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Förord 
Denna rapport bygger på en intervjustudie om kvinnor som arbetar inom tillverkningsindustrin i 
Dalarna. Studien har finansierats av ”att…”, Attraktiva tillverkningsföretag i Dalarna. Projektet har 
finansierats av EU:s strukturfond Mål 1 och Mål 2.  Intervjuer med kvinnor som arbetar på arbets-
platser som domineras av män har ägt rum under 2002. Det var tolv kvinnor som deltog i studien 
och de representerade sju företag med mer än tio anställda. 
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Sammanfattning 
 
Denna rapport utgör ett första arbete inom ramen för att… projektet. Huvudsyfte 
med denna studie är att med utgångspunkt i ett antal kvinnors berättelser om hur 
de upplever sin arbetssituation utröna hur de själva definierar sin arbetsplats och 
söka förstå vad kvinnorna själva berättar om arbetet i en mansdominerad miljö. 
Ett annat syfte är att utifrån deras berättelser utveckla idéer som konkret förvaltar 
kvinnornas kunskaper och skapa förutsättningar för aktiviteter som bidrar till 
kompetensutveckling och därmed öka intresset för rekrytering inom ”teknikim-
pregnerade” arbetsplatser. 
De frågeställningar som ställs relateras till kvinnornas uppfattningar om det egna 
arbete och vilka vägar kvinnorna valt till sitt yrke. Det handlar om att ta reda på 
aspekter av praktisk karaktär som relateras till arbetets innehåll, arbetsplatsens ka-
raktär, yrkeskategori och till uppfattningar om vissa välkända företeelser som fö-
rekommer inom industrivärlden.  
Hur definierar kvinnorna sitt eget intresse för industrin? 
Hur beskriver kvinnorna vägen till sitt yrkesval? Vad innebär själva arbetet?   
Metoden är av kvalitativ karaktär, det innebär att de tekniker som används för att 
samla in data baserar sig på intervjuer, loggboksanteckningar, arbetsplatsbesök och 
information från de olika företagens hemsidor. Det var tolv kvinnor som deltog i 
studien och de representerade sju företag med mer än tio anställda. Intervjumeto-
den följer till en viss del en mall med olika teman. Frågorna i de olika temana 
handlar om upplevelser av arbetsplatsen men också beskrivningar av olika välkän-
da föreställningar om industriarbete. Intervjuerna har karaktären av livshistoriein-
tervju. 
Resultaten visar på att bilden av industri är mångfacetterad. Kvinnorna upplever 
trivsel i sitt arbete bland män. Arbetsmiljön är bra och sammanhållningen god. Fö-
retagen tillämpar rotation av arbetsuppgifterna för att undvika monotoni och me-
kaniskt arbete. Vidare finns aspekter som bör förbättras hos vissa företag. Några 
exempel som nämns är bl. a mer kvinnoanpassade arbetskläder, införande av frisk-
vård bekostad av företaget, vilrum och förbättring av matsalar. Hos vissa företag 
bör luften renas och bullret sjunka. Jämställdhetsplaner finns men ledningsanga-
gemanget inom detta område är mindre tillfredsställande. Få kvinnor säger sig ar-
beta medvetet med jämställdhetsarbete på arbetsplatserna.  
Aspekter av jämställdhet som lika lön för lika arbete är uppnådda. Däremot är det 
psykologiska klimatet annorlunda. Kvinnorna har utvecklat strategier för att klara 
av männens förhållningssätt.  
Ett tydligt exempel är jargong och andra beteenden. Kvinnorna förenklar och ”tuf-
far” till sig för att klara av de manliga normerna. Pinuppor eller utvikningsbilder 
och inslag av sexism finns inbyggda i kulturen och språket (Wilson, F.1992). 
Kvinnorna reagerar inte särskilt starkt mot detta. Strategin går ut på att kvinnorna 
betraktar sig som likvärdiga männen. Kvinnorna ignorerar inslagen av sexism som 
en värld som finns någon annanstans.  Kvinnorna lär sig m a o ett manligt förhåll-
ningssätt. Pinuppor (utvikningsbilder) hotar inte deras värld och objektivering av 
kvinnorna berör någon annan än dem. Männen behöver inte ändra sig. Det är kvin-
norna som gör det  och lär sig ett nytt sätt att se på jargong, sexism   -  under 
förutsättning att de kan sätta sig i respekt  hos männen. 
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Inledning 
  
 
Många människor har föreställningar om vad det kan innebära att arbeta inom in-
dustrin. De bilder 1som tecknas ned handlar om att arbetsmiljön kan ses som smut-
siga arbetsplatser som domineras av män, att arbetsinnehållet är mekaniskt och 
monotont, samt att arbetsuppgifterna ger föga stimulans för själen.  
 
De flesta företag har jämställdhetsplaner2, och genusbegreppet har införlivats i vårt 
medvetande. Diskussionen om intressekonflikt och eventuell maktkamp mellan 
män och kvinnor håller på att ändra karaktär, men att upprätta jämställdhetsplaner 
och förverkliga dessa kräver förändringar på arbetsplatserna. Generellt kan man 
påstå att kvinnor inte fått någon framträdande plats i denna alltför mansdominera-
de värld. Det har funnits några satsningar för att locka flickor och kvinnor till in-
dustrin och tekniska yrken, men statistiken visar på att andelen flickor på gymnasi-
ets el-program  1998/99 endast var 1,7 % (Skogh 2001).  Varför inte fråga kvin-
norna själva om vad de har att berätta om detta mansrike? 
 

                                                 
1 Att…frågade ett antal personer på gatan om hur de föreställde sig industriarbete; smuts var en dominerande 
bild. Att…har bl. a  som mål att öka intresse för industri och teknik d.v.s. att få individen att se industrin som 
en framtida arbetsplats, samarbetspartner eller kund, utveckling av attraktiva arbetsplatser, ökad rekryterings-
bas. 
2 Jämställdhetslagen (1991: 433) 1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och Människors lika rätt i 
fråga om arbete, anställnings-  och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i ar-
betslivet). Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.  
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 1. BAKGRUND 
 
 
Denna rapport utgör ett första arbete inom ramen för att…projektet men är också 
tänkt som en första delstudie i  en framtida avhandling om genus, arbete och kuns-
kap3 . Intervjuer med kvinnor som arbetar på arbetsplatser som domineras av män 
har ägt rum under oktober och avslutades den 26 november 2002. 
 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Ett huvudsyfte med denna studie är att med utgångspunkt i ett antal kvinnors be-
rättelser om hur de upplever sin arbetssituation utröna hur de själva definierar sin 
arbetsplats och söka förstå vad kvinnorna själva berättar om  arbetet i en mansdo-
minerad miljö. 
Ett annat syfte är att utifrån deras berättelser utveckla idéer som konkret förvaltar 
kvinnornas kunskaper och skapa förutsättningar för aktiviteter som bidrar till 
kompetensutveckling och därmed öka intresset för rekrytering inom ”teknikim-
pregnerade” arbetsplatser. 
 

1.2  Precisering av frågeställningar 
De frågeställningar som ställs relateras till kvinnornas uppfattningar om det egna 
arbetet och vilka vägar kvinnorna valt till sitt yrke. Det handlar om att utröna 
aspekter av praktisk karaktär som relateras till arbetets innehåll, arbetsplatsens ka-
raktär, yrkeskategori och till uppfattningar om vissa välkända företeelser som fö-
rekommer inom industrivärlden4.  
Hur definierar kvinnorna sitt eget intresse för industrin? 
Hur beskriver kvinnorna vägen till sitt yrkesval? Vad innebär själva arbetet?   
Vad innebär för kvinnorna den egna arbetsplatsen? 
Vilken kompetensutveckling behövs enligt dem för att locka kvinnor till industrin? 
Vilka åtgärder behövs för att öka den kulturella mångfalden i skolan och industrin? 

 
Frågorna är av berättande karaktär. Det är öppna frågor som under samtalets gång 
utvecklas med hjälp av följdfrågor med intentionen att sondera5 dvs fördjupa sig i 
olika innebörder som kan växa fram under samtalets gång. 
 

1.3 Om Att…projektet 
I bilaga 2 till EU Mål 2 ansökan  projekt ”Attraktiva tillverkningsföretag i Dalar-
na” beskrivs Att…s projektet. Jag kommer att återge några viktiga delar av ansö-
kan för att placera studien i Att… projektets sammanhang. 
Strategin för Dalarnas län, kallad ”Med förenade krafter mot år 2007”, fastställd av 
styrelserna för Länsstyrelsen Dalarna, Landstinget Dalarna, Länsarbetsnämnden 
                                                 
3 Avhandlingen skall läggas fram vid Huelva Universitet och kommer att fokusera på kön, arbete och kun-
skapsbildning inom tillverkningsindustri. Avhandlingen gäller specifikt kvinnor som arbetar i manligt domine-
rade arbetsplatser. 
4 Här kan man nämna smuts, buller och en hård och tuff jargong m. fl. 
5 Sonderande frågor och kvalitativ forskningsmetodik se Kvale, S (1997)  
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Dalarna och Dalarnas kommunförbund, har formulerats i följande historiska sam-
manfattning:  
 
Dalarnas näringsliv har grundlagts på naturtillgångarna skog, järn och vatten. Fortfarande 
finns här en viktig bas som har stärkts och breddats genom tekniskt kunnande och teknisk 
framåtanda. Dalarna har nu ett antal exportinriktade storföretag med högteknologisk pro-
duktion och internationell konkurrenskraft. En mycket viktig del av näringslivet är Dalar-
nas många små och medelstora företag och, i vissa bygder, en lång tradition av egenverk-
samhet för kompletterande försörjning 
 
Vidare betonar ansökan att det kommer att finnas svårigheter att rekrytera personal 
och detta förklaras som en hotbild för nationens och regionens industriella utveck-
ling. Denna beskrivning gäller även för Dalarna.  
Två forskare på Arbetslivsinstitutet genomförde i länet under hösten 1999 en förs-
tudie. Arbetet samfinansierades av ALI och Länsstyrelsen i Dalarna. I förstudien 
medverkade även Ronny Svensson (Småkom) och Arne Pettersson (Mora). Ett 
stort antal diskussioner genomfördes med företagare, kommuner och regionala ak-
törer. Syftet med diskussionerna var att identifiera angelägna behov där en fors-
karstödd utvecklingsinsats från institutet, i samverkan med företagen och regionala 
aktörer, kan bidra till att tillfredsställa behoven.  
Några viktiga synpunkter var: 
Intresse för lärlingssystem, generationsväxling i företagsledningen, kapitalförsörj-
ning, frågor kring lagerhållning av timmer, förebyggande underhåll, teknik för re-
ning av arbetsplatsens luft, etc. 
Huvuddelen av de frågor som berörts av såväl företagare som regionala aktörer har 
dock fallit inom ramen för personalrekryteringsfrågor, kompetensförsörjning, 
marknadsföring, nätverkssamarbete, kvalitetssäkring, samt arbetsmiljö och yttre 
miljöfrågor.  
Förstudien analyserade situationen och kom fram till att många tillverkningsföre-
tag har svårigheter att attrahera speciellt yngre arbetskraft.  
En viktig orsak till detta var bl. a den bild de unga, och deras föräldrar, lärare och 
kamrater har av arbetet i tillverkningsindustrin, men också på de faktiska förhål-
landena på företagen. Insatser som kan öka ungdomars intresse för att arbeta inom 
tillverkningsindustrin är ett område som är särskilt angeläget. Det finns också häv-
dar studien behov av att förbättra arbetsmiljön i mindre företag. Stöd för att bilda 
och stärka företagsnätverk är ett annat angeläget område.  
 
