gender equality to
processes outside their own organization. This enables the organization to adopt a depoliticized
version of gender equality. The industries, as well as our respondents, apply the business case
rationale as the foundation when working for gender equality, and even legislated actions are framed
in terms of ‘it is good for business’. Gender awareness training and core value training is, for example,
not in itself necessarily lacking a power perspective, however the purpose of such training in general
is, according to the respondents, to create a common platform where everyone is striving in the same
direction. This could contribute to the depoliticization of gender equality and potentially conceals the
mechanisms that uphold an unequal system. The absence of power in the understanding of gender
equality in the organizations studied is evident. Instead gender equality is formulated as a
depoliticized area where a consensual understanding of the value of gender equality as a business
strategy is key (cf. Dickens, 1994; Ekström, 2012; Perriton, 2009).

How are long-term or thorough organizational changes within these industries accomplished? To
frame gender equality as a business case within what we can call a market feminist era has, as we
have discussed, its problems. If the interventions carried out in these companies, framed as a
‘business case’, only partly challenge current power relations, the long-term effects can be discussed.
On the other hand, even if other gender equality rationales, such as arguments for justice or fairness,
have the ability to offer other feminist practices and priorities, does that necessarily reflect in the long-
term outcomes?

In conclusion, by using the business case as the main logic for why and how these industries
work for improved gender equality, we have discussed how the business case for gender equality
shapes, enables and restrains the terms for organizational change. Striving for improved gender
equality within these industries leans on an understanding that things need to change. The question
is then, what is the transformative potential for increased gender equality using this business case?
As previously stated, the business case enables the companies to engage in issues of gender equality
in a way that perhaps would have been more difficult using another rationale. However, if gender
equality is understood as a matter of how power and resources are allocated, we suggest that
transformative potential instead lies in scrutinizing the normative structures governing the
company context. Deploying a politicized understanding of gender equality enables issues of
conflicting interests and power to be addressed and highlights gender equality as an issue
concerning power relations in a manner not achieved within the business case discourse, where
issues of power or conflict seem difficult to address. Furthermore, we would like to address the
possibility that a politicized understanding of gendered power relations in organizations could
contribute to shed light also on other power structures constituting the organizing of Swedish
forestry and mining industries.
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underground 

 
 
Abstract 
The (re)production and persistence of inequalities in male-dominated organizations 
is an ongoing issue, and the scope of formal control in organizations is limited. This 
paper aims to further examine how jargon, with special attention to humorous 
informal interaction, in male-dominated industrial organizations can be understood 
as meaningful in relation to the gendered processes of organizations. The male-
dominated Swedish mining industry serves as the empirical context for exploring 
informal interactions between workers on the shop floor. Twenty semi-structured 
interviews with both men and women miners were conducted at one of Sweden’s 
major mining companies. The findings suggest that informal humorous interaction is 
an ambiguous practice with both inclusive and exclusive functions. Such interaction 
can create cohesiveness and an enjoyable work setting and be an excellent way of 
‘doing collegiality’ for both women and men. However, informal humorous 
interaction is also a practice that can be used repressively, particularly by men, to 
exercise power and control. Informal interaction between workers reflects the 
presence of a differentiation in relation to gender within the workers’ collective. 
Although, informal humorous interaction also offers a space where gendered 
relations can potentially be destabilized and challenged. 
 
Keywords 
Male-dominated, industry, humour, jargon, mining 
 
 
Introduction 

Informal workplace interactions are crucial for understanding the (re)production and 

persistence of inequalities in organizations (Acker 2006), especially since the impact 

of informality at workplaces can undermine formal practices and requirements 

(Healy et al 2011; Wright 2011). In this paper, special attention is directed towards 

humour as a form of informal interaction since humorous interaction between co-

workers has been shown to play an important part in negotiating power and gendered 

relations at workplaces (Holmes 2006a; Kotthoff 2006; Watts 2007; Westwood & 

Johnston 2013). In male-dominated blue-collar workplaces, there is an 

interrelationship between blue-collar masculinity and a certain type of ‘shop-floor’ 

jargon, which frequently includes highly sexualized language (Cockburn 1991; 

Collinson 1992; Paap 2006; Wright 2016). I argue that exploring the humorous 



2 
 

informal interactions between co-workers in a male-dominated industrial work 

context is relevant since formal organizational policies and regulations to achieve 

more gender-equal organizations and workplaces, for example, by prohibiting sexual 

harassment and discrimination and creating action plans for gender equality, can only 

regulate interaction between co-workers to a certain extent, and informality could 

undermine such formal practices and requirements (Healy et al 2011; Wright 2011). 

The scope of formal control in organizations is limited, and therefore, it is both 

interesting and important to understand how informal structures and relations in 

organizations work. Acker (1990) argues that organizations are gendered and that one 

aspect of this gendered nature comprises the interactions and relationships between 

individuals and groups that generate superiority and subordination as well as 

inclusion and exclusion. Therefore, it is important to better understand how informal 

interaction in organizations functions. 

 In the mining industry, which is the empirical context for this paper, the specific 

jargon of blue-collar workers is sometimes expressed in terms of ‘pit talk’. Green’s 

paper from 1978 illustrates that the language of the miners changes considerably as 

they enter and leaved the pit. Green also claims that humorous interplay is one of the 

most important aspects of social interaction between miners. Pit talk, according to 

Green, includes elements of contest and is sexually explicit and full of irony and 

sarcasm. In addition, the use of humour is considered appropriate only for those who 

have a claim to group belongingness. As in many industries, this type of jargon also 

functions as a means of initiating newcomers into the working community (Green 

1978). Pitt (1979) argues that humour is also an important mechanism for miners to 

handle the dangers of work in the mine (cf. Collinson 1992). Both Green and Pitt 

argue that humour is an important element in the collective oppositional culture and 

group solidarity of miners. More recent studies indicate that humor, joking and jargon 

still plays an important part in the informal interactions in the mine.  Eveline and 

Booth (2002) study analyses how gender and sexuality organize a mine site through 

organizational design and productivity management in Australia and argues that men, 

“generated a sense of masculinist camaraderie” (p.567) by telling sexually explicit 

stories and jokes. Rolston (2014), in her ethnographic study in a coal mining context 

in the American West, argues that joking in the mines often comes with sexualized 

overtones. When accusations of sexual harassment towards women occurred, it was 
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suggested that it had more to do with the perpetrators lack of work ethic or as an 

interference to the workers as a ‘family’. 

 

During the last decades there have been many changes in the Swedish mining 

industry. For example, women have now entered the mines, and the implementation 

of new technology and improved working conditions has changed the working 

context considerably. New production technology has brought new demands on 

competence and has in many ways changed the worker’s role in the production 

system. In particular, there has been a shift towards greater automation and remote 

control. Abrahamsson and Johansson (2006) argue that “[w]hile there has always 

been a machine between the worker and the rock, over time that machine has tended 

to become bigger and more technologically sophisticated. Work processes have 

become automated, remotely controlled and dependent on the technologies and 

techniques of closed circuit television, computers and advanced electronic 

measurement and calculation. This has created new types of work where 

improvements to the physical work environment are obvious. Down in the mine the 

bulk of heavy lifting work has been eliminated and the hazards associated with noise 

and dangerous gases have been diminished” (Abrahamsson & Johansson 2006: 

669f.). 

 

The male-dominated Swedish mining industry serves as the empirical context for 

exploring the function of informal humorous interaction between workers on the shop 

floor. Based on material from twenty interviews conducted with both men and 

women miners, it is clear that humorous verbal interaction is attributed great value 

and importance, both as an inclusive, collegial, caring and amusing practice as well 

as an exclusive, ill-intended, improper and illegitimate practice of power. The aim of 

this article is to further examine how informal organizational structures and relations, 

expressed in terms of verbal humorous interaction, in these male-dominated 

industrial workplaces could be understood as meaningful, especially in relation to 

gendered relations in these workplaces. In other words, what does humour ‘do’ in 

regard to maintaining and challenging gendered structures in this male-dominated 

context? 
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Male-dominated industrial workplaces  

Lysgaard’s (2001 [1961]) theoretical understanding of workers’ collective offers a 

way to understand (informal) industrial workplace relations. Lysgaard concluded that 

three different systems can be identified within a company: the techno-economic, the 

collective and the human system. The demands of the techno-economic system of the 

company (e.g., productivity targets) are inexorable and one-sided, and the collective 

system takes shape to help workers to endure these demands. One of the most salient 

features of this system is that workers develop and maintain collective strategies, 

including limiting output and working hours and even employing sabotage activities 

(cf. Fältholm 1998). This system, built on interaction, identification and alikeness 

between the workers, demands and ensures that the workers stay loyal and stick to 

the norms on how to behave as good fellow workers. These characteristics mean that 

‘the workers’ collective’ is conceptually close to notions of organizational or 

workplace culture in that the collective functions as a set of norms that control 

workers’ relations to each other and to management, as well as the extent to which 

deviations from these norms are counteracted or accepted. Materialized through this 

normative system, the workers’ collective is based on a culture of resistance to gain 

informal control over the work situation. It can also function as a protector for 

workers engaged in practical and hard physical work (e.g., Willis 1979), referred to 

as “embodied competence” or “body capital” (Connell 1995; Monoghan 2002). 