Länets tillväxtavtals första mål, nämligen ökad tillväxt och sysselsättning samt 
ökad jämställdhet och kulturell mångfald i Dalarnas län stämmer väl överens med 
Att…s övergripande mål. 
Genom projektet kan Dalarna skapa en solid och tydlig resursplattform för att på 
ett konkret sätt medverka i den satsning som ALI vill göra i Dalarna.  
I samverkan mellan ALI och regionens aktörer skall denna resursplattform stödja, 
genomföra, inspirera och koordinera till insatser som på kort och lång sikt bidrar 
till att skapa Attraktiva tillverkningsföretag i Dalarna. I det följande skall anges 
förväntade effekter av projektet som skall leda till: 
 
 Ökat intresse för industri och teknik. 

Få individen att se industrin som en framtida arbetsplats, samarbetspartner eller 
kund. 
 Utveckling av attraktiva arbetsplatser. 
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Genom utveckling av kompetens, organisation och fysiska åtgärder m.m. skall ut-
vecklande, säkra och mer attraktiva arbetsplatser skapas. 
 Ökad könsintegrering och kulturell mångfald inom skola och 

näringsliv. 
Inspirera till att bryta traditionella könsmönster och verka för en ökad integration i 
syfte att öka rekryteringsbasen och skapa attraktiva arbetsplatser 
Ovannämnda mål ”ökat intresse för industri och teknik" handlar om att reflektera 
över bilder och föreställningar om industriarbetet. Några intressanta frågor är: 
Vilken bild har potentiell personal av industriarbete och företag i regionen? Är bil-
den rätt eller fel? Hur har de fått denna bild? Hur kan man påverka bilden? Hindras 
invandrare att anställas, trots teknisk utbildning? 

 

”Bilden av industrin” 
Frågan är hur bilden av industrin ser ut idag. Det finns en risk att bilden inte har 
förändrats i den utsträckning som industrin förändrats. Det är av stor betydelse att 
förmedla en riktig bild av hur industrin ser ut idag och hur den arbetar både lokalt 
och globalt. Genom förändrade arbetsorganisationer, flexiblare miljö, mer automa-
tion och ökat användande av datorer har arbetet förändrats jämfört med tidigare. 
Målet är att få individen att se industrin som en framtida arbetsplats, samarbets-
partner eller kund. 
 
Delar av projektet tar också upp miljöaspekter och attraktiva arbetsplatser. Företag 
som aktivt tar hänsyn till den yttre miljön uppfattas ofta som attraktiva arbetsplat-
ser. Åtgärder som skapar bra fysisk arbetsmiljö resulterar oftast även i en förbätt-
rad yttre miljö. Några relevanta frågor som formulerats i projektet är: 
Var behövs insatser för att öka intresset för industriutbildning/industriarbete, sär-
skilt bland flickor i skolan eller på företagen eller både och? 
Inom ramen för projektet föreslås praktiska åtgärder såsom stöd till utveckling av 
god yttre och inre arbetsmiljö 
Projektet förklarar stödet på  följande sätt: 
 
Företag skall erbjudas stöd för att ta fram individuella handlingsprogram både avseende 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö i syfte att skapa attraktiva arbetsplatser. 
Information och goda exempel t.ex. vad det gäller betydelsen av utvecklingssamtal för in-
dividen och personliga utvecklingsprogram. 
Företagen erbjuds kompetens och åtgärdsplaner med uppföljning och samt förslag på fi-
nansiering. Individens utvecklingsbehov kan bli underlag för blivande Mål 3 projekt (sid. 
12) 
 
En annan viktig del av projektet är det man benämner strategiska nätverk 
för att skapa mer attraktiva arbetsplaster. 
Här föreslår man en studie för att kunna jämföra ett antal Dalaföretag och klarläg-
ga arbetsmiljöns betydelse för trivsel, lojalitet och personalrekrytering. Dessutom 
bör man undersöka hur nätverk mellan industrier kan gynna de ingående företa-
gens attraktionskraft som arbetsplats och påverka företagens konkurrenskraft. 
Projektet skall bidra till att starta ett eller flera strategiska nätverk med fokus på 
ovan beskrivna problemställning. 
Under rubriken ”Arbetsmiljöutveckling i små industriföretag i Dalarna” menar 
man  att små industriföretag fortfarande har många av de klassiska arbetsmiljöpro-
blemen.  
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Några av dessa arbetsmiljöproblem är exempelvis brist på kompetens. Företags-
hälsovården spelar sällan någon roll för dessa företag. De problem man har är ofta 
relativt enkla och lösningarna är ofta inte kostsamma.  
I ett samarbete med Företagarnas Riksorganisation, Metall, Skogs- och Träfacket 
samt Industrifacket planeras ett projekt där möjligheterna att på ett effektivt sätt 
dra nytta av de kunskaper som forskningen producerat skall undersökas. Kunska-
per och erfarenheter från liknande projekt i och utanför Sverige skall implemente-
ras där så är möjligt. Diskussioner har förts med Yrkesinspektionen i länet samt 
projektet Natur Resurs Centrum, NRC, om samverkan. 
Mot denna bakgrund kommer vi in på de teman som är centrala för vår studie. Här  
berörs jämställdhet, genus och etnicitet. I följande avsnitt beskriver jag delar av 
dessa teman som bl. a. är underlag för intervjuerna. 

1.4 Ökad könsintegrering och kulturell mångfald 
En prognos är att den lokala och regionala rekryteringen bland ungdomar kanske 
inte är nog för att täcka de framtida behoven för näringslivet. Det påpekas att  det 
är av stor vikt att bättre ta tillvara invandrad kompetens samt öka integrationen 
mellan könen på arbetsplatserna.  Ett av de övergripande målen i tillväxtavtalet är 
”jämställdhet mellan kvinnor och män”.  
Projektansökan påpekar följande: 
Länsstyrelsen i Dalarna har tydligt tagit på sig rollen att medverka till ökad jäm-
ställdhet och kulturell mångfald på arbetsmarknaden med personella resurser och 
vid företagsstöd efterstäva ”40 procent” regeln. Men som det framgår i boken ”40 
Procent”6 så krävs insatser från flera håll och kanske samarbete mellan flera parter.  

Ökad kulturell mångfald 
Utifrån en övergripande inventering skall lämpliga aktiviteter planeras och genom-
föras i syfte att flera invandrade skall få anställning inom industrin. Attityder både 
bland invandrade och företag skall undersökas.  
Exempelvis kan ett antal invandrade personer med lämplig teknisk utbildning ge-
nom olika åtgärder, t.ex. utbildning och mentorprogram, få erforderligt stöd för att 
få anställning. 
Företagen skall informeras om goda exempel på vilka sätt ökad kulturell mångfald 
kan vara positivt för företagets utveckling, t.ex. vid exportsatsningar. 
 
Med de resurser och nätverk som projektet erbjuder kan projektet bli en bidragande kom-
ponent för målen i tillväxtavtalet. Forskare på Arbetslivsinstitutet har erfarenhet från tidi-
gare forskning kallad ”Kön och arbete”. Detta kan vara en bra grund för ett aktivt arbete 
inom Dalarna (sid. 13) 
En beskrivning från Projekt ”EQVA” kan vara intressant att återge: 
Projektet har initierats av jämställdhetsdirektören. Projektet bygger på ett drygt två 
år gammalt samarbete mellan SSAB Tunnplåt AB, Scania AB samt Haraldsbo-
gymnasiet. Målet har varit att få fler kvinnor att söka sig till industrin. Grundtan-
ken är att fler kvinnor på mansdominerade arbetsplatser ger bättre arbetsmiljö och 
ett effektivare resursutnyttjande inom industrin.  
Man drar slutsatsen att trivsel och arbetsglädje ökar, kvinnor tillför ett tänkande 
och ett arbetssätt som är gynnsamt för företagen.  
Vidare hävdas att detta i sin tur ger stabilare och mer lönsamma företag som har 
lättare att överleva och växa.  

                                                 
6 Ylva Hasselberg, Dalarnas Forskningsråd 
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Projekten EQVA och ATT har starka beröringspunkter och kommer att samverka 
på flera plan. Genom ATT projektets resursplattform kan projektledning och fors-
karkompetenser från ALI samt Högskolan Dalarna kanaliseras till EQVA. 
En annan viktig aspekt är att sträva mot en ”Ökad könsintegrering inom sko-
la och näringsliv”  
Skolans innehåll och form är ett uttryck för samhällsutvecklingen. Könssegre-
geringen är ett faktum. Flickor och kvinnor är underrepresenterade i de yrken som 
uppfattas som manliga domäner. 
Den pragmatiska och handlingsinriktade delen av Att… är att projektet i viss om-
fattning även kan erbjuda skolor kunskap och nätverk för att bättre kunna stödja 
elever inom mansdominerade program. 
 Ett syfte är att behålla och attrahera intresserade elever. En möjlighet är att sko-
lorna skall erbjuda fortbildning för lärare inom program med en övervägande 
könsdominans, t ex verkstadsprogrammet.  
Ett annat syfte är att erbjuda lärarna kunskap och bilda nätverk för att bättre kunna 
ta sig an elever som inte av tradition sökt den inriktningen. 
 
Ytterligare en aspekt för att minska könssegregeringen handlar om hur ”ATT-
projektet” använder sig av tidigare erfarenheter som till exempel kvinnor som har 
lyckats inom mansdominerade yrkesområden.  
Arbetslivsinstitutet har bland annat i uppdrag att främja forskning om kvinnors 
villkor i arbetslivet, att verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i arbets- 
och samhällslivet samt att inom samtliga forskningsområden beakta dessa förhål-
landen.  
Information till företaget om de goda exemplen kommer att ges. 
 