Furthermore, although the workers’ collective protects workers from the demands of 

the techno-economic system, the collective itself is inexorable. As the strength of the 

collective system is manifested by conformity to ‘rules’ and norms of likeness, 

deviations from such norms are accordingly punished. Sanctions against those that 

break the rules, though informal, are very powerful and may result in, for example, 

being excluded from the fellowship of the workers. This possibility of punishment 

means that some workers must protect themselves against a system that has 

developed to protect the majority (Fältholm 1998). It also means that the collective 

“emerges as an informal, non-democratic system, potentially in conflict with ideas of 

workplace democracy” (Hasle & Sorensen 2013:15). 

 

At first glance, the workers' collective can be understood as gender-neutral; however, 

Lysgaard’s workers’ collective is populated by people who are understood as gender 
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neutral, i.e., men. There are workers, and there are female workers. This is something 

that Lindgren (1985) notes, and argues that there is an exclusive intimacy (i.e., 

homosociality) between men in industrial workplaces; thus, she further develops 

Lysgaard’s theory regarding gendered power relations in organizations. Lindgren 

(1985) argues that it is not given, that the pressure of conformity within the workers’ 

collective would not react to gender, since the gender system with its segregation and 

hierarchy mechanisms (cf. Hirdman 1988) affects the categorization of people even 

within their own group, e.g., the workers' collective. Fältholm (1998) argues that 

workers' collective can also be understood as inexorable (just like the 

technical/economic system) in its demands for affiliation and adaptation. These 

demands could lead to some workers who, for some reason, cannot or do not want to 

join the norm and control system that comes with the workers' collective possibly 

needing to protect themselves against the system that should protect them. I argue 

that the use of gender as an analytical lens in humorous informal interactions could 

indicate differentiation made within the workers’ collective. 

 

Humour at work 

The very wide range of functions served by humour, and its 

inherent ambiguity and creative potential, make it a rich resource 

for expressing complex social meanings. (Holmes 2006b:118) 

Humour serves a wide range of functions at work, and one of the most important 

functions is to build and sustain good relations with co-workers, which could be 

understood as an expression of ‘doing collegiality’ (Holmes 2006a). Humour 

between co-workers could be expressed in terms of, for example, jokes, jocular 

teasing, sarcasm, amusing stories and anecdotes and ‘friendly insults’. Humour at 

workplaces and between co-workers is not always a verbal practice; it can also take 

the form of practical jokes and ‘initiation rites’ (Hay 2000). Shared humour serves to 

create solidarity, sometimes at the expense of the ‘other’ as an outsider. Humour often 

plays part in the power relations between groups and individuals by helping to 

establish, maintain and mark in-group/out-group distinctions (Taylor & Bain 2003). 

Kim and Plester (2014) argue that it is complex to understand humour, as humour is 

a highly relational and inconsistent phenomenon. When using humour in terms of 

‘doing collegiality’, the use of humour is aimed to be an inclusive practice, but 
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humour is also filled with complexities and ambiguities and can be inappropriate, 

misunderstood or even deliberately offensive. Humour is an effective means to be 

used repressively to ‘do power’ and exercise control (Westwood & Johnston 2013). 

Humour used repressively can exclude, diminish, ridicule and imply threat. Holmes 

(2006b) argues that humour is an effective way of ‘doing power’ subtly. 

Consequently, humour ‘does not count’, and therefore, people are willing to risk 

overstepping both potential and known boundaries since the rules of the game dictate 

that one cannot be called to formal account (Watts 2007). Humour in all its 

representations contains some measure of ambiguity, and this ambiguity makes 

humour difficult to resist or challenge because the core of humour is that it should 

not to be taken seriously. This characteristic also means that humour offers a 

convenient possible excuse that there was no intention to harm (Kotthoff 2006). 

However, there is also a subversive potential that comes with the ambiguity, and 

Watts (2007) argues that humour can also be used as resistance to dominant power 

structures by minority groups. 

 

Gender and joking 

Humour in interactions can be used to negotiate and confirm gendered identities, for 

example, particular types of femininities and masculinities (Kotthoff 2006), and it is 

understood here as a way of doing gender (West & Zimmerman 1987). Collinson 

(1992) suggests that there are inter-linkages between workplace joking and working 

class masculinity. Collinson argues that shop floor humour could be understood as 

having three main functions. First, humour can be a form of resistance. Humour 

serves as a refuge in dealing with monotonous work and preventing boredom of 

routine, and a jocular jargon becomes a symbol of freedom and autonomy. Shop floor 

joking culture could also be understood as resistance towards ‘middle-class 

behaviour’ that is often represented in the conduct of white-collar office staff. The 

shop floor is thus understood as a free space and becomes a reflection of us (on the 

shop floor) and them (in the office). Second, humour offers a means of conformity. 

According to Collinson, joking culture is also an internal demand for group 

conformity. For new members of a group, exposure to the group jargon instructs them 

on how to act and react and tests their willingness to accept the rules of the group. 

Collinson argues that the ability to be able to both take and give a joke is central to 

survive on the shop floor and that joking to a large extend centres around men’s 
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(hetero)sexuality. Third, humour is used as a control. The informal structures of 

interaction can create power structures in the organization that are out of reach for 

organizational control and management. 

 

Within the mining context, ‘macho masculinity’ has long been a norm underground 

(Andersson 2012). A vital part of this form of masculinity is the ability to be able to 

‘take a joke’, which is frequently an important feature of male-dominated 

environments (cf. Collinson 1992). The manner of verbal interaction is often heavily 

sexualized and sexist towards women (Collinson 1992; Cockburn 1991; Paap 2006; 

Watts 2007), which means that it denigrates, demeans, stereotypes, oppresses, or 

objectifies women (Westwood & Johnston 2013). There is an important difference, 

according to Hemmasi et al (1994), regarding sexualized and sexist jokes. In their 

study, both men and women could appreciate humour with sexual content to the same 

extent, but neither men nor women enjoyed sexist jokes targeting their own gender. 

Hemmasi et al (1994) also showed that who the teller of the joke was made a 

substantial difference concerning how the joke was interpreted. Another example was 

in relation to managers, who were more likely to be seen as inappropriate rather than 

funny and were even perceived as engaging in sexual harassment. The context and 

the group setting are important for the interpretation. Sexism under the veil of humour 

can be more difficult to confront than serious remarks. The interpretative ambiguity 

communicates that one should not seriously consider the information being conveyed 

and that confrontation is therefore unnecessary. Thus, the ambiguity in humour could 

also create insecurity for the recipient concerning the intention by causing him or her 

to question whether the joke was ill-intended or just a failed attempt at humour 

(Westwood & Johnston 2013). Johansson et al (2018) study of sexual harassment in 

a similar context, namely, the forestry sector, argue that “one of the greatest social 

taboos seems to be ‘ruining the mood’, either by not laughing or by questioning 

practices and jokes” (p.423). The authors argue that the ongoing practices of doing 

gender, which include expressions of sexuality, constitute interactions, but men can 

use sexuality as a means of exerting power and control over women, which becomes 

a way to demonstrate masculinity. Wright (2008) argues that some lesbians who do 

not fit into cultural norms concerning femininity, in this case, lesbian firefighters, 

may find it easier than heterosexual women to be accepted. In an occupation where 

‘masculine’ attributes are considered essential, emphasizing similarities with the 
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dominant group could help to gain acceptance. For women, in an environment where 

masculinity is an important feature, being able to identify and bond with men could 

offer an advantage for achieving acceptance. Because of the dual function of humour 

and its inherent ambiguity and destabilization of meaning, humorous interactions in 

this paper are understood to have both facilitative/ordering and resistive/disruptive 

potential (Westwood & Johnston 2013) in regard to gendered relations in male-

dominated industrial work. 

Design of the study 

This paper is based on semi-structured interviews with 20 miners, both men and 

women. The interviews were conducted at one of Sweden’s major mining companies 

from 2015-2016 within the framework of a research project concerning gender, work, 

workplace culture and workplace relations in work organizations in the Swedish 

mining industry. The interviewees were eight men and twelve women who were circa 

20 to 50 years old and had been employed at the mining company between one and 

about 30 years. The interviews were conducted at the mining company, and the 

majority of the respondents had been born in the area of the mine and lived in the 

community or in neighbouring communities. Of those interviewed, 18 worked shifts, 

including (but not limited to) development, drilling, loading and charging. In this 

article, the interviewees' names are fictional, and the precise workplace is not 

mentioned to prevent identification of the individuals. The interviews lasted between 

30 and 100 minutes. All the interviews were recorded after the approval of the 

participants; I transcribed the recordings and translated the quotes in this paper to 

English. 

When the transcription was completed, the next phase of the analysis was 

systematized and repeated reading (cf. Flick 2014), including reading all the 

interviews as a whole (the ‘big’ story), reading the interviews separately (the 

‘individual’ story) and then reading parts of the interviews, for example, the same 

question and all its responses (the ‘common’ or ‘meaningful’ story). The next step in 

creating a deeper knowledge of the material was to ask questions: what is there, what 

is not there, what is common, what is contradictory, what stands out, etc. The written 

analysis began at this step by taking notes in the margins of the transcript printouts. 

The initial coding constituted a first step of actively highlighting and organizing 
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themes in the text. A theme, in accordance with Braun and Clarke (2006), captures 

something important and significant in the material and represents a pattern or 

meaning creation in the material. My themes were thus created based on the material, 

and after the initial coding was completed, a more in-depth reading of theory and 

previous research began. The material that is analysed here are descriptions of 

interactions, not interactions per se. I argue that there is added value when asking 

people about their experiences of (humorous) interactions since their accounts of their 

experiences also indicate what they understand as meaningful, not just what I 

consider meaningful. As the themes emerged they were many, overlapping and with 

different significance. As the process progressed, the thematization was refined, and 

the themes were categorized into two main themes Creating cohesion but containing 

ambiguities and Gendering the workers’ collective. 