Jag har nu återgivit valda delar av Att…s projektansökan som är relevant för den-
na studie. Mot denna bakgrund har syfte och frågeställningar med studien formule-
rats.  
Intentionen med studien är att utifrån kvalitativa metoder och tekniker söka förstå 
industriarbete ur kvinnornas eget perspektiv. Rapporten har fått namnet ”Röster 
om industriarbete” och syftar till att lyfta fram kvinnornas egna uppfattningar och 
föreställningar kring sitt arbete.  
En central fråga är vad kvinnorna berättar om sina livsval. En aspekt är att ta reda 
på upplevelser och föreställningar om hur arbetet i en sådan miljö uppfattas av 
kvinnorna själva och en annan aspekt handlar om konstruktioner av kvinnligt och 
manligt i en teknisk och maskinell värld.  I följande avsnitt beskrivs jämställdhet 
och genus i undervisningssammanhang som har stor betydelse för förståelse av 
mansdominerade arbetsplatser och kvinnornas villkor och strategier i en specifik 
miljö.  
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2. JÄMSTÄLLDHET 

 
Lena Petersson (1996) skriver att  enligt en rapport som presenterades inför kvin-
nokonferensen i Peking 1995 hade jämställdheten i Sverige rankats som ”etta”. 
Strax efter Sverige följde Finland, Norge och Danmark. Sämst på jämställdheten 
var flera av arabländerna och sist kom Afghanistan.7  Men skriver Lena en annan 
bild förvisades i LO-rapporten ”Klass och kön.  
Det var ett dystert dokument över svenska lågavlönade kvinnors verklighet och berättade 
bland annat om hur neddragningarna i socialförsäkringssystemet slog hårt mot i synnerhet 
ensamstående, lågavlönade kvinnor (a.a. sid. 1) 
 
Lena Petersson (a.a.) menar att man kan se två bilder, dels omvärldens bild av Sverige som jäm-
ställdhetens förlovade land, dels en bild som betonar (o)jämställdheten i landet. När det gäller be-
greppet jämställdhet i skolsammanhang som är viktigt för den sociala fostran i sådana frågor fick 
skolan i uppdrag att verka för jämställdhet då grundskolan fick en ny läroplan 1969. Ett år senare 
fick gymnasieskolan en ny läroplan. Det tog dock nästan tio år att få en lag mot könsdiskrimine-
ring8 i arbetslivet. Under hela åttiotalet skedde några förändringar och 1985 fick man Jämställd-
hetsavtal för de statliga bolagen.  

En sökning på Internet med hjälp av sökmotor Altavista, tisdag den 4 december 2001 och med 
hjälp av sökbegreppet  jämställdhet/skollagen ledde vidare till begreppet värdegrund på Skolverkets 
hemsida. Följande text  återges och citeras i valda delar: 

 
Jämställdhet mellan kvinnor och män ingår som en viktig demokratifråga i vär-
degrunden i de statliga styrdokument som gäller för skolan, d v s i skollagen, läro-
planerna och flertalet kursplaner. Jämställdhet är också ett perspektiv att bedriva 
värdegrundsarbete utifrån samtidigt som man i de flesta verksamhetsområden kan 
anlägga ett perspektiv som omfattar dels flickor, dels pojkar.  
 
Vidare beskrivs kön och genus som faktorer som bör utvärderas samt föreställ-
ningar om lärmiljöer. 
 
Kön och genus ses som viktiga faktorer att ta hänsyn till. Även den nationella kva-
litetsgranskningen 1999 om sexualitet och samlevnad utgick från ett jämställdhets-
perspektiv.  
  

Notera att kön och genus betraktas som faktorer medan däremot  jämställdheten 
betraktas som perspektiv. Det hänvisas till en skrift om pojkar och flickor: 

                                                 
7 Human Development Report, United Nations Development Program (1995). 
8 1980 Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs. Äktamakesprövning för studiemedel avskaffas. Jäm-
ställdhetsavtal för kommuner och landsting. Grundskolan får en ny läroplan. Skolan skall verka för jämställd-
het. Ny lag om tronföljd. Förstfödda dotter eller sonen till monarken ska ärva tronen (SCB lathund om jäm-
ställdhet 2002 
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Skolverket har i en rad olika material velat lyfta fram jämställdhetsperspektivet Ur budgetpro-
positionen 2001.  
En demokratisk syn på flickors och pojkars lika värde skall genomsyra hela skolans verksamhet för 
att motverka könsojämlikhet och segregering och främja jämställdhet mellan könen. I regeringens 
budgetproposition för 2002 uttrycks att det behövs kraftfulla insatser för att stärka kompetensen i 
jämställdhetsfrågor. I propositionen framgår att Skolverket föreslås få i uppdrag att främja och in-
tensifiera skolornas arbete med jämställdhetsfrågor genom att sprida erfarenheter och kunskaper.  
Skolverket skall få i uppdrag att ta fram lärande exempel på hur skolor och kommuner, i samverkan 
med olika organisationer och myndigheter, arbetar med jämställdhet och social och etnisk mång-
fald. 
 

I de olika uppmaningarna från skolverket till skolvärlden och dess aktörer kan man 
finna de två huvudkategorierna jämställdhet och genus men också begrepp som 
demokrati och etnisk mångfald. Kategorierna är problematiska. Demokrati har vi-
sat sig svårt att förstå för eleverna när forskning visar på att eleverna inte har så 
stort inflytande. Vidare kan man tänka sig man kan arbeta fram jämställdhet ut-
ifrån ett genusperspektiv (de är varandras förutsättningar) och undervisa om/med 
genus redan i grundskolan. Då kan jämställdhetsfrågor och genusfrågor behandlas 
i alla ämnen och alla gymnasieprogram. När gymnasisterna går vidare till högsko-
lan skulle genusperspektivet bli en naturlig del av högskolestudierna. 

Man kan konstatera att jämställdheten inte kan användas för att skapa systemgene-
rerande förändringar om man inte arbetar med dessa frågor tidigt i skolsystemet. 
Genussystemet finns, med andra ord, som en inbyggd struktur liksom andra struk-
turer i vårt samhälle De olika medierna för kommunikation tillskriver kvinnan det 
man skulle kunna kalla teknisk diskvalificering (se Wajcman, 1994). En sådan dis-
kvalifikation sker på olika plan och i vardagsmöten. En majoritet av kvinnor in-
handlar tekniska apparater men installerar dem inte, kvinnor kör bilar och männen 
reparerar dessa. Kvinnors möten och kommunikation med tekniker eller systemin-
genjörer sker på annat sätt än när de talar med män, ett språk där teknisk jargong 
utesluter kvinnan. Attribuering till kvinnorna i specifika sociala sammanhang gör 
att genus uppfattas som mindervärdigt, ineffektivt. Fokuseringen på en teknisk un-
derlägsenhet skapar föga intresse för att upptäcka det Belenky (1986) kallar kvin-
nors väg till kunskap eller analysen av de olika vägar som kvinnor har använt för 
att skaffa sig kunskap på kvinnors villkor. Belenky (a.a.) beskriver olika kvinnors 
röster deras livsprojekt och livshistorier och hur de hittar en egen kunskapsväg. 

Mot denna bakgrund kan man föreställa sig hur de olika industriprogrammen och 
på högre nivåer ingenjörsutbildningarna ser ut. Det är utan tvekan manliga utbild-
ningsterritorier som påverkar de föreställningar som finns om kvinnor inom indu-
strin. 

Frågan är om bl. a positiv särbehandling av kvinnor eller människor med olika et-
niska bakgrunder inom utbildningar eller arbetslivet kan vara en möjlig åtgärd som 
kan introduceras under en rekryteringsfas.  
Att…projektet vill uppnå en verklig integration genom att ta hänsyn till mångfald 
samt öka rekryteringen inom bristutbildningar. Mångfald syftar på rekrytering av 
kvinnor men också människor med en annan etnisk bakgrund. Det finns mycket att 
göra inom detta område.  
Fabrikens värld är i detta perspektiv inte bara mannens värld utan också en värld 
där majoritetskulturens normer och mannens kompetens iscensätts.   
Bilden av kvinnor inom verkstadsindustrin enligt statistik år 2002 visar på att i Da-
larna arbetar 46 % inom tillverkningsindustrin varav 20 % är kvinnor. Att…s har 
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tagit sig an denna uppgift och initierat studien av kvinnor inom tillverkningsindu-
stri i Dalarna. De frågeställningar som har ställts för denna studie är följande: 
 På vilket sätt beskriver kvinnorna sitt eget arbete? Hur uppfattar de sitt eget val 
och orsakerna till att de valde industriarbete? Vad tycker kvinnorna är viktigt att 
berätta för andra kvinnor som vill välja ett arbete som har varit något av ”naturlag” 
för män men något annat för kvinnor? 
 

2.1 Utbildningens betydelse för genusperspektivet 
Utbildningens betydelse för att kunna minska könssegregeringen i ungdomsskolan 
samt öka medvetenheten bland unga människor kring frågor som handlar om 
kvinnligt, manligt, mänskligt är en viktig fråga för alla som undervisar barn och 
ungdomar. Tyvärr har genusperspektivet inte fått en central plats i undervisningen 
på högre nivåer och man kan misstänka att frågor om genus inte heller behandlas 
medvetet inom ungdomsskolan.  

Det har gjorts stora framsteg vad gäller implementering av jämställdhet men ge-
nusfrågor har inte följt lagens funktionella innebörd. Låt oss reda ut några viktiga 
begrepp som kan vara intressanta för att förstå och analysera genusperspektivet 
och jämställdheten. 

Begreppet könsroller används till exempel för att kategorisera grupper av pojkar 
och flickor. Däremot är genus och genusforskning begrepp som associeras till stu-
dier av kvinnligt och manligt som sociala konstruktioner, dvs. könsmönstren som 
skapas via sociala handlingar (uppfostran) och sociala system (kultur, maktstruktu-
rer och politisk ideologi) med syfte att få en djupare betydelse av det som sedan 
skapar genussystem och genusordning.  

Genus kan användas för att beskriva och förstå olika mönster och strukturer. Be-
greppet är latin och betyder ”härkomst, släkt, stam, kön, art, slag”. Den engelska 
motsvarigheten är gender. 
Genussystemet uppstod som begrepp i amerikansk antropologi under 1970-talet. I modern svenska finns ordet kön som be-
tecknar det biologiska och det sociala könet.  Genussystem myntades i Sverige av professor Yvonne Hirdman, och beskriver 
en maktordning där kvinnor är strukturell underordnade män som grupp. Principen enligt Hirdman (1988) beskrivs av två 
dimensioner som förklarar en underordningsideologi: I-särhållandet mellan könen och den manliga normens överhöghet. 

Eva Gannerud (2001) skriver att genusordning innefattar olika nivåer och dimen-
sioner i vårt samhälle. Det finns en symbolisk nivå av hur män och kvinnor är och 
bör vara. Det vi möter är föreställningar djupt rotade i kulturen och som sedan kan 
användas på en strukturell nivå. När det gäller universitetsstudier hävdar Wiklund 
(2001) att man finner genusperspektivet på A och B-nivå, men inte regelmässigt på 
högre nivåer. Hon får fram en enhetlig bild när hon granskat ett antal rapporter. Ett 
annat mönster menar hon, handlar om att uppsatser med genusperspektiv är skriv-
na av kvinnliga studenter, och vidare är det oftast kvinnliga lärare som lyfter fram 
perspektivet inom egna och andras kurser.  

En rad internationella och nationella genusforskare (Belenky 1986, Fox 1992, 
Harding, 1991) konstaterar att Universitet och Högskolor utan tvekan är en makt-
bas för män och manlighet.  Vetenskapen är manligt kodad och därför kan system-
förändrande åtgärder vara svåra att genomföra.  
 

The relationship between gender and science is a pressing issue not simply because 
women have been historically excluded from science, but because of the deep interpen-
etration between our cultural construction of gender and our naming of science. The same 
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cultural tradition that names rational, objective and transcendent as male, and irrational, 
subjective and immanent as female also simultaneously names the scientific mind as male, 
and material nature as female (Fox, sid. 47) 
 

Vidare tycks två kategorier, nämligen Jämställdheten och könsneutraliteten omges 
av myter som uppvisas i passivt och aktivt motstånd.  

Några vanliga invändningar berör problematiseringen av kategorier. Jag anser att 
det inte går att jämställa kategorin jämställdhet och genus men att dessa är var-
andras förutsättningar. Genus är ett analytiskt begrepp som tar upp bl.a. föreställ-
ningar om genuskonstruktion och reproduktion i en samhällelig kontext, medan 
jämställdhet  som det uttrycks i lagtexten i första hand syftar till att komma till rät-
ta med obalansen mellan kvinnor och män: 
 

LAGENS ÄNDAMÅL 
1 § Denna lag har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, an-
ställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet (jämställdhet i ar-
betslivet). 
Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet. 
   

Vi kan konstatera att kvinnor och män har lika rättigheter, skyldigheter och möj-
ligheter att delta i politiska, fackliga och andra samhälleliga aktiviteter samt har ett 
arbete som ger ekonomiskt oberoende.  

Om man tänker sig att undervisningen skulle formuleras med tanke på en integre-
ring av könsmaktperspektiv kan även andra ”konkurrerande” kategorier eller per-
spektiv få plats.  

En högskoleutbildning skall vila på vetenskaplig grund och därför lägga grunden 
till ett kritiskt förhållningssätt i alla ämnen. Detta gör genusperspektivet till ett 
problem. Å ena sidan skall den finnas som ett ämne, å andra sidan som ett perspek-
tiv.  
Undervisning med ett genusperspektiv kan vara att undervisa om genusforskning eller att 
analysera undervisning ur ett genusperspektiv. Att betrakta ett ämne med genusperspektiv, 
eller att analysera undervisningssituationen med genusperspektiv innebär att lägga ett 
könsmaktperspektiv på ex. seminariekultur, hur kunskap förmedlas, kurslitteratur. Vinsten 
är att man också lägger grunden för ett kritiskt förhållningssätt som främjar självständigt, 
kritiskt tänkande överhuvudtaget (Wiklund sid. 6) 
 

Sammanfattningsvis kan frågan om genus vara en fråga om att uppmärksamma 
jämställdhetsplaner. 9  

En möjlighet är också att integrera genusperspektivet i olika kurser inom bl. a in-
dustriprogrammet och på så sätt skapa goda förutsättningar för genustänkande. På 
sikt tror jag att man kan påverka lärares arbete med barn och ungdomar och för-

                                                 
9 Eva Gannerud (2001) beskriver genusordningen och ger exempel från skolans värld. Genusrelaterade före-
ställningar och normer bygger ofta på ett I-särhållande av ”manligt” och ”kvinnligt”. Detta legitimerar sedan 
att män och kvinnor tilldelas olika uppgifter och positioner (…) Genusordningens övergripande mönster av-
speglas mer eller mindre tydligt inom varje organisation och institution (…) Det finns många olika uttryck för 
en symbolisk nivå i skolans genusregim, till exempel i kunskapssyn, vad som uppfattas som relevant eller irre-
levant kunskap, och i det kunskapsinnehåll som dominerar skolans värld (sidor 14, 15) 
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modligen motverka myter om jämställdheten samt strukturella genuskonstruktio-
ner som är givna i organisationer och inte minst på mansdominerade arbetsplatser.  

Vilka är i detta fall de givna konstruktionerna?  En sådan konstruktion kan exem-
pelvis vara synen på kvinnan som problem 10eftersom tillskrivningar av mannen 
som normen är givna, naturliga, biologiskt determinerade. Konsekvensen av en så-
dan syn kan bli att det som uppfattas som givet och norm inte blir ifrågasatt.  

Normen finns inbyggd i kulturen och strukturen. Den liknar vissa aspekter på 
diskriminering av olika slag (rasism, sexuella trakasserier) inom olika organisatio-
ner. Några debattörer har kallat detta för strukturell rasism, könsegregering. För-
ändringar av systemkaraktär kallas av Wiklund för systemförbättringar.  

Svårigheten i fallet med den låga andelen kvinnor i exempelvis tek-
nik/naturvetenskap är att lösningar med stödjande åtgärder, dvs. systemförbätt-
ringar som innebär reproduktion av genderstereotypier 11inte leder till ”riktiga för-
ändringar”. Att satsa på systemförändringar har visat sig väldigt svårt att genomfö-
ra. Däremot krävs det insatser på olika nivåer i en organisation för att skapa goda 
arbetsmiljöförutsättningar och i praktiken arbeta aktivt med jämställdhet.  

 
 
  

                                                 
10 Notera att invandrare också kan beskrivas som problem i olika sammanhang och inte som tillgång.  
11 Här finns det olika åsikter om insatser och  stödjande åtgärder där enkönade grupper ( ex: flickor och tek-
nik) får arbeta i projekt med syfte att öka intresse för naturvetenskap och teknik. En relevant fråga här är om 
det handlar om flickor eller om innehållet i ämnet som skapar intresset för sk. mansdominerade ämnen. 
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3. Presentation av de olika Företag 
De företag som ingår i studien ligger alla i Dalarna. Informationen om företagen 
har hämtats från broschyrer och företagens hemsidor. Bilderna av några företag 
har tagits i samband med besök och några kvinnor har gett tillåtelse till att bli foto-
graferade12.  

3.1.  Arcos Hydraulik 
Arcos ligger i Borlänge. Företaget levererar cylindrar till pappersbruk, stålverk, 
gruvor, off-shore och tung verkstadsindustri.  Arcos har mer än 40 års erfarenhet 
som leverantör och en stor del av deras produkter går på export. 
 

3.2  Erasteel (Långshyttan) 
Är numera ett franskägt företag. Företaget finns  i Frankrike, USA, UK och Sveri-
ge med placering i Långshyttan, Vikmanshyttan och Söderfors. Erasteel tillverkar 
teknologiska produkter men också metallurgi. 
 

3.3  Dellner Couplers AB i Vika (Falun)  
Företaget har funnits sedan 1941 och idag på 2000-talet arbetar ingenjörer, designer och tekniker i samma anda. I Vika arbe-
tar ca 150 personer och ca hälften arbetar inom design och administration.  

 

3.4 Hammarprodukter  
   
Hammarprodukter är beläget i Bjursås (Dalarnas Schweiz), 20 km norr om Falun. 
AB Hammarprodukter är ett privatägt företag som huvudsakligen tillverkar skyltar 
och märkningssystem för elkraftindustrin 

3..5 Ritomex AB 
Företaget ligger i Bjursås. Ritomex konstruerar, producerar och distribuerar pro-
dukter inom moderbolagets verksamhetsområden. Ritomex tillverkar precisions-
kugghjul i olika material. De bygger också kuggväxlar och anpassar dessa växlar 
för att ytterligare hjälpa sina kunder.  
 

3.6 Monark Exercise AB 
Monark Exercise tillverkar cyklar och ligger i Vansbro, Dalarna. Den första Krooncykeln rullade ut 
ur fabriken 1910. I dag har Monark Exercise AB tagit över produktionen av Kroons klassiska 
transport- och specialcyklar. Monark Ergomedic. 

3.7 LC- tec 
I juli 2001 förvärvades Proditron Sweden som har utvecklat en serie av informationstavlor som bland annat kan användas i 
intelligenta hem, kontor och offentlig miljö. Proditron Sweden äger i sin tur 50 % av Hanza Elektronika i Ogre i Lettland. 
Hanza Elektronika är kontraktstillverkare och utvecklare av elektronik och elektronikprodukter. 

 

 

 

                                                 
12 Fotografierna används enbart som illustrationer. 

 22



Röster om Industriarbete Maria Bergman  2003 
Högskolan Dalarna Att…projektet  
 

 
 
 
 
  
  
 
   
 

 23



Röster om Industriarbete Maria Bergman  2003 
Högskolan Dalarna Att…projektet  
 

4. METOD 
Denna studie är av kvalitativ karaktär13, vilket innebär att de tekniker som används 
för att samla in data baserar sig på intervjuer, loggboksanteckningar, arbetsplatsbe-
sök och information från de olika företagens hemsidor.  
De intervjuade kvinnorna som deltog accepterade att vi bandade samtalet. I början 
hade jag tänkt intervjua en kvinna per företag men av tidsskäl gjorde jag en grupp-
intervju med 5 kvinnor. Sammanlagt deltog 12 kvinnor.  
Intervjumetoden följer till en viss del en mall med olika teman. Frågorna i de olika 
temana  handlar om upplevelser av arbetsplatsen men också beskrivningar av olika 
välkända föreställningar om industriarbete.  
Intervjuerna har karaktären av livshistorieintervju. När man använder sig av denna 
teknik hävdar Ehn (1992) styrs och formas berättelsen av en mängd olika faktorer: 
forskarens kunskapsmål och frågor, informantens vilja och förmåga att gestalta er-
farenheter, intresse. Intervjuaren rekonstruerar sitt liv, upplevelser och minnen. 
 