 

Empirical findings 

Creating cohesion but containing ambiguities  

According to the interviewees, specific jargon, of which humour is described as a 

vital part, is a distinguishing feature of interactions underground. Interactions and 

jargon are characterized as being “crude but cordial” (interviewee no 13); 

interviewees also explain that “one dares to speak out” (interviewee no 17), that there 

is a “family atmosphere” (interviewee no 1) and that such jargon is a manner of 

expression for “colleagues who care about each other” (interviewee no 18). To care 

for one another is a recurring theme during the interviews, which is often related to 

the working conditions, whereas safety issues are an integral part of everyday 

activities. Another aspect of the jargon is described as follows: 
Interviewee (no 16, female): It is strange because it is really about degrading 

yourself. [....] it is about taking yourself down and lifting up others. 

This aspect of jargon is exemplified by a description of someone doing a work task 

very well and then receiving positive feedback with an additional comment that a 

bystander never would have been able to perform the task. The jargon and interaction 

that take place underground are described with an overall positive attitude and as 

something that is appreciated. When an interaction functions in this way, I understand 

it as a way of ‘doing collegiality’ (cf. Holmes 2006a), and the interaction thus works 

as an inclusive, caring and binding practice to create and maintain good relations 
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between co-workers. For the vast majority of both men and women, the described 

open and relaxed workplace atmosphere with its humorous jargon and cohesiveness 

are considered to be the best parts about the job (cf. Ringblom & Abrahamsson 2017). 

Processes of interaction, identification and alikeness between workers underground 

which are achieved primarily through humorous verbal interactions, even though 

‘practical jokes’ and ‘initiation rites’ also occur (cf. Hay 2000). 

Even though humorous informal interaction could be viewed as a positive expression 

of ‘doing collegiality’, there is also another side to it, which is where the complexity 

of the matter becomes evident: 

 
Interviewee (no 14, female): The jargon is very harsh… and it is also very ironic 

[...] If you are coming in as an outsider, you might think, ‘Oh my God! How the 

hell are they talking to each other?’ I mean, the things that are being said can be 

very very mean. 

Here, the quote expresses an awareness that the jargon only makes sense to those who 

can claim belongingness (cf. Green 1978) and that it is not for anyone or suitable 

everywhere. The context and the group setting are expressed as important features 

concerning the ‘sense making’ of what is happening and why (cf. Hemmasi et al 

1994). When asking one of the interviewees if he thinks that there is a particular 

culture or jargon at his workplace, he says: 

 

Interviewee (no 2, male): […] you are allowed to speak your mind, and no 

one...usually no one gets offended […] 
 

To be “allowed to speak your mind”, as the interviewee expresses, is valued but also 

associated with a possible risk of offending someone. There is an awareness 

concerning the potential and sometimes actual harm toward the recipient involved in 

this way of interacting as well as a potential awareness of putting oneself ‘at risk’ 

when overstepping boundaries that could lead to consequences. Another one of the 

interviewees shares a similar view, but in this case, more specifically concerning 

joking and how it is perceived: 

 
Interviewer: Would you say that there is a particular culture at your workplace? 
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Interviewee (no 17, female): We can joke with each other without anyone taking 

offense. 

Interviewer: So you do not think that they are joking in the same way up in the 

office? 

Interviewee: No [Laughing] 

The interviewee laughed when I asked about the possibility of similar interactions in 

the office. My interpretation is that my question concerning the possibility of white-

collar workers verbally interacting in the same way as the miners underground was 

perceived as bizarre and, consequently, funny. Interestingly, this perception of the 

nature of the office interactions is seemingly not based on experience or actual 

knowledge since the interviewee (to my knowledge) did not have any experience with 

white-collar work in an office of a mining company. There is another element that 

made my question seem odd. I would, in accordance with Collinson (1992), argue 

that the element concerns understandings of class and workplace conduct. What 

occurs on the shop floor is, or has to be, different than what occurs in the office, 

where ‘middle-class behaviour’ is expected. This expectation could be understood in 

terms of in- and out-group (cf. Taylor and Bain 2003) organizational distinctions, i.e., 

we who work underground and they who work above ground. The difference between 

the above ground and underground locations in the organization is also expressed in 

the following quote: 

 
Interviewer: What would you say is a particular characteristic of your workplace? 
Interviewee (no 1, male): People that have been working aboveground and come 

down says that the jargon is totally different aboveground and underground. 

There is is an understanding of a clear distinction between the informal interactions 

in terms of jargon depending on location within the organization, and primarily 

dependent on if you are situated below or above ground. The main difference is 

described in terms of the humour, directness, harshness and sexualized language 

(more about that in the next section) that characterize the interactions underground. 

 

Gendering the workers’ collective 

Mining has a long and close relationship to men, and ‘macho masculinity’ has been, 

and to some extent still is, a part of the ideal of the professional miner identity 
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(Andersson 2012; Ringblom & Abrahamsson 2017). This section focuses on the 

different ways in which gender and gendered relations are made meaningful and 

become visible in relation to the jargon and informal humorous interaction. When 

talking to interviewee no 8 (male), I asked him if he believed that women experience 

the jargon in a different way in relation to his own experience: 

 
Interviewee (no 8, male): I do not know if they think about it, but I have noticed 

that most women on this job have a harsher jargon than I have [...] but maybe 

that is natural that they are coming here if they have a little tougher attitude. 

 

According to the interviewee, women applying for jobs in the mine already have a “little 

tougher attitude” when entering the workplace. In an environment where women's 

presence is still regarded as abnormal to some extent, there seemingly must be 

something ‘special’ about the women who work underground. There is an idea that 

women who work underground are somewhat different than women in general. In 

addition, it is regarded as necessary for women to be or have something ‘extra’ compared 

to what is expected of women in general in order for them to manage the work 

environment, especially in those workplaces where men represent the vast majority of 

the workforce. In the following quote, it is not toughness but “more” confidence that is 

regarded as required: 

 
Interviewee (no 15, female): If a woman comes here, you have to be… not tough 

but more confident [...] you must dare to take up more space. 

Some of the interviewees, both men and women, argue that women, in order to fit in 

and enjoy the work environment, should not be “too sensitive", must "tolerate a little 

more"  (interviewee no 3, male) and have “thick skin” (interviewee no 9, female). 

Therefore, women seeking employment in the mine are perceived not only as being 

somewhat different than women in general but also as needing to be different in order 

to be able to handle and fit in to the work environment. 

 

In statements regarding jargon and whether women’s presence versus absence makes 

a difference in how informal interaction plays out, the views of the interviewees 

differ. Some interviewees claim that women's presence triggers coarser jargon, while 

others suggest that the jargon becomes “softer” (interviewee no 4, male). Regarding 
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her experience of being a woman in a male-dominated workplace, interviewee no 18 

(female) says that it has never been an issue for her and that she immediately became 

“one of the gang”. When reasoning about potential explanations for why some 

women experience difficulties in the workplace while she has not, she says the 

following: 

 
Interviewee (no 18, female): I never tried to change anyone else; if a workplace 

has their jokes and they have had them for 20 years, then I can't see any reason 

why they should change what they like. If I don't think it was a funny joke, then 

I can leave. I do not need to change others; I do not need to think it is good, but 

I do not have to protest or make a scene over something that I do not think is 

okay. 

This quote could be understood as a strategy for not ‘ruining the mood’, either by 

laughing or by questioning practices and jokes (cf. Johansson et al 2018). Since 

women are still regarded as deviants in the environment to some extent, it becomes 

up to women to handle the situations that ‘they put themselves’ into. This could be 

done by having the ‘right’ traits (see the section above) or by having strategies for 

how to handle undesirable situations. Some of the women describe their strategies for 

when they no longer consider the joking funny, such as creating distance by "leaving” 

(interviewee no 18, female), “shutting down” (interviewee no 11, female) or "turning 

off their ears" (interviewee no 12, female). 

 
Interviewee (no 12, female): I can tell you that I can handle rough jokes that is 

not the point. I can make dirty jokes and whatnot, but the problem is that it is 

usually at the expense of women; it is not often at the expense of men. 

Interviewee no 12 (female) argues that it is not the harshness of the joke itself that is 

the issue but rather the subject of the joke, i.e., women. I interpret her point as a matter 

concerning her minority status and the joke being sexist rather than sexual in nature 

(cf. Hemmasi et al 1994), meaning that she is placed in a vulnerable position because 

of her gender. 

 

Interviewee no 2 (male) argues that there are both pros and cons of workplaces that 

have only men or have both men and women. On the upside, the “vibe” is better and 
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it is more “fun” to work when there are both men and women in the workplace. 

Concerning positive aspects for workplaces with just men, he says: 

 
Interviewee (no 2, male): Well, freedom of speech is not restricted in the same 

way maybe. 

Interviewer: Okay, how do you mean? 

Interviewee (no 2, male): […] you do not dare to joke too much because then 

you might have to go up to the office for interrogation. You do not know how 

high the ceiling is, because some are very sensitive, and others can take a joke 

and also give back a little. […] it does not really matter if it is women or men, 

but women have much greater power to do something about those who have said 

it, but perhaps not meant it. It was not meant with any malice, but it becomes a 

conflict. 