Det finns säkert betydande skillnader mellan mäns och kvinnors sätt att berätta om sina 
liv, och även skillnader i detta avseende mellan generationer och samhällsklasser. Det är 
inte bara erfarenheterna som är olika, utan också berättarstilar, konventioner om hur man 
talar om sig själv och idéer om vad ett ”liv” är och vad det går ut på (a .a.  sid. 207) 
 
Slutligen är det kvinnornas erfarenheter som står i centrum för samtalet. Samtalet 
sker dynamiskt och är interaktionistiskt. Det innebär att det finns ett givande och 
ett tagande. När man ställer frågor och resonerar med sina informanter uppstår en 
kontakt där språket är väldigt centralt. Samtalet är på ett sätt otillräckligt om man 
vill fånga abstrakta innebörder av själva arbetet. Det krävs att vara närvarande i 
den sociala praktiken, och därför är fältarbete och observationer av industrins soci-
ala situationer och arbetssituationer nödvändiga att följa upp i en kommande stu-
die. Metodmässigt kan man tänka sig att arbeta inom industrin såsom ett antal et-
nologer har gjort: Billy Ehn (1981) på läkemedelsfabriken, Siv Ehn (1981) i elekt-
ronikindustrin och Anders Björklund (1984) i hamnen. Men man kan också tänka 
sig att arbeta utifrån en annan position än som anställd, nämligen genom att stude-
ra kvinnorna med öppet fältarbete och med tillfälligt deltagande observation. En 
kvinna tyckte att jag skulle få större förståelse för hennes arbete om jag gick bred-
vid14.  Företaget erbjöd mig att komma till avdelningen för att på så sätt komma 
närmare kvinnornas arbete. Lena Petersson (1996) har arbetat med intervjuer och 
arbetat en kort period på hydraulavdelningen för att under förlängda lunchraster 
samtala med operatörerna. Hon använde sig av olika metoder: samtal/intervjuer, 
både personliga och via telefon, ostrukturerade observationer vid ett antal besök 
och hon arbetade en månad på hydraulavdelningen. Hon använde företagsdoku-
ment, både interna och externa material och fotografering av maskiner och produk-
tionsutrustningen. Eva Fägerborg (1996) använder sig av intervjuer men också del-
tagande observation men hon arbetar inte på fabriken. Hon beskriver sin forskar-
roll som en nyfiken och okunnig person som ville lära sig så mycket som möjligt 
om vad som försiggick som observatör och deltagare.  I denna studie görs inter-

                                                 
13  Widerberg, K. (2002). Kvalitativ Forskning i praktiken. 
14 I skrivande stund har jag fått möjlighet att under våren 2003 (maj) arbeta en vecka vid företaget Dellner 
Coupler bredvid en kvinna som har lång erfarenhet av tillverkningsindustrin. 
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vjuer och observation av arbetsplatsen. Intentionen var att förmå kvinnorna att 
själva verbalisera det de ”upplever” och utifrån deras utsagor skapa materialet.  
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4.1 GENOMFÖRANDE 

Undersökningen startade 2002 i oktober och avslutades den 26 november. Att… 
projektet föreslog en uppföljning av Örebrorapporten15 men det fanns behov av att 
göra en egen studie som beskrev situationen i Dalarna. Det fanns en lista från Me-
tall på 42 kvinnor i 27 företag.  
 
Urvalet av företagen gjordes utifrån ovannämnda lista. Antalet som valdes ut var 7 
företag och 7 kvinnor. Kriterierna för urvalet var att få variation, geografisk sprid-
ning, olika tillverkning samt kvinnor i tillverkningen. 
Intervjuerna bokades genom Marita Andersson och genomfördes på de olika före-
tagen. Kvinnorna informerades om att…s projektet och syftet med denna studie. 
Vidare fick kvinnorna information om intervjulängden (1 –1,5 timmar) samt att 
deras uppgifter är konfidentiella. Intervjuerna följdes av besök på kvinnornas av-
delning (ar).  
Vid publicering av rapporten kommer namn och ålder att tas bort. Vi vill komma 
underfund med vad som är positivt och kanske vad som kan göras för att uppnå at-
traktiva arbetsplatser.  
Vi vill också lyfta fram kvinnornas erfarenheter och utifrån de berättelserna kunna 
föreslå förbättringar på de besökta arbetsplatserna. I några fall har vi samtalat med 
cheferna eller avdelningscheferna. Samtalen handlade om att förklara vad att… 
projektet sysslade med och syftet med studien.  
Alla företag har visat intresse och vilja informera. Några företag har inte gett till-
stånd till bilddokumentation av arbetsplatsen. Platsen för intervjuerna skiftade. De 
genomfördes på en konferenslokal, ibland ett arbetsrum eller avdelningskontor och 
vilrum.  
 
Hur de olika företagen presenterar informationen på sina hemsidor är intressant 
och delar av denna information har använts för att presentera företagen.  
 

4. 2 företagsbesök och intervjuer 
V 41. torsdag den 10 oktober 2002 Arcos Hydraulik AB. Borlänge (1 informant) 
V 42 måndag den 14 oktober 2002 Erasteel Kloster AB, Långshyttan Hedmora-
Säter (1 informant) 
V 42 torsdag den 17 oktober 2002 Dellner Couplers AB Vika Falun (2 informan-
ter) 
V 45 torsdagen den 7 november Hammarprodukter Bjursås (1 informant) 
V 46 tisdagen den 12 november Ritomex i Bjursås (5 informanter) 
torsdagen den 14 november Monark Exercise Vansbro (1 informant) 
V 48 tisdagen den 26 november LC-tec Borlänge (1 informant) 
 
 
 
 
 

 
                                                 
15 Örebrorapporten (Loodh, S, Hult, B.  S5/97): Kvinnor i mekaniska verkstäder. Hinder och möjligheter. För-
fattarna studerade hinder och möjligheter  och berörde aspekter som förhållande på arbetsplatsen, uppväxtför-
hållanden, familjesituation, utbildning och fysisk hälsa och följde en intervjumall med 36 frågor.  
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5. INTERVJUSAMMANSTÄLLNING 
Intervjuerna har skrivits ut individuellt och det har givit ett material på 9-10 si-
dor/intervju. Intervjuerna kommer att redovisas med en kort presentation av kvin-
nornas arbete, men för att kunna uppfylla konfidentialitetskravet har en del uppgif-
ter tagits bort. Inga företag som kan associeras till informanterna namnges.  
Vissa uppgifter som är borttagna ur intervjuerna ger kanske en begränsad beskriv-
ning av kvinnornas arbete. Åldern16 kan vara en variabel som är lätt att identifiera, 
och har därför tagits bort. Eftersom ålder och erfarenhet har betydelse för de åsik-
ter som framförs återges eventuella generationsskillnader i mer generella ordalag i 
texten. Andra uppgifter kan vara delar av arbetsinnehåll, arbetets karaktär. Istället 
får man läsa om dessa uppgifter som en kollektiv beskrivning.  Jag har dock behål-
lit kärnan ur varje samtal och strävat efter att uppfylla konfidentialitetskraven. Idén 
med denna sammanställning är att synliggöra kvinnornas arbete, och mycket möda 
har gjorts för att arbeta med olika begrepp som påverkar kvinnornas berättelser. 
Språket är i ett sådant sammanhang väldigt viktigt och inte minst den tolkning som 
görs av kvinnornas språk. Vad ligger bakom det kvinnorna säger? Ehn,B. (1992) 
menar att orden refererar inte bara till vissa händelser och förlopp, utan avslöjar 
också något om hur berättaren använder dessa händelser i sin livskonstruktion för 
att ge mening åt det enskilda fallet och åt ”hela livet”.  
Vidare kommer jag att redovisa framställningen av vad kvinnorna berättar om sina 
arbetsplatser efter de teman som finns på själva intervjuguiden men också utifrån 
de teman som jag har hittat i materialet. Därefter belyser jag dessa teman med 
hjälp av kvinnornas utsagor. Utsagorna kommenteras och analyseras efter varje ka-
tegori, men jag kommer också att sammanfatta och avsluta med en mer ingående 
analys i ett avslutande kapitel. 
 
 

6. Resultat och Analys 
 
Jag har disponerat detta kapitel på följande sätt: Först presenteras kvinnorna i 
grupp och då använder jag ”vi” och sedan presenterar jag ett antal teman. Några av 
dessa teman illustreras med ett antal utsagor. Utsagorna är valda episoder som 
stärker teman som har återkommit i materialet. Intervjuarens frågor är kursiverade. 
Utsagorna är ibland förkortade och då använder jag (…) för att markera att utsa-
gan, eller meningen inte är fullständig och jag har tagit delar (teman) som är in-
tressanta att belysa. 

 

6. 1 Vilka är kvinnorna? 
Vi är kvinnor som arbetar inom tillverkningsföretag. Det innebär att vi har olika 
slags utbildningar. Några av oss är unga med nyvunnen erfarenhet av arbetet på 
verkstadsgolvet och andra har arbetat mer än 20 år inom branschen. Några av oss 
har specialiserade utbildningar och andra har fått olika kurser för att lära oss vårt 
specifika arbete. Vi har förvärvat praktisk erfarenhet av olika sorters maskiner. Vi 
är svarvare, fräsare, maskintekniker, programmerare,  etc etc. 
                                                 
16 Antal kvinnor som arbetar på varje arbetsplats är en minoritet inom just det yrket och dessa specifika kvin-
nor kan lätt bli igenkända. 
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Vi har valt vårt yrke av olika skäl: (Några av dessa orsaker har styrt vårt val). Vi 
kan nämna att för några av oss har närheten till barnomsorgen avgjort valet. Andra 
har varit hemmafruar och när barnen har vuxit upp har vi velat arbeta med något 
annat. För en del har det blivit ett naturligt val då vi har haft släktingar i branschen. 
Några har varit arbetslösa och av personliga motiv flyttat och sadlat om från vår-
den eller handel. Några har tröttnat på arbetsplatser som hemtjänsten. Andra har 
inte haft kraft och möjligheter att läsa vidare.  Det vi har gemensamt är att vi har 
haft intresse för teknik, maskiner och allt som kan förknippas med praktiskt arbete.  
 
 

 
Bild nr. 1  Monark Exercise AB. Kvinnan i bilden har arbetat länge inom industrin 

 

 

6. 2 Vårt arbete 
 
Jag kommer i följande kapitel att redogöra för ett antal kategorier som funnits i 
materialet. Idén med kategorier är att synliggöra olika episoder och aspekter som 
har kommit fram ur intervjuerna. Kategorierna speglar hur kvinnorna beskriver 
olika företeelser när de beskriver sitt arbete för mig som inte har erfarenhet av in-
dustrivärlden. Deras erfarenheter och kunskaper formuleras efter mina intervjufrå-
gor men också efter reflektioner och samtal om orsakerna till dessa företeelser.  
Kvinnorna hittar själva ett eget sätt att beskriva det de upplever och har upplevt17. 
Det nuvarande arbetet (aktuella upplevelser) och det de har upplevt (det fanns 
kvinnor som har mer än 15 år inom industri). Det handlar visserligen om minnen 
som har plats för invecklade och kanske fragmentariska aspekter av deras arbete 
men de kan alltid relatera dessa minnen till det de gör i nuet.  

                                                 
17 Det är viktigt ur metodsynpunkt att uppmärksamma beskrivningar av allmän karaktär (åsikter) eller om 
kvinnorna har egna erfarenheter av en företeelse. Ibland berättade kvinnorna saker som de hade hört från andra 
om hur dessa ”andra” upplevde exempelvis vården.  
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Det finns också frågor om hur de upplevs av andra och hur de kan tänka sig att ar-
betet kan se ut i framtiden. Kvinnorna försöker minnas varför de valde det arbete 
de har och hur de kan föreställa sig framtiden. Att se nuet och formulera det för-
flutna har varit en samtalsteknik som har fungerat och givit ett rikt material.  
 
Utmärkande för vårt arbete är att vi befinner oss i det man kan kalla ”tung indu-
stri”. Den tunga industrin är en manligt dominerad arbetsplats. Att arbeta på en 
manlig arbetsplats innebär ett antal fördelar men också nackdelar.  

 
Bild nr. 2 Arbetsplats för tillverkning 
 
Bilden är dock mer komplex än att dela upp ett arbete i fördelar och nackdelar. 
Arbete18 betyder olika saker för olika individer.  
Det mest karakteristiska för vårt arbete är vad vi uppfattar som trivsel. Vi trivs 
väldigt bra med att arbeta inom industri, framförallt för  lagandan och kamratska-
pet som finns på våra avdelningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
18 Enligt Bohman, S. (1988) betyder arbete att göra ansträngning, att bedriva verksamhet, att bearbeta och göra 
en arbetsprodukt (SAOL). Han skriver också att ordet arbete, travail, härstammar från beteckningen för ett tor-
tyrinstrument. Det engelska labour betydde från början pina. Inställningen till arbete har länge varit föraktfull, 
framförallt bland dem som inte behövt arbeta. Arbete ges betydelsen av manuellt arbete. Inställning till arbete 
och arbetsprodukter förändrades på flera sätt i takt med industrialismens framväxt. Maskintillverkade föremål 
väckte beundran, och fick ofta högre status, än gamla handgjorda (sid 9) 
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Bild nr.  3 Miljön vid ett mindre företag 

 
 
Vi gör till exempel utflykter tillsammans, vi hjälps åt även privat och vi upplever 
en stark samhörighet med varandra.  
Vi tycker att detta är viktigare än högre löner, även om man ibland skulle önska 
högre lön, särskilt när man är ung.  
Några av oss är nöjda med våra löner men det beror på att vi inte kan påverka lö-
nerna då vi uppnått pensionsålder. Andra menar att man aldrig blir nöjd med sin 
lön och det beror på med vem man jämför sina löner. Om man jämför med vården 
säger en ung kvinna så är lönerna bättre.  
Den fysiska hälsan är relativt bra. Kvinnorna kunde inte ange om de vanliga be-
svären med nacke, händer och armar berodde på arbetet eller av arbetsrelaterade 
faktorer. Det fanns dock motsägelser i denna fråga. Å ena sidan sade kvinnorna att 
de inte hade problem, å andra sidan hade de problem p g a olika arbetsmoment. De 
sade sig till exempel ha ett variationsrikt arbete med inslag av monotoni. Vid frå-
gan om bedömning av hälsan fem år framåt trodde de flesta att de kanske inte kun-
de klara av att stå vid samma maskin, eller utföra samma arbete. Men de kvinnor 
som hade arbetat länge menade att tack vare möjligheterna till rotation kunde de 
stanna kvar på jobbet. En viktig faktor som påpekades var att lagandan eller kam-
ratskapet hindrade större skador. Detta resonemang antydde att den psykiska häl-
san var en faktor som balanserade den fysiska ohälsan.  
Angående förmåner som kunde hänföras till friskvård var det bara några företag 
som gav sina anställda finansieringar till förebyggande vård som massage, motion 
eller andra åtgärder. De flesta som använde sig av sådana hälsofrämjande aktivite-
ter bekostade detta privat. Om det fanns vilrum och andra rum som kunde använ-
das för rekreation var de mycket tråkiga. Detsamma gällde vissa företags matrum. 
De var trånga och inredningen inte så estetiskt tilltalande (ur loggboken). 
Men för att göra en rättvis beskrivning fanns det företag som hade väl genomtänk-
ta trevliga matsalar och vilrum för sina anställda. 
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När det gällde information tyckte samtliga intervjuade att de fick tillräckligt med 
information av sina ledare. Vidare gick det lätt att nå de anställda per telefon och 
möjligheter att använda sig av datorer, telefon och fax var goda. 
Förändringar på arbetsplatsen föreslogs av några kvinnor och återges under rubri-
ken ”handlingsplan och åtgärder” längre fram i texten. 
 

6. 3 De andra 
De andra handlar om frågor som har att göra med uppfattningar och föreställningar 
om industrin som finns i omgivningen. Här är kvinnorna överens om att de flesta 
föreställningar som finns om deras arbete är att det handlar om monotont, smut-
sigt, tungt arbete som leder till arbetsskador. 
Bilden som kommer fram stämmer delvis. Kvinnorna medger att det kan vara 
smutsigt men det finns exempelvis arbetskläder, handskar och olika hjälpmedel 
som motverkar sk. smuts. 
Smutsen i sig har ändrat karaktär med åren. De flesta företagen försöker förbättra 
miljön och det ser inte ut som allmänhetens bild av industrin. I begynnelsen var 
industri mycket bullrigare och smutsigare säger flera av kvinnorna med många år i 
branschen. För de yngre har en sådan överdriven bild ingen förankring i verklighe-
ten och de försäkrar att inom tillverkningsindustrin kan man finnas trevliga miljö-
er. 
 

   
 
Bild nr 4. Denna miljö kan illustrera vad kvinnorna menade med en annan bild av industrin  
 
Inom den tunga industrin försöker man hela tiden förändra miljön och man är 
mycket mer medveten om detta nu än förr. Det finns givetvis vissa avdelningar där 
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det är mycket mer smuts och buller, men där kan arbetarna rotera och få varierade 
arbetsuppgifter.   
Sammanfattningsvis är bilden av industriarbetets smuts och buller en överdriven 
bild som skapats av människor som har föga kunskap om arbetets natur. 
I materialet finns ett antal aspekter som kan vara intressanta att kommentera näm-
ligen att många kvinnor uppfattar industrimiljöer som hårda och tuffa där sexism 
och jargong inte kan accepteras. Vad säger kvinnorna själva om detta? Låt oss un-
dersöka deras egna upplevelser.  

  Bild nr 5.  Vi trivs bra och det är ordning och reda. (Bilden har inget samband med texten) 

 

6. 4 Jargongen 
Jag kommer i denna avdelning att redogöra för en vanlig föreställning om mans-
dominerade arbetsplatser, nämligen att ”jargongen” kan vara en tuff prövning för 
de kvinnor som arbetar i en sådan miljö. Jargong är enligt SAOL ett stereotypt ut-
tryckssätt, typiskt för en yrkesgrupp. Jag försöker konsekvent genom alla intervju-
er få kvinnorna att berätta om jargongen och hur de upplever den och hur den ytt-
rar sig. 
Några kvinnor säger sig inte ha någon speciell jargong, men under samtalets gång 
motsäger de sig själva då det kommer fram att det finns något som kan definieras 
som jargong. Andra kvinnor tar för givet att det faktiskt finns jargong och hävdar 
bestämt att det inte handlar om sexism, svordomar eller något annat. En annan 
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kvinna menar att det kan vara något utmärkande för kulturen och masarna: ett 
”machobälte” _ ett slags attityd som karakteriserar masarna.19  
En kille sade vid frågan om hur han ville definiera ”jargongen” att det var ”kärvän-
lig satir”(ur loggboken).   
De flesta kvinnor betonar att det är ett vänligt sätt att skämta, att det handlar om 
humor och att man inte får vara överkänslig. Vi uppehöll oss kring denna beskriv-
ning och kvinnorna menar att de lär sig med tiden eller att man själv ger igen samt 
ännu en gång betonas att det inträffar på ”ett vänskapligt sätt”. 
Jargongen kan exemplifieras på följande sätt enligt några kvinnor: 
 
Många nämner att det finns en speciell jargong Det kan det göra Hur upplever du det? 
Ahaaa..jag drar mig tillbaka till 1976 när jag var uppe i Mora då var det väl en viss jar-
gong men man lärde sig Man fick lära sig att ge tillbaka men vad  gick det ut på var det 
skämt…Javisst var det väl skämt men inte innan man lärde sig (tonen) i de skämtena det 
var ju liksom kommer du ihåg vilken typ  
Jag var flyttad från mitt ordinarie jobb. Maskinen hade gått sönder och jag vart flyttad till 
en annan avdelning och jag kommer inte ihåg… jo jag satt och mata in knivblad i en sån 
här ugn som skulle värmas upp de skulle härdas så frågar jag basen: ”Vad skriver jag nu 
på arbetsrapporten skriv samlag sade han  vi jobbar i lag förstår du…det vart liksom  man 
lärde ju sig liksom ta emot. Men i början så då var man …- så rodnar man 
Man lär sig att ge igen. De säger att kvinnor inom industri blir lite mer härdade än kvinnor 
inom andra yrken. Man lär sig å ta emot man lär sig och inte liksom ta illa vid sig heller så 
det är… Men om man ger igen…Inte ge igen men om det är någon som kan säga någon-
ting så kan ju jag också slänga i mig nåt passande. Och  det är ingen som är ful i mun utan 
bara ett ord som kan ge Aha vad sade jag nu! 
 
 
 Jargongen har att göra med tillfällen där det händer något med maskinerna och hur 
det ”misstaget” associeras vidare till skämt med inslag av sexism. Kvinnan ut-
trycker att hon lär sig att ge igen, att hon är härdad, att hon inte skall ta illa upp. 
Kvinnan ovan uppfattar också den kunskap som hon har fått som att dessa skämt 
inte är något fult utan som endast ord som inte har någon djupare betydelse. 
 
Ett annat exempel från en annan kvinna visar på att kunskaperna om jämställd-
hetsplaner och vad som står där skulle kunna fördöma sådana utlåtanden som 
kvinnan ovan har upplevt under 70 talet. När jag frågade om jämställdhet har alla 
kvinnor varit ense om att under 2000- talet har allting blivit bättre. Men hur har 
jargong från att ha varit något negativt på 70-talet blivit en accepterad företeelse? 
Exemplet nedan belyser frågan om ansvar men notera hur vi genom att fråga om 
språket hamnar i jargongen igen. 
 