It seems that it is not freedom of expression in general that is at stake according to 

the interviewee, but rather an understanding of a limitation of men’s freedom that is 

correlated with the presence of women. This perception of a limitation is because of 

women’s perceived power to “do something” about the situation, such as informing 

a manager about something that has happened. It is not an individual woman’s power 

or the power of women as a group, but rather a woman’s power to activate an 

organizational response (“going up to the office for interrogation”) towards a 

behaviour, which is a power that men do not have. There is dissatisfaction with how 

the formal organization interferes by trying to regulate informal interaction between 

employees. Since humour can be understood in terms of practising informal control 

in an organization (Collinson 1992), women's presence could be understood as 

activating organizational formal boundaries in an area that is not regarded as an area 

where management or the equivalent should be involved, since such involvement 

limits the possibility for informal control by the workers. The formal practice of the 

organization becomes a threat to informal interaction. According to this argument, a 

workplace with only men would be rather unproblematic, with problems beginning 

when women enter the workplace. This perception could be understood as an 

expression that the organization is gendered to the advantage of men (cf. Acker 

1990). There is also the aspect of intent and whether the joke is supposed to be 

interpreted as a joke or something else. The question of intent is difficult to confront, 
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both for the person subjected to the joke and for the formal organization. Was the 

joke ill-intended or just a failed attempt at humour (cf. Westwood & Johnston 2013)? 

 

Another aspect of such jargon is that it is often sexualized, for example, what 

interviewees describe as “dirty jokes” (interviewee no 15, female) and “a lot of jokes 

about sex” (interviewee no 11, female). 

 
Interviewee (no 12, female): I doubt that they sit around and talk about stuff like 

that, that they talk like that when they are at home; I strongly doubt that! 

Interviewee (no 12, female): I myself joke about sex, but you notice that guys… 

there is this one guy that is very rough in the mouth and that can provoke me. If 

I talk back in the exact same way to him, then he gets embarrassed… red in the 

face. Then, I usually ask, ‘Was that difficult? But if you can talk like that, why 

can’t I? I can be as filthy in the mouth as you’. So, you have to be a little smart 

and answer in the same way. 

This interviewee suspects that verbal conduct is something specific to a given 

location, for example, that it is something that would not be possible in the sphere of 

the home. Women do not participate on the same terms as men; the interviewee 

relates that when she answers in the same way that she is approached, she becomes 

viewed as troublesome. I argue that this interviewee’s description illustrates how 

(sexualized) jargon is primarily coded as a masculine manner of conduct and that it 

is expected that women will accept but not master it. 

 

Concluding discussion 

Thus, what does humour ‘do’ at these mining workplaces? The underground jargon 

or ‘pit talk’ is described as a specific cultural marker for underground workplaces 

and is primarily viewed as something positive by my interviewees. It can create 

cohesiveness and an enjoyable work setting and be an excellent way of ‘doing 

collegiality’ for both women and men. However, it is also a practice that can be used 

repressively, particularly by men, to exercise power and control. 

 

An interesting aspect concerning the described importance of informal humorous 

interactions is that many of the workplaces are characterized by solitary work, for 

example loading. Therefore, many of the interviewees are not truly dependent on 



16 
 

their co-workers per se to get the work done. Nevertheless, one could understand how 

interactions with co-workers would be appreciated and valued when working alone 

most of the time, but for these interactions to be such a highly important aspect of 

work is somewhat surprising. To understand this puzzling aspect, Lysgaard (2001) 

and Collinson (1992) suggest that the meaning making in informal humorous 

interaction is a vital aspect of resistance, conformity and control. In other words, the 

interactions are not just interactions in terms of a ‘nice chat over coffee’. Rather, the 

informal and often humorous interactions function as an informal power system 

carrying important meaning. I argue that humorous informal interaction should be 

understood as an expression of the presence of a workers’ collective. 

 

Furthermore, informal interaction between workers reflects the presence of a 

differentiation in relation to gender within the workers’ collective; women and men 

can be differently affected in relation to workplace jargon, and women are more 

vulnerable within a sometimes sexist environment dominated by men since men can 

use sexuality as a means of power and control over women, which becomes a way to 

demonstrate masculinity. As previously discussed, jargon is often a positive way of 

‘doing collegiality’ that is seemingly independent of gender, which indicates that it 

is not certain that being a women miner is going to make you a target. However, 

gender can activate a differentiation within the workers’ collective, for example, 

when women are measured based on different standards just because they are women. 

Expressions of this include the interviewees’ descriptions of women needing to have 

special traits to work in the mine and that it is women’s responsibility to handle the 

situations that they ‘put themselves into’ and deal with the consequences. For 

example, women must endure a sometimes hostile and sexist work environment 

because of their position as deviants. 

 

Understanding individuals in the context of interaction removes the spotlight from 

individuals as individuals and rather focuses on individuals within relations and 

structures. The workers’ collective, which is situated in gendered organizations, 

becomes a way of understanding why the pattern of women’s mistreatment in male-

dominated industrial organizations continues to occur and why some men within this 

setting are given an arena that enables this type of behaviour. The formal organization 

is present and important in the informal interactions between the workers, which is 
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evident, for example, when talking about having to “go up to the office for 

interrogation” (interviewee no 2, male), which displays an awareness of formal 

organizational boundaries being challenged. However, humour ‘does not count’, and 

therefore, people are willing to risk overstepping both potential and known 

boundaries since the rules of the game dictate that one ‘cannot’ be called to formal 

account (cf. Watts 2007). Thus, the awareness of formal organizational control is 

present, which can make humour an effective, but risky, strategy for resistance 

because of its ambiguous character. 

 

On the one hand, simply because they are women, women are potential targets when 

humorous interactions are no longer humorous but rather hostile. Wright (2008) 

argues that emphasizing similarities with the dominant group can help to gain 

acceptance; in this context, women must seek acceptance to ‘fit in’ and to be viewed 

as ‘real miners’. In an occupation where traditional masculine attributes and practices 

have long been considered a necessity for working in the mine (Andersson 2012), 

women still must comply with the norm and thereby reinforce it to survive on the 

shop floor. Informal humorous interactions can thus be understood as 

facilitative/ordering and maintaining the existing order since jargon can be 

understood as an internal demand to group conformity that dictates how to act and 

react, and the use of jargon can indicate a willingness to accept the rules of the group 

(Lysgaard 2001). Additionally, somewhat beyond the scope of this paper but an 

important aspect is the use of overtly sexist jargon, which could be viewed as a 

potential risk for women since language could push the boundaries of ‘what goes’. If 

sexist and hostile language is normalized, what would be considered sexual assault 

or harassment when it is ‘just a joke’? An aggressive sexist atmosphere could 

contribute to a perception that physical abuse is the only kind of abuse, that language 

should not be taken seriously since it all is ‘just a joke’ and that everyday talk could 

not possibly be in the sphere of abuse, thus leading the range of what is viewed as 

acceptable behaviour to be displaced. 

 

On the other hand, I argue that the informal humorous interaction also offers a space 

where gendered relations can potentially be destabilized. Although humour and 

jargon can be used repressively, there is also another side to their use. As Watts 

(2007) argues, humour can also be used as resistance to dominant power structures 
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by minority groups, and there is a somewhat subversive potential concerning 

gendered relations in humorous interaction. The use of humour underground could 

also potentially challenge and destabilize gendered norms and expectations since 

humour (especially not humour that is sexualized) is expected to be a practice that 

women will manage successfully. This type of jargon is heavily associated with men 

and especially male-dominated workplaces. When women enter these workplaces 

and participate and thrive in using humorous jargon, an opening is created for the 

renegotiation of expectations and understandings about what women can and cannot 

do and say and how they can and cannot act that introduces the possibility for change 

concerning gendered relations. Furthermore, when jargon functions as a way of 

‘doing collegiality’, it also involves aspects of ‘caring’ practices, such as lifting up 

and looking out for others as a way of caring for one another in a high-risk work 

environment. This function of jargon could challenge notions of the predominant 

‘macho’ ideal underground. 

 

Humorous interaction is a complex matter. Women in this context can be both 

participants and initiators and can use their verbal capability to gain status; at the 

same time, they are potential targets and potentially vulnerable because of their 

gender and their position as deviants. The ‘doing’ of humorous informal interaction 

underground in the male-dominated mining industry is a double-edged sword that has 

the potential to both reinforce and challenge existing gendered relations underground. 

Finally, even though the intention of humour is not to take it seriously, humour is in 

fact not just a joke. 
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Who needs to be ‘more equal’ and why? 

Doing gender equality in male-dominated industries  
 

Purpose 
This study aims to explore how power relations in work organizations are interrelated 
and expressed in gender equality work in male-dominated industries, specifically 
Swedish forestry and mining, by exploring how conceptions of gender, class, and 
place are articulated and intertwined when doing gender equality in these 
organizations. 
Design/methodology/approach 
The article draws on a range of places, voices, and events as empirical material from 
four research and development projects. Interview transcripts, field notes, policy 
documents from companies and national strategies are used in the thematic analysis.  
Findings 
This paper shows how these male-dominated organizations simultaneously 
constructs gender, class and place when doing gender (in)equality. When men are at 
the focal point of gender equality, our empirical findings suggest that blue-collar 
workers in the rural are described as ‘being the problem’ of gender inequality in these 
organizations. Addressing specific groups such as women or blue-collar male 
workers in the rural is not enough to challenge the inequality regimes that exist in 
these organizations, since a unilateral focus on certain groups leads to skewed 
problem formulations. 
Originality/value 
Research on gender equality and its relation to intersectionality in male-dominated 
industries is limited, and by focusing on men and masculinities, this paper contributes 
to knowledge concerning gender equality work in male-dominated industrial 
organizations. 
Keywords 
intersectionality, mining, forestry, organizations 
Type 
Research paper 
 
Gender segregation and inequality in organizations and workplaces continues to be a 

highly topical issue because of its seemingly persistent nature, and male-dominated 

industrial organizations are illustrative examples of this issue. The male-dominated 

Swedish industries of forestry and mining, the empirical subjects of this study, are 

seeking to become more gender equal and less gender segregated. In recent decades, 

they have been working to improve gender equality in their organizations, arguing 

that this could strengthen their competitiveness in a number of areas (Johansson & 

Ringblom 2017). When participating in research and development projects 

concerning gender equality in these industries, a recurring discussion concerns Who 
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needs to be ‘more equal’ and why? Departing from that question, this paper uses 

empirical examples from four research and development projects. The aim of this 

paper is to explore how power relations in work organizations are interrelated and 

expressed in gender equality work. What constructions of gender, class, and place 

emerge when doing gender equality? How are these constructions intertwined? 
 
Just as gender here is understood as something that people do (West & Zimmerman 

1987), striving for improved gender equality most certainly requires action. In other 

words, organizations are doing gender equality when aiming to improve the situation 

concerning gender inequality. Gender equality work is here seen as an organizational 

process (cf. Choo & Ferree 2010), in which multiple power relations are constituted, 

challenged, and upheld in relation to each other. Even though male-dominated 

industrial organizations have been the subject of significant previous research 

regarding gender relations (eg. Abrahamsson 2009; Andersson 2012; Cockburn 

1991; Kanter 1977; Lindgren 1985; Pettersson 1996; Vänje 2005) and to some extent 

regarding intersectionality (eg. Bryant & Jaworski 2011; Mayes & Pini 2012; Wright 

2013, 2016). Less work has been done regarding gender equality work in these types 

of organisations (eg. Andersson et al. 2018; Ringblom & Abrahamsson 2017; 

Johansson et al. 2017; Wahl & Linghag 2013) and even less concerning its effects on 

other power relations in these organizations; as in this case, between gender, class 

and place. This study contributes to developing an understanding of the inequalities 

in these male-dominated industries by arguing that a more complex image of how 

problems of gender inequality are constructed is needed since power structures can 

be described as co-operating (Acker 2006, 2012; Cho et al. 2013). 

Work organizations as inequality regimes 

To understand how inequalities are produced in these male-dominated organizations 

when doing gender equality, we turn to Acker (2006, 2012) and her two interlinked 

concepts of inequality regimes and intersectionality. These two concepts emphasize 

the complexity of organizational inequalities by showing that work organizations 

through their organizing practices produce and uphold inequalities. Acker (2006) 

defines inequality regimes as “loosely interrelated practices, processes, actions, and 

meanings that result in and maintain class, gender, and racial inequalities within 
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particular organizations” (p. 443) and as “interlinked organizing processes that 

produce patterns of complex inequalities. These processes and patterns vary in 

different organizations; the severity of inequalities, their visibility and legitimacy, 

and the possibilities for change towards less inequality also vary from organization 

to organization” (p. 459). The result of these intertwined processes and practices is 

persistent inequalities even if Acker (2006) also describes inequality regimes as fluid 

and changing, since they are closely connected with the surrounding society and its 

culture, politics, norms, etc. 
 

Previous studies in forestry and mining show that these organizations primarily see 

themselves as meritocratic and rational rather than as part of (re)producing inequality 

(Johansson et al. 2017; Johansson & Ringblom 2017; Andersson et al. 2018). 

Understanding work organizations as inequality regimes, however, we see how 

organizing practices such as wage setting, recruitment processes, routines and 

informal interactions at work produce patterns of complex inequalities (Acker, 2006). 

While the Swedish forestry and mining organizations are working to improve gender 

equality, these organizations simultaneously affect power structures other than 

gender. Acker (2012) suggests that gender inequality is closely linked with other 

types of power structures and that in order to assess these complexities, an 

intersectional perspective is needed. 
 
Intersectional theory, with its roots in black feminism and postcolonial feminist 

research, is often used to give nuances to understandings of power and oppression in 

relation to otherwise marginalized groups (cf. Crenshaw 1991; Mohanty 2003). The 

intersecting power dynamics of special interest to us in the present study is the 

relationship between class, place and gender, specifically that concerning men and 

masculinities. This is motivated by the fact that specific notions of masculinities, 

class, and place have traditionally been key in constituting norms in forestry and 

mining concerning who is a ‘real’ worker and what kind of knowledge and skills real 

workers possess. However, this does not mean that other power structures, such as 

race and sexuality, are not also co-constituted in these dynamics. 
 



4 
 

The group of men who constitute the majority of the workforce in Swedish forestry 

and mining, the focal point of this paper, are usually not described or understood as 

an unprivileged or marginalized group. Atewologun and Mahalingam (2018) ask the 

question “who is intersectional?” (p. 153); in other words, what social categories or 

intersections are to be included in an intersectional analysis? Using intersectionality 

as a tool for deconstructing power structures, we argue that privilege and oppression 

are not necessarily mutually exclusive; rather, social categories tend to be complex 

and sometimes conflicting (cf. Atewologun & Mahalingam 2018). For example, the 

vast majority of people in mining and forestry are white and male. However, they are 

also working class, and a majority of them live in more peripheral rural areas of the 

country. We argue, in line with Acker (2012) and Choo and Ferree (2010), that when 

seeking to extend knowledge of power relations as co-operating, it is necessary to 

include categories and positions that are not usually included in intersectional 

analysis — in this case, blue-collar male workers in a rural setting. 
 
Acker (2006, 2012) claims that some inequalities are more accepted than others and 

that class-based inequalities are widely accepted within the contemporary neoliberal 

discourse. Acker (2006) defines class as “enduring and systematic differences in 

access to and control over resources for provisioning and survival. Those resources 

are primarily monetary in wealthy industrial societies. Some class practices take place 

as employment occurs and wages are paid.” (p. 444). As Reed and Davidson (2011) 

point out, class can be understood as a process that is negotiated in relation to other 

power structures such as gender. The class structures that Acker (2006) identifies are 

also simultaneously gendered, i.e., “socially constructed differences between men 

and women and the beliefs and identities that support difference and inequality” (p. 

444). When understanding place, in this paper, we lean on Massey’s (1994) notion of 

place as a relational process of power, which means that we see place as being 

continuously socially constructed in relation to other places. Mining and forestry are 

geographically place-bound, and their workplaces (concerning core production) are 

usually located in rural areas. These places are shaped by the economic activity and 

infrastructure of forestry and mining, with its flow of the workforce, natural 

resources, and capital (cf. Pini & Leach 2011). This contributes to the construction 

of both a centre and a periphery, where power is unequally distributed and entangled 
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with a sense of the periphery being overlooked by the centre (Eriksson, 2010). 

Further, the notions of the rural northern parts of Sweden are often connected to 

‘problems’ such as depopulation and unemployment and can be understood as 

constituting the outside against which a discourse of modernity, development and 

equality is articulated (Nilsson & Lundgren 2015; Rönnblom & Sandberg 2015). 

These discourses of ‘problematic’ rural areas are widespread and interlinked to 

gender; rural men are ‘othered’, represented as backward and outdated in contrast to 

urban masculinities (Campbell & Bell 2000; Pini & Leach 2011; Stenbacka 2011). 
 
To understand these three related but different aspects of social categorization, 

gender, class and place, in this specific setting, we will use the concept of a working 

class masculinity in the rural.  This is here understood and used as a unification of 

three different but interrelated social categories to make this specific structural 

positioning visible as an ‘intersectional category’—meaning that when analysing and 

describing our material, we mean the mutual positioning of gender, class and place. 
 

Understanding male dominated industries: forestry and mining in 

Sweden 
Mining and forestry in Sweden are commonly assigned a great value, both 

economically due to export incomes and in terms of regional development due to the 

employment that they provide, especially in the more northern rural parts of the 

country. Both industries are dominated by men, who constitute more than 80 percent 

of the entire workforce (blue and white collar workers) (SFA 2014; Geological 

Survey of Sweden 2017). Sweden is the second largest supplier of sawn timber in the 

world, and Swedish forestry technology is found on every continent, e.g., in the form 

of harvesters and forwarders (SFA 2014). Swedish mining provides approximately 

90 percent of all iron ore produced in Europe, and several of Sweden’s most well-

known technology companies, such as ABB, Sandvik, and Atlas Copco, have their 

origins in the mining industry (Ringblom & Abrahamsson 2017). 

 

Historically, the difficult conditions and the dangerous, dirty, and heavy work in 

forestry and mining, which were understood as being unsuitable for women, together 

with the traditional gendered division of labour, have allowed the male dominance to 
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persist over time both in Sweden (Abrahamsson 2007; Andersson 2012; Ringblom & 

Abrahamsson 2017) and other national contexts (Mayes & Pini 2014; Reed & 

Davidson 2011; Tallichet 2000). The symbolic connotation of forestry and mining 

with blue-collar work and the rural nature-mastering ideals that the closeness to 

natural resources provides are components of this type of masculinity, in which 

hierarchies of men have been shown to be connected to relationships of the urban and 

the rural (Campbell & Bell 2000; Valentine 2007; Reed & Davidson 2011). In this 

way, the ‘othering’ of rural men as backward and outdated is contrasted with 

perceived modern urban masculinities (Bye 2009; Stenbacka 2011). 

 

Both industries have made substantial changes in their production processes during 

recent decades, with increased mechanization and digitalization and increased 

demand for employees with higher education. This is sometimes described as having 

the potential to challenge existing structures and culture, but even today, both forestry 

and mining are still to a large extent seen as “a man’s job” (Abrahamsson & 

Johansson 2006; Abrahamsson et al. 2014; Andersson 2012; Lidestav & Sjölander 

2007; Ringblom & Abrahamsson 2017; Storch 2011; Vainio & Paloniemi 2013). 