Vet du vem som är ansvarig för jämställdhetsplaner här? 
Ingen aning jag har inte hört någonting 
Det är ingenting som ni pratar om? Neej, Hur ser språket ut ? (skratt) Det är väl lite över 
normalt, kanske jag vet inte. Det blir mest jargong jag tror att man måste vara på ett visst 
sätt I så fall vad är det?  Hur skall man vara? Det blir mycket så där hårt men hjärtligt kan 
man säga det är liksom det blir mkt hårda ord mkt snusk blir… det är liksom en viss jar-
gong. Kan du ge något exempel på någon mening? dels antar jag att man talar slang, dia-

                                                 
19 Göran Greider beskriver i sin bok ”FuckingSverige” (2001) att just Dalarna, i åtskilligas ögon, har ett lätt lö-
jets skimmer över sig. Han nämner bl. a. lokalpatriotism, nationalromantik en föråldrad industrikultur. Men, 
menar han, landsorten och landsbygden har under en lång tid legat oskildrade och anser att skildringen av 
landsbygden är viktig för demokratin. Han varnar för det han kallar landsortsförakt. 
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lekt vad det nu kan vara och i så fall snusk vad… det är liksom jag vet inte, det blir inte 
alls samma om du jobbar på hemtjänsten det går inte att jämföra ens 
Men om du kommer ihåg nåt exempel Ne, jag kan inte (…) 
 
Men längre fram hittade kvinnan ett exempel. Eller kan det handla om att själv skoja. 
 
 
I början var det kul att spela dumt, jag har ett exempel.Det sitter ett skydd på en av 
borrarna och då skulle jag låna en borr av en kille som jobbar här - jag sade: vad är 
det här för nåt, är det ett slags smörjning som man skall borra? Så börjar han för-
klara att det var en borr (skratt) Å, gud tror du att jag är dum, jag har gått i skolan!- 
då kände jag mig lite dum sådär. Det tycker de att det är bara roligt 
Där har du detta att de vill vara snälla men istället (för) är du dum i huvudet -  men 
visst kan det komma också ibland. 
Det är roligt att tänka på hur de skulle ha sagt till en kille… Jag tror att det är lät-
tare att få hjälp om man är tjej. Det har hänt att de har smörjt min cykel jag tror att 
de tycker att det är roligt när det är tjejer på verkstan! 
 

 
Exemplet visar återigen hur en kvinna berättar om ”sin” strategi. När hon är nyan-
ställd säger hon sig spela dum dvs. hon vill inte visa sig bättre än männen. Hon går 
försiktigt fram och troligen för att skaffa sig respekt. Respekt var något som de 
äldre kvinnorna i branschen nämnde vid flera tillfällen när de skulle beskriva sitt 
arbete, yrkeskunnande eller skicklighet. Sammanfattningsvis har jargong mindre 
att göra med fackspråk och mer med ett sätt att kommunicera med varandra och en 
raffinerad humor som kan bli ett förhållningssätt mellan män och kvinnor. Det är 
svårt att tolka om jargongen med tiden har urholkat Jämställdhetslagens bestäm-
melser om trakasserier.   
Jag har hämtat följande citat om trakasserier som finns på två ställen, både i delen 
om målinriktat aktivt jämställdhetsarbete (6 §) och i förbudsdelen (22, 22a, 27 och 
27a §§).  
 
6 § föreskriver att alla arbetsgivare ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att 
arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av en anmälan om 
könsdiskriminering. 
 
Man förklarar att paragrafen innehåller en definition på begreppet sexuella trakas-
serier. Den understryker att trakasserierna inte behöver vara av sexuell natur (be-
röringar, skämt, förslag, blickar, bilder m. m.)   
Frågan är om det som kvinnor beskriver skall betraktas som sexuella trakasserier 
enligt vad som definieras av paragraferna. Dessutom  beskrivs andra egenskaper i 
definitionen. Notera formuleringarna och begrunda att förlöjligande av kvinnorna 
betraktas som humor! 
Också trakasserier som är grundade på en persons kön räknas dit (förlöjligande generalise-
ringar av kvinnliga/manliga egenskaper, ignorerande, undanhållande av information ex-
empelvis). 
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En del kvinnor i studien antyder att kvinnor som är ”känsliga” passar inte in  eller 
att de var känsliga i början och lärde sig ett sätt att hantera det som enligt lagen 
den facto är ”sexuella trakasserier”. Kvinnorna antyder genom att ignorera eller 
genom att avstå från att anmäla att de gav igen! Omvänt manligt förtryck? I texten 
nedan ges  utrymme för att välja bort att anmäla. Konsekvensen blir att känsliga el-
ler tuffa kvinnor kan råka ut för mobbning vilket antydes av några kvinnor. Dessa 
”känsliga ” eller ”humorbefriade” kvinnor har inget att göra inom industrin? 
 
Definitionen beskriver trakasserier som ett ”ovälkommet uppträdande” som ”kränker 
arbetstagarens integritet i arbetet”. Det innebär att den utsatta personen själv avgör 
vad som är trakasseri. Människor är olika känsliga. Ett beteende som en person ryck-
er på axlarna åt kan för en annan vara djupt kränkande och göra arbetsplatsen till ett 
otryggt ställe. Därför är det viktigt att den utsatta personen talar om för trakasseraren, 
muntligt eller skriftligt eller med hjälp av någon annan, att beteendet vållar obehag 
och måste få ett slut. 
 
En rad episoder i materialet leder tankarna till jämställdhetsplanernas förverkli-
gande och för vem dessa planer har skrivits. Det finns en del frågor som inte kan 
besvaras av denna studie men som är intressanta att reflektera över. Har jämställd-
hetsplaner någon effekt på arbetslivet där männen är i majoritet, och hur ser det ut 
på feminiserade arbetsplatser? Kan kvinnor som är utsatta för intriger på feminise-
rade arbetsplatser använda sig av lagen? Hur ser det ut för männen som är i mino-
ritet på dessa arbetsplatser? 
 

6. 5 Jämställdhet för vem? 
Kvinnorna är medvetna om vad jämställdhet innebär och reflekterar över jäm-
ställdhet i termer av rättvisa och lika lön för lika arbete. De medger att männen kan 
få upp sina löner om de arbetar med ackord och under en period när de är unga och 
starka. Några kvinnor hade positiva erfarenheter av ackordsystemet då de kunde få 
upp lönerna, medan andra inte tyckte om ackorden.  
Några kvinnor upplevde att jämställdhetsdebatten ibland kunde gå för långt. Vid 
närmare eftertanke visade det sig att de sällan reflekterade över vad jämställd-
hetsplaner20 kan innebära för dem.  
 
Finns det jämställdhetsplaner här? 
Det skall det finnas. Våran förra platschef fick ju till o med en diskborste i guld för sin 
jämställdhet för några år sedan. Nu har vi faktiskt en kvinnlig platschef som börjar nu i 
höst och det tycker jag är roligt Annars har det varit män 
 
De flesta kvinnorna besvarade frågorna om jämställdhet, jämställdhetsplaner med 
att betona löner och förmåner som de fick av sin arbetsgivare. Det anmärknings-
värda i många samtal var deras ambition att visa på att de klarade sitt arbete lika 
bra som männen.  
En man behöver inte visa att de klarar av maskiner men i början får man låta dem 
”hjälpa till”. Vad gällde fysisk styrka ansåg de att det fanns lämpliga hjälpmedel.  
Men, de menade samtidigt att männen antog en hjälpande position på ett positivt 
sätt. Kvinnorna var överens om att männen ville hjälpa till och de fick en känsla av 

                                                 
20 Förebyggandet av sexuella trakasserier enligt 6 § ingår alltså i de aktiva åtgärder som alla arbetsgivare mås-
te vidta och som arbetsgivare med tio eller fler anställda dessutom måste redovisa skriftligt i sin jämställdhets-
plan. 
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att männen trivdes med den uppgiften. Några kvinnor frågade sig varför de ibland 
kunde ta på sig en mer ansvarsfull roll än männen och att de var noggrannare.  
 
Tycker du att kvinnor är noggrannare? 
Ja, och känner mer ansvar Grabbarna är mer (asch, asch) det blir som det blir 
Men hur agerar du? Jag vill att det skall bli bra. Jag vill känna att man har gjort ett bra 
jobb. 
 
Ewa Gunnarsson (1994) beskriver kvinnors skilda förhållningssätt i arbetet jämfört 
med männen. En kategori som förekom i hennes studie var omsorgstänkandet som 
tog sig uttryckt i mellanmänskliga relationer som människa – maskinrelationer i 
aspekter som rör risktagande eller skyddsarbetet på arbetsplatsen men också ren-
hållning och städning som en kvinna ger exempel på. 
 
Nej utan man talar klart språk Ja jag tycker det och säger ifrån  
Handlar det mer om att säga ifrån eller en attityd? Det är nog både och tror jag 
 I och med att jag är äldre… För kommer jag in i matsalen och ibland kan det se ut där så 
du kan inte föreställa dig.  
Jag skulle vilja …Nej det vill du inte (skratt) Du kan gå in och titta i matsalen.  
Jag säger att det ser ut som en svinstia men jag säger att jag kan inte förstå hur ni kan sitta 
i det här äckliga och jag tror ingen som blir sur om man säger så heller  
Är det killarna som inte bryr sig? Vem städar då? Vi har städerskor men de tar inte reda 
på sånt här. Det är jag som går in och gör  
Det är du som ”mammar”? (skratt) För att jag skall kunna sätta mig där och äta Det finns 
några ut av de här äldre. Så du skäller… ja och sen diskar jag och plockar ihop (det är 
ganska vanligt) 
 
Återigen finner jag beskrivningar av jargong och hur jämställdheten inte spelar 
någon roll i hur man klarar av situationen. Utsagan nedan beskriver ett förhåll-
ningssätt som har utvecklats genom att osynliggöra jämställdheten. 
 
Det är många tjejer som inte klarar av jargongen på verkstads heller. Vad består 
den där jargongen? Det är grova skämt. Tar man det fel så kan man liksom bli 
stött och så får det till…men är det grova skämt i förhållande till att de svär, anty-
der saker, är de sexistiska. Jag tror att om fel tjej  får de skämten då blir det sexu-
ella trakasserier.  
Och vad skulle det vara fel tjej?  Men det vet man, det ser man på en människa. 
Man ser det i sina handlingar? Man måste kunna svara emot och det tror jag inte 
alla klarar av. Att säga ifrån. Det som var bra här är att det var att de …det var li-
kadant på förra arbetsplatsen.  
Går det bra om vi har våra almanackor21 kvar t ex. Att de frågar en sån sak och 
inte…tar förgivet. 
Hur är det med almanackor här? Det har vi inga. Finns det i lådor? Gömda (en 
kille berättade att de hade i alla fall och att de hade på dator).  
Jag tycker att det är en miljöskada!  
Men tjejerna som jag har intervjuat tyckte inte att det var problem. Neej inte är det 
ett problem. Jag har faktiskt protesterat och satt upp killar på väggen. 
 
  

                                                 
21 Almanackor med utvikningsbrudar 
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Följande utsaga handlar om hur lagandan jämställer män och kvinnor i sociala 
sammanhang.  
 
Din erfarenhet av jämställdhetsproblematiken? Det har jag inte haft…Killarna var toppen 
när jag skulle gå å äta kom de förbi min maskin.  
Nu går vi och äter så det har varit en enormt fin anda de skiftgängen som sådant så jag har 
aldrig känt att jag har varit kvinna bland dem. Vi har varit likställda. 
 
En kvinna med lång yrkeslivserfarenhet menade att männen tog för sig och hade 
större möjlighet att komma med innovationer och att arbetsledarna lyssnade mer 
på en man än på en kvinna.  
 
På min avdelning har jag varit ensam sedan har det varit några män två eller tre det är lite 
olika (…) 
Nej man kanske tänker så ibland också mycket :det är ingen idé att jag säger någonting för 
det händer ingenting när vi säger det va. Det har man ju upplevt några gånger att det varit 
så. Men sen kan det komma in en kille (ohb) och det är det helt Ok. Det verkar som om de 
tror mer på dem ibland också va? 
 

Sammanfattning 
Inga kvinnor identifierar frågan om jargong och attityder till kvinnor som arbetar 
inom industri med jämställdheten. Frågorna tycks inte ha något samband för kvin-
norna. Dessutom upplevs jämställdheten som konstruerad av andra. De har inte re-
flekterat om dessa attityder som problem för att genomföra det arbetet de skall 
göra. De identifierar problemet som något som fanns förr. De menar att de ”har 
lärt sig” och reflektioner om att arbetet sker på männens villkor är mycket ovanli-
ga. De kvinnor som inte klarar av det som kan kallas för ”närhet och distans” prin-
cipen kan få svårigheter. Vid närmare eftertanke kan detta illustreras med följande 
utsaga. 
 
Vad är det för egenskap man skall ha? 
Det beror på vad som sägs om de säger saker som jag tycker är för jäkliga då visar jag .Jag 
tycker att de har lite respekt Jag säger ifrån men du är lite äldre. 
 Jag föreställer mig att man är en ung tjej och…Vad är det för tips du skulle kunna ge? 
Man måste sätta sig i respekt i alla fall. Hur gör man det? Det är så svårt Man måste va på 
ett visst sätt så de ser att man…jag vet att vi har bl a en tjej vid en annan avdelning som är 
yngre 10 15 år som är sådär. Jag vet inte hur man skall säga. Jag tycker att hon bjuder ut 
sig är lite så där och sen komma och beklaga, att de säger både det ena å det andra åt en! 
Och det tycker jag att man måste skylla sig själv för beter man sig på det viset så gör man 
inte 
 
Denna utsaga handlar om hur en kvinna bör vara och att respekten måste utövas 
med viss distans till männen. Att bjuda ut sig innebar i detta fall att kvinnan i frå-
gan inte ”passade in” i denna miljö. Några kvinnor hävdade att de inte kände sig 
särskilt kvinnliga. Man kan exempelvis inte se ut hur som helst. Två utsagor illu-
strerar dessa tankar. 
 
Känner du dig kvinnlig? Neej jag känner mig inte så där jättekvinnlig. Vad utmärker 
kvinnlighet för dig? Jag känner mig inte kvinnlig för jag kan gå i skitiga kläder och 
okammat till jobbet.  Är det kläderna som gör kvinnlighet för kläderna är yttre saker? Ah 
lite tycker jag. Så kläderna gör att man går på ett annat sätt. Hur blir det till vardags? 
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Väljer du kvinnliga kläder? Neej det gör jag inte heller. Men okvinnliga kläder följer mig 
hem. 
 
 
De flesta var överens att kvinnor måste visa att männen kan respektera dem. Kvin-
norna menade att de måste utveckla ett slags tuffhet och kunna förstå de skämt och 
den jargong de möter nästan dagligen. Slutligen tycks kvinnornas reflektioner 
kring attityderna som männen ”utsätter” dem för vara att utveckla strategier och ett 
slags social kompetens som kan innebära att förenkla arbetets sociala relationer 
och som liknar männens relationsmönster.  
Vi har funnit att kvinnor nämner begrepp som tuff och överkänslighet och som de 
relaterar till varandra. Tuff kan man bli om man inte är överkänslig.  
Jargong associeras till humor men först efter att kvinnor har lämnat känsligheten. 
Styrka nämns inte som hinder för att arbeta inom industrin då det finns hjälpmedel.  
Smutsen är inte längre en dominerande bild av industrin. Är det oordning och 
otrevligt i fikarummet försöker kvinnorna skapa ordning. Är det otrevligt i fika-
rummet försöker vissa kvinnor uppfostra männen.  
Alla dessa egenskaper är dimensioner eller sociala kvalifikationer som utvecklas i 
relationer mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Kvinnorna kommer in i dessa 
domäner genom att tillskrivas eller lära sig egenskaper utan att värdera dem. Kvin-
nor som gör det klarar ”trycket”. Kvinnlighet lämnas utanför det området och hör 
hemma i vården eller i stark feminiserade arbetsplatser. De anpassar sig, utvecklar 
strategier och läser mannens kulturella kod till den grad att några kan känna sig lite 
okvinnliga och ibland beskriver sig själva som pojkflickor. 
 
 (…) Jag förstår. Det är någonting som man kan fundera på ibland asch varför skulle jag 
svara så där jag skulle ha sagt så där istället. Kvinnligt liksom …den attityden ibland kan 
ju vara. Hur skall man kunna förändra. Det här att våga vara kvinna fast man inte jobbar 
på ett sånt här ställe. Jag går inte och klipper av mig håret och liksom plattar till bröstena 
och liksom för att jag skall passa in så. Jag är ju den jag är.  Den känsla man måste ha, en 
bra grund. Bra självkänsla kanske (…) 
 
Kvinnor uttrycker att arbetsplatser som domineras av kvinnor ”bäddar” för intri-
ger. Några av dem hade erfarenhet av vården, barnomsorgen och uppfattade ar-
betsplatserna som konfliktfyllda och menade att kvinnor tenderade att intrigera.  
Män är raka i sitt språk, de gör sig inga problem och det är skönt att arbeta med 
dem. Låt oss avsluta med en jämförelse som en kvinna med erfarenhet inom om-
sorgsarbete gör.  
 
Det första så skulle jag säga inom de kvinnliga yrkena då får du ofta det här…tjattret det 
här skvallret det här typiska tjej avundsjuka titta på varann och gnäller och gnölet på var-
ann det slipper man totalt här.  
Här är det raka rör som gäller och man får liksom inte vara blyg på nåt vis utan säger kar-
larna någonting då är det bara att haka på och köra samma linje (…) 
Det gick så fruktansvärt mycket energi istället för att man liksom koncentrerar sig 
på …och mycket liksom pedagogiskt att det skulle vara si och så istället för att 
sunda förnuftet fick råda många gånger så skulle det vara hierarkin att föreståndare 
skulle bestämma (…) 
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6.6 Kvinnor och maskinerna 
Kvinnorna har haft intresse för hantverk och lättare att hantera prylar, manicker. 
Många visade ett tidigt intresse för att reparera saker och uppfattade sig själva som 
”pojkflickor”. En del menade att de gillade ordning och reda och någon hade erfa-
renhet av exempelvis ”mecka” med bilar och var van att vara med ”far ut i sko-
gen”.  
 
Jag tycker att det är kul att spika, skruva. Min man och jag gör det mesta tillsammans 
 
 

 
Bild nr. 6. En kvinna vid maskinen 
 
Maskiner tilltalade kvinnorna och de flesta jämförde som sagt, med vården. Jäm-
fört med vården är industriarbetet en befrielse då många resonerade att ett meka-
niskt arbete tog man inte med sig hem.  
 
Du tycker att det är lättare att jobba med maskiner? Varför det? Skratt. 
Jag vet …det är nåt helt annat. Är det här att man kan släppa jobbet när man 
kommer hem 
Det kan också vara När jag kommer hem det behöver jag inte tänka på…Du fort-
sätter inte att tänka på saker som snurrar du sover bra 
Så enkelt är det väl inte ;Man kanske är på dåligt humör och då gör det inget om 
man står vid en maskin och känner dig grinig någon dag då kan man svära lite bli 
förbannad Men inte om du skall jobba med barn eller andra människor Barn skulle 
jag vilja jobba med det tycker jag är jättekul så skulle jag få välja någonting annat 
så skulle jag vilja vara med barn 
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Arbetet är dessutom rikt och varierande och med stora möjligheter att själv be-
stämma hur man vill ha det. Men för kvinnor som inte arbetade med maskiner 
kunde det sönderdelade arbetet vara monotont. Kvinnorna som arbetade med pro-
duktion av delar tyckte att de inte heller kunde ”utvecklas” då arbetet inte krävde 
någon specialiserad utbildning.  
Här kommer en beskrivning av några kvinnor där arbetet inte kräver mycket ut-
bildning och där man kan tolka att arbetet upplevs enformigt. 
 
Hur går det till? Man får en ritning och sedan monterar man ihop det.  
Måste ni jobba snabbt? Ibland är det snabbt (…) 
Man kan stå i två timmar och göra exakt samma sak så flyttar man till nästa sta-
tion. 
(…)Man försöker sitta eller stå så varierar man sig själv. 
 
Beskrivningar av vad man konkret gjorde vid en maskin synliggör att arbetet är 
variationsrikt för några som efter ett antal år har fått kompetensutvecklas. 
 
Jag gör ju aldrig samma detaljer så det är det som är skiftande och sedan när man får pro-
grammera , man får en ritning och så skall den färdiga detaljen se ut och jag skall pro-
grammera och just det där att få programmera välja verktyg och köra in den och se det här 
har jag gjort (…) 

 
 
Men för en annan kvinna kan arbetet (trots att hon har haft olika arbetsuppgifter) 
ha beståndsdelar av monotoni. 
 
Finns det något du skulle vilja ändra på med dina nuvarande arbetsuppgifter? Jaa du 
(suckar)…grejer man kommer på när man håller på med någonting att det skulle varit si 
och så det brukar va så, det är klart att någonting finns att man skulle göra bättre, det