Moreover, even though forestry and mining in Sweden are highly technological and 

‘knowledge-intensive’, the industries are often looked upon as ‘backward’ and ‘old-

fashioned’. This is due to the historical connotations of blue-collar rural work(ers) 

still connected to this sphere, which partly explains the male-dominated workforce 

and the skewed gender patterns in these industries (Brandth & Haugen 2000; 

Andersson 2012; Ringblom & Abrahamsson 2017). To deal with this, the industries 

are working to improve gender equality and are also seen by the industries as offering 

a way to change in a more ‘modern’ direction. In Sweden, improved gender equality 

is now a stated ambition in most organizations and is to a certain extent required by 

legislation (SFS 2008). Thus, gender equality initiatives are expected by both 

industries to even out the gender-unbalanced workforce and to help promote forestry 

and mining as up-to-date, modern industries in the perception of the general public 

(Johansson & Ringblom 2017). 

 

While the masculine norm in forestry and mining is persistent and widespread, gender 

equality tends to be linked to women. Research has shown that conceptions of gender 

as a political subject (categories as men and women) are articulated and constructed 
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in gender equality politics and practices (cf. Hudson & Rönnblom 2007; Bacchi 2017; 

Johansson & Ringblom 2017). These processes emphasize the ‘otherness’ of women 

and by default neutralize men as the norm (Bacchi & Eveline 2003). This is also 

evident in the attempts by forestry and mining industries to work with gender equality 

(Andersson et al. 2018; Johansson et al. 2017; Johansson & Ringblom 2017; 

Ringblom & Abrahamsson 2017). By continually linking gender equality with 

women, assuming that they contribute something different to the industries than men, 

gender equality is made into an issue for and about women. Women are thus assumed 

to bring different values, interests, and solutions than men (cf. Kelan 2008), and 

women are, so to speak, both the problem (the lack of women) and the solution (more 

women) to gender equality (cf. Johansson & Ringblom 2017). Apart from the 

tendency not to recognize men’s responsibilities and privileges in these industries, 

targeting women is problematic in several aspects. For example, it hides gender 

equality as an organizational issue related to gendered power structures across the 

organizations, and women are constructed as deviant in a context where they are 

already marked as the ‘other’ (cf. Kelan 2008; Brandth et al. 2015). Fältholm and 

Norberg (2017) argue that ideas on differences, in terms of what men and women can 

do and contribute, are strong within the mining industry and that the primary motive 

for hiring women is instrumental rather than aiming for gender equality. The authors 

also claim that it is critical to diversify the industry in order for it to thrive and survive 

and that men are rare in the diversity discourse. 

 
Four projects for gender equality 
In this paper, we use material from four projects in which we participated as 

researchers as our empirical point of departure to reflect upon how inequality regimes 

in relation to gender, class, and place are constructed and upheld in gender equality 

work. All four projects are in the field of applied research and use an approach of 

‘participatory consciousness’, meaning that exactly how and to what degree 

participatory research methodology is applied varies. However, what is common is 

the ambition for change, the practical act, and the active participation of researchers 

and practitioners, and the view of knowledge as situated and often taking its starting 

point in practice (Rönnerman 2004). Participatory research models appear in a 

number of forms (Johannisson et al. 2008), since participatory research is performed 

in a variety of academic disciplines with their own historical and scientific traditions 
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(Mattsson 2004). Here, we use the term feminist action research, as an inspiration in 

order to capture the project’s aims and methods (cf. Coleman & Rippin 2000; Frisby 

et al. 2009) and links two of the main principles of the participatory research tradition 

and the feminist research tradition: the idea of knowledge as contextualized and the 

social change ambition (Maguire 2006). Action research rests on the epistemological 

assumption that the purpose of research is not only to describe, understand, and 

explain the world but also to change it (Coghlan & Brannick 2014), which is also 

central to feminist ideology and research (Reinharz 1992). 

 

The projects lasted on average two years each and ran between 2013 and 2018. They 

all had a similar aim, namely, to extend both theoretical and practical knowledge on 

how gender (in)equality and gender patterns in Swedish forestry and mining 

companies are created, maintained, and (possibly) challenged. The first project 

examined gender inequality and gender equality in forestry work organizations. The 

four participating organizations had worked with issues of gender equality for some 

time and, with the help of a team of gender researchers, wanted to expand this work. 

The project both analysed ongoing gender equality efforts in the participating 

organizations and organized workshops in the participating organizations and across 

the sector to identify and develop new ways of addressing gender equality. The main 

findings revealed a need to explore the relationship between the core activities in each 

individual organization and gender equality and strategies for dealing with resistance. 

The second project explored the conditions for more inclusive growth in the forestry 

sector in northern Sweden through innovative collaborations between business, 

academia, and society in the development and exchange of knowledge, experiences, 

methods, and innovations regarding gender equality. The project mapped and 

analysed existing methods for increased gender equality in forestry organizations and 

initiated joint knowledge and methods development. Through workshops and 

conferences, the project contributed to shared experiences between organizations and 

developed a model for organizations to assess their gender equality work. The aim of 

the third project was primarily to examine gender patterns and gender equality 

initiatives in Nordic mining. In this paper, material from the Swedish part of the 

project was used. The main objective was to identify successful approaches and to 

design guidelines for a new best practice concerning gender equality. The long-term 

goal was to create attractive, effective, and equal organizations supporting 
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sustainable development in mining and in Nordic mining regions. The project 

consisted of three research partners in Sweden, Norway, and Finland, and industry 

partners with a focal point in Sweden. The main findings from the project pointed to 

a lack of a systematic approach concerning gender equality work, so a model that 

serves and supports a systematic approach for managing gender equality projects was 

presented. The fourth project had the overall aim of merging theory on the workers’ 

collective (cf. Lysgaard 1961) with gender theory and knowledge on gender equality 

interventions to examine how gender equality interventions can be developed based 

on extended knowledge of the workers’ collective and its gendered nature. Two major 

Swedish mining companies participated, and the central activities in the project were 

observations at worksites and interviews with mine workers. Drawing on the notion 

that ‘cracks’ in the workers’ collective represent possibilities for change, knowledge 

generated in this project could be used as a framework for understanding segregation 

mechanisms in mining and as a basis for change towards more gender-equal mining 

workplaces. 

 

In this process we were able to obtain new knowledge and to visualize and articulate 

‘hidden knowledge’ on the themes identified as relevant (Aagaard Nielsen & 

Svensson 2006). The projects were all derived from a longstanding dialogue between 

researchers and the industries. This means that the topics, questions, and the design 

of these projects have been formulated by multiple voices, creating a chain of 

meaning making in which academia formulates research projects in relation to 

specific calls from research funders and carries out the research in an industrial 

context that has its own agenda. There was a common understanding of the need to 

change gender patterns and relations in the forestry and mining sectors well before 

the start of the projects, and the issue has been addressed by academia, industry, and 

society. However, this common understanding should not necessarily be taken as a 

joint problem description of, e.g., gender patterns in the sectors, what the problem of 

male dominance is, how and why gender patterns may change, or what the target 

image should be. The main focus of the industries is to solve a problem, preferably 

by finding causal explanatory models for conceptualizing the problem of inequality. 

In contrast, our research interest is mainly to critically examine how power operates 

and how constructions of gender, gender equality, and work are formulated. This 

could be viewed as a clash of knowledge interests but should be viewed as a mutual 
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dependency of critical knowledge development and practical change. As Coleman 

and Rippin (2000) argue, the use of dual agendas poses both possibilities and 

challenges. 

 

The research in the projects, like all applied research, took place in a certain 

ideological context, in which certain notions of gender equality appear more logical 

than others. A participatory approach is based on the openness and reciprocity of the 

relationship between the participants. This creates opportunities to discuss power 

relations and conflicts of interest and to critically problematize problem descriptions 

(inequality) and solutions (gender equality) (cf. Aagaard Nielsen & Svensson 2006). 

In the projects, a number of activities were conducted to achieve the aims of the 

projects, namely, joint knowledge development by academia, industry, and society. 

Because of our ‘closeness’ to the industries, we were therefore able to closely monitor 

how gender equality is constructed in those organizations and how it influences the 

gender equality processes in the organizations. During the course of the projects, as 

researchers, we asked questions rather than provided the answers that the industries 

often seek. In dialogue with the companies, we tried to problematize, e.g., the 

conceptualizations of gender, resistance, masculine norms, and conflicts of interest 

that may exist in gender equality, since it is often within a narrative of business gains 

that questions about gender equality have gained ground in the companies (Johansson 

& Ringblom 2017). Through our dialogue with the industry, we uncovered more of 

the complexity in these organizations. 

 
Material and analysis 
Our tacit knowledge of doing gender equality in forestry and mining, rooted in 

empirical observations, interviews and other experiences in these research projects, 

and in relation to our theoretical knowledge in the field, revealed that something more 

than ‘working with gender equality’ was happening in the organizations concerning 

power relations. This shed light on the difficulty of separating organizational 

inequalities. The talk and understanding of gender (in)equality revealed that this is 

not an issue only concerning men and women. Because of their methodology and 

applied approach, the four projects were rich in material. We considered a range of 

places, voices, and events as our material, since the boundaries of knowledge 

production are not restricted to one particular type of material. Hence, participation 
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in the research projects over time created a certain amount of tacit knowledge that is 

not always possible to attribute directly to a specific empirical material. This 

extended and over-reaching source of empirical material could not be used in full 

here but was an important context for the examples used in this paper. In the complex 

everyday life of forestry and mining work organizations, different power relations 

intersect, and the four projects provide important examples of their complexities. 
 
From this very rich material, we selected text as the material for our analysis. Text 

refers to interview transcripts from semi-structured interviews with mine workers 

(both men and women), HR professionals in both forestry and mining, field notes 

from different types of meetings, seminars, workshops and educational interventions 

with organizational representatives (both white and blue-collar) and policy 

documents from companies and national strategies. Since the empirical material is a 

large empirical sample, our aim is not to closely and exactly describe the overall 

material. Instead, in the analysis, we present examples from the material, and the 

exact source is more closely described in direct connection with our quotes, which 

have been translated by us into English. The analysis was overall centred on 

“sameness, difference and its relation to power” (Cho et al. 2013, p. 795). We 

conducted a thematic analysis with an “analytic sensibility” in regards to power, as 

called for by Cho et al. (2013, p. 795): we scrutinized the material with a particular 

focus on the appearance of intersecting power structures, more specifically on how 

gender, class, and place are constructed in the doing of gender equality. First, we read 

our texts multiple times, and then we started to sort the material. This was done by 

notes both in the texts and in separate documents to structure our analysis. In our 

sorting of the text, we focused on traces of gender, class and place in relation to 

gender equality. By letting the empirical examples engage in a dialogue with previous 

research and with our experiences and tacit knowledge from working with the issues 

of gender equality in the industries concerned, we were able to validate our analysis. 
 
The events were thematically sorted and are presented here under two subheadings: 

Tracing constructions of class when doing gender equality and Tracing constructions 

of place when doing gender equality. The in/separability of power structures is 

debated in feminist research (cf. Gunnarsson 2017). Having separate categories while 



12 
 

aiming to present an intersectionally sensitive analysis could be viewed as illogical, 

since the approach itself examined how different structures are entangled. However, 

in our empirical illustrations, we do not view the different themes as separate 

processes but as a way to handle them in writing. Additionally, the use of the concept 

of blue-collar masculinity in the rural is a way for us to bring them together. The 

findings presented under each subheading partly overlap and indicate how 

organizational power structures are co-constituted. The subheadings highlight 

particular aspects but are also entangled in each other. Therefore, our way of 

presenting the findings is a way to elaborate on and give nuance to understandings of 

organizational inequalities by highlighting different but highly related aspects. 
 
Empirical findings 

When addressing issues of gender equality in organizations, a notion of gender 

equality as a question for and about women often dominates and, as a consequence, 

men are an unmarked category of power in these and many other contexts and are 

thus made the organizational norm (cf. Fältholm & Norberg, 2017; Johansson & 

Ringblom, 2017). In our dialogue and interaction with the industries, notions 

concerning men and masculinities became visible, with class and place intertwined 

in their constructions. This paper provides empirical examples of how constructions 

of gender equality in these male-dominated organizations simultaneously construct 

gender, class and place. This emerged when the organization representatives 

discussed issues of who needs to be ‘more equal’ and why? 
 
Tracing constructions of class when doing gender equality 
One concrete example of how class is done in the organizing processes that gender 

equality work constitutes is how blue-collar and white-collar workers are affected 

differently by gender equality initiatives. Many companies want to help their 

employees combine parenthood with careers through initiatives such as flexible 

working hours and a system for covering some of the income deficit caused by 

parental leave. The following paragraph is from the gender equality policy of one of 

the major forestry companies, which the project analysed and later helped to revise: 
 

To stimulate the taking of parental leave of those earning more than 10 

times the basic amount, which are those who lose the most under the 
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Social Insurance Agency’s rules, the company has introduced an 

economic extension of parental leave. We thus encourage men to take 

parental leave to a greater extent than is the case today. We also highlight 

that there is an acceptance and understanding of time off related to 

children in the company (Policy document, forestry Company A, spring 

2015). 
 

However, this initiative only applied to those earning more than approximately 37 

000 SEK per month (10 times the basic amount), which means white-collar workers. 

Other offered benefits aiming to facilitate the combining of parenthood and work, 

such as flexible working hours and the option to teleconference, are reported to apply 

in many companies when “work permits”. Since it is perceived as more difficult to 

apply these benefits to the actual production labour performed by blue-collar workers, 

such as harvesting timber, blue-collar workers also miss out on these benefits, making 

this an organizing process that makes class relevant. 
 
Another example from the mining industry illustrates the difference in perceived 

difficulties depending on whether the work is above ground (mostly white-collar) or 

underground (mostly blue-collar). This concerns the possibility of working flexible 

hours or part time. One of our interviewees working with HR for one of the mining 

companies stated that: 
 

It is not always easy to get family life together, or it requires you have a 

partner who does not have a shift job. And then this with parental leave, 

I mean in this business we need to we have the machines running, you 

have to go eight hours per shift. It’s hard to... we are transporting people 

underground; everyone cannot have their own car. We need to have 

specific hours, which makes it difficult to have, for example, employees 

working half time [...] so there we have a challenge... we are trying to 

come up with individual solutions as far as possible, but it is not easy to 

work part time here at all, if I say so (Interview with a female HR 

representative, mining Company A, spring 2014). 
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On the other hand, in the mining industry, it is sometimes claimed that shift work 

actually facilitates a more gender-equal division of household labour if, e.g., both 

(assumed heterosexual) parents are shift workers and have the opportunity to work 

on different shifts. However, this is an example of individual problem solving, and 

as stated in the quote, measures to facilitate parenthood and family life are restricted 

by the company’s need to keep the machines running. Gender equality is conditioned, 

in other words, and access to gender equality interventions is dependent on the 

position in the organization. In the interviews with mine workers at Company A 

concerning their experience of actions for gender equality, the vast majority claimed 

that they do not see or notice such measures in their everyday work and have not 

participated in any in-service training, workshops, discussions led by management, 

etc. 
 

No, I mean… at the bottom of the “shitlist” [laughs]. But I don’t know, 

maybe it is noticeable if you are higher up in the hierarchy...but no 

(Interview with a female blue-collar worker, mining Company A, winter 

2016). 
 
This interviewee speculated that work on gender equality may become visible 

somewhere else, depending on one’s assigned status and position in the organization 

of the company. An interrelated but opposing theme that emerged when working 

closely with many of the forest companies is that many of the employees wanted 

clearer leadership concerning these issues from managers. In one workshop with 

union representatives in which the company’s gender equality interventions to date 

were discussed, the following question was raised: 
 

They [the management] need to set a good example. How come it is so 

important to get more women into production, but not into management?” 

(Male union representative during a seminar, forestry Company C, fall 

2015). 
 

The importance of gender equality work as deeply rooted in management and 

leadership in organizations is stressed in the research (cf. Wahl 1992) and here also 
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by the employees of many of the companies. At the same time, we often found that 

in practice in these organizations when managers claim ownership of the issues of 

gender equality, the employees are offered training, such as a lecture or a seminar to 

“get everybody on board” and to “make sure we are all on the same page” in terms 

of attitudes and knowledge about gender equality. Placing the problem of gender 

inequality primarily ‘on the shop floor’ as something mainly concerning blue-collar 

workers was an approach we observed frequently in our interactions with the 

industries. For example, in one of our interviews with HR representatives in mining 

Company B, she was asked: 
 

Researcher: Why do you think there is this resistance you describe 

concerning gender equality issues? Do you have any analysis of why it is 

that way? 
 
Interviewee: A spontaneous thought is that many of the men have low 

education... or that’s why it becomes more visible (Interview with a 

female HR representative, mining Company B, spring 2014). 
 

Implicated in the assumption that education will help solve gender inequality is an 

understanding of gender equality as a matter of proper knowledge that blue-collar 

male employees lack. Education and raising awareness of these issues is an important 

step, but it is also important that these efforts target all employees. We argue that 

gender inequality is not an issue that could be solved automatically if everyone knew 

more. In relation to Acker’s work, it is important to see how these inequality regimes 

are a fundamental component in organizations, which means that inequalities are built 

into organizational processes, structures, cultures, identities, and relations (Acker 

1990, 2006, 2012). This indicates that it is important to act in these structures 

supporting the system as a whole and not to simply make isolated efforts only 

targeting specific groups. As mentioned, research has revealed a historically strong 

norm concerning an ideal working class (blue-collar) masculinity that still prevails 

today (Andersson 2012; Brandth & Haugen 2000; Lidestav & Sjölander 2007; 

Ringblom & Abrahamsson 2017). Today, there is also a perception of (especially) 

working class men as the opposite of the highly educated ‘modern’ men in whom 
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gender equality is a valued trait (cf. Johansson et al., 2017). Blue-collar workers are 

excluded from many of the material benefits of concrete gender equality 

interventions, but at the same time are seen as part of the problem of gender inequality 

due to their perceived lack of knowledge and are therefore in some of the 

organizations targeted by education interventions. Many of the work organizations 

that we encountered in the projects claim that gendered work tasks and positions are 

a problem for the organization or the workplace but changeable within the frame of 

gender equality work. This reveals a major contrast in how classed work tasks are 

seen not as an organizational problem but rather as an axiomatic state of work 

organizations. 
 
Tracing constructions of place when doing gender equality 
The natural resources that mining and forestry extract are most commonly located in 

sparsely populated rural areas, e.g., in northern Sweden, but the headquarters of many 

of the major companies are located in urban areas along the northern coast of Sweden 

or in the capital city, Stockholm. A concrete example of placing the problem (gender 

inequality), or at least the solutions to the problem (gender equality), is how and 

where the projects aiming to explore and possibly solve this problem interacted with 

the industries, which was primarily at the (urban) headquarters. Leaving the 

practicalities and necessities of such arrangements aside, this could be seen as one 

organizing process that (re)produces the inequality regimes of mining and forestry 

workplaces (cf. Acker 2006). Involvement in the gender equality projects by the 

companies was mainly planned at the urban headquarters, which in many ways make 

sense. However, this is not merely a practical and logical organizing of gender 

equality efforts and research and development collaborations with academia that 

reflects an innocent pragmatism but also says something about how power operates 

and where. 
 
In the narratives in the interviews, surveys, and informal small talk in the projects, 

there was a tendency to associate the problem of gender inequality with a certain 

group of men in both forestry and mining (generally men in the rural, often older 

men) and at the same time to position oneself as part of the solution. A study 

conducted within one of the projects showed that placing the problem among ‘the 

other, rural men’ is common among men with a degree in forestry (Johansson et al., 
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2017). Previous research has shown that hunting and topics connected to hunting, 

such as hounds and weapons, are often used as a marker of stereotypical forestry 

workers and professionals (cf. Lidestav & Sjölander 2007) and that these same 

markers operate when rural masculinities are constructed and articulated (Bye 2009). 

In our material, stereotypical rural masculinities were often the target of gender 

equality work addressing issues of gendered norms. In the quote below, an HR 

representative discusses how gender equality in the company could be improved 

during a workshop focusing on the role of human resource management in gender 

equality work. In relation to the recruitment of new co-workers, he said the following: 
 

What kind of norms do we have here? How deviant can you be and still 

fit in? Do you have to be interested in hunting and dogs and 

snowmobiles? The only way to challenge the status quo is to challenge 

the existing culture, which is organized around typical masculine norms. 

(Male HR representative during a workshop, forestry Company B, spring 

2015). 
 
The problem of gender inequality is thus assigned to a certain masculinity in the rural, 

with which modern, enlightened urban masculinities are contrasted. In a discussion 

on the difficulties of translating newly gained insights regarding gender equality into 

practice and everyday action, the fear of being “stuck in a rut” emerged. The rut 

seemed to be strongly interlinked with rural men in the organization. One supervisor, 

who led felling teams in the north of Sweden, said the following during a workshop 

on the role of the leaders in the organization: 
 

The problem is that when we go home, it’s easy to just go back to old 

habits. I mean, I have a group of co-workers who probably think: We are 

just a bunch of fogeys, what does gender equality have to do with us? 

How do I reply to that, and how do I motivate them? (Male supervisor 

during a workshop, forestry Company A, spring 2016). 
 
Being slower to adapt and less inclined to do things differently seems to be a part of 

the construction of certain masculinities. The supervisor said nothing about how this 
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group of men functions in regard to organizational renewal and development in 

general, but assumed that when gender equality is the issue, they probably think that 

it is not for them. This way of reasoning on the entwinement of rural men and gender 

inequality is widespread in both forestry and mining organizations (cf. Johansson et 

al., 2017). 
 
In an interview with an HR representative from one of the mining companies, the 

conversation touched upon resistance to gender equality issues among women in the 

organization: 
 

In regard to low-skilled women, one could imagine that they do not want 

to be accused of being feminists [...] in a mining community like this, that 

is not what you want to be (Interview with a female HR representative, 

mining Company B, spring 2014). 
 
The interviewee implied that being a feminist elsewhere is less problematic, 

indicating that presumed place-based inconvenience of women’s rights is at play. 

However, there is also a widespread discourse constructing rural northern areas as 

‘problematic’. There is an ongoing debate in Sweden concerning the lack of equal 

opportunities related to entrepreneurship, work, housing, and welfare throughout the 

country (cf. prop. 2017:18/179) and the urban centre as the norm and the rural 

periphery as the ‘other’. These narratives fit into an analytical concept framing how 

power relations are constituted relationally, where one part has the interpretative 

prerogative to assign value to the other part in relation to the first. This interpretive 

prerogative is manifested in, e.g., who gets to describe reality and, in regard to issues 

of gender equality, how problems and solutions are described and placed. Kiruna, a 

well-known mining town in northern Sweden, could be considered to be on the 

periphery in relation to Stockholm but could be considered to be at the centre in 

relation to rural areas surrounding the town. The market for both ore and timber is 

highly global, and the workforce performing white-collar work in mining is highly 

international. All of this is happening at the same time, moving the centre/periphery 

distinction. In Swedish forestry and mining, most of the actual work is close to the 

mine and timber or, as one of our interviewees said: 
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The mines are not located at Hötorget [a well-known square in the centre 

of Stockholm] (Interview with female HR representative, mining 

Company C, spring 2014). 
  
A connection was also made between gender equality, recruitment, and place. The 

Swedish mineral strategy (2013) states that: 
 

Improving the industry’s attractiveness and appearance is a key 

component of attracting qualified staff of both genders to the industry and 

increasing the influx of students into education relevant to the industry. 

Joint efforts between industry actors and government, and regional and 

local representatives are necessary to identify labour and skill needs 

based on local and regional conditions (Swedish mineral strategy, 2013, 

p. 22). 
  
Efforts to increase gender equality in the industry are a key issue in 

increasing the recruitment base and increasing the attractiveness of the 

industry (ibid., p. 39). 
 
The connection between gender equality, recruitment, and place is based on the 

understanding that companies located in more sparsely populated areas need to work 

for gender equality to recruit both locally and globally, i.e., a limited number of 

people live in the area, so companies also need to recruit women to work in 

production. Globally, there is competition for white-collar jobs, meaning that the 

companies need to attract, e.g., women geologists. Important factors to recruit and 

keep staff are good welfare (schools, healthcare, etc.) and infrastructure, which tend 

to be deficient in remote rural locations. It could also be claimed that there is a special 

relationship between these companies and their local setting. For example, companies 

are major employers, and their fate also in many cases very clearly affects the 

surrounding societies. One very obvious example of this is that the entire mining 

town of Kiruna is being moved for the mining company to continue to break ore. Our 
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material revealed that in some cases, the industry can be seen as almost being at one 

with the local community, thereby contributing to constituting the meaning of place. 
 
Concluding discussion 
In this article, we have explored how gender, class and place are simultaneously 

constructed when ‘doing’ gender equality in the context of male-dominated industrial 

work organizations. From our empirical findings, we argue that these power relations 

are interrelated and simultaneously constituted. When departing from our empirically 

illuminated question concerning ‘Who needs to be ‘more equal’ and why?’ we 

discovered that these organizations do not primarily view themselves as ‘doers’ of 

gender inequality.  

Women have received much attention in relation to gender equality in these 

organizations, both as ‘the problem’ (the lack of women) and ‘the solution’ (more 

women) (cf. Johansson & Ringblom 2017). However, in this study, a specific group 

of men is also charged with ‘being the problem’ concerning gender inequality in these 

industries. When men are the focal point of gender equality work, our empirical 

findings suggest that the problem of gender inequality is attributed to a certain group 

of men in these organizations, understood as representatives of a blue-collar 

masculinity in the rural. With which perceived modern, enlightened urban 

masculinities are contrasted, for example by white-collar men at the headquarters (cf. 

Johansson et al. 2017). We empirically show that organizational gender equality work 

also risks contributing to reinforcing power structures in organizations.  

 

As Acker (2006) points out, it is important to understand the problem with inequality 

in organizations as being imbued in the structures and daily practices throughout the 

organizations, (i.e., organizations as gendered).  We conclude that the industries’ 

ways of taking on gender equality work accentuate other existing power relations but 

also potentially allow scrutinizing of inequality regimes in their organizations by 

highlighting how gendered inequality is co-constituted with class-based and place-

based inequalities. To act on the issue concerning the lack of women is important 

when working towards improved gender equality in male-dominated sectors. 

However, addressing either problem is not enough to challenge the inequality 

regimes that exist in these organizations, since a unilateral focus on certain groups 

leads to skewed problem formulations. An intersectionally sensitive approach to 
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gender equality can be useful in this regard, while an intersectionally insensitive 

approach risks emphasizing these somewhat otherwise naturalized inequalities 

existing in organizations, such as class and place. 

 

In this process, we as researchers have navigated around our own social 

categorizations. Some positions could be regarded as more stable and visible, such as 

gender, while class background to some extent could be understood as somewhat 

more hidden and fluid. For example, what does it mean to be considered a relatively 

young female academic in male-dominated industrial organizations? We found 

ourselves ‘moving around’ in the social structure, which was the most salient 

experience for us during this study, meaning that different social categories were 

being activated at different times, with different people and in different situations. 

This probably gave us access to certain accounts and perspectives, while others might 

have been denied. The pale skin of our bodies probably made us pass without further 

notice in those white industries. Our respective dialects (one from the northern parts 

of the country and one from the more southern parts) told about our geographical 

roots and our positions as outsiders/insiders in the regional/local context. This carries 

meaning but exactly how we were being interpreted and how this had an impact is of 

course difficult to know. 

 

There is a need for more intersectional research in male-dominated industrial 

organizations if we are to understand the ways in which power and resources are 

organized in and around these organizations; however, we argue that this paper 

provides insights for both researchers and organizations on the value of participatory 

informed processes.  From a research perspective, much is to be learned about 

challenging organizational inequalities, and from an organizational perspective, an 

added awareness of the co-constituting power relations can help organisations 

sharpen their processes of change. 
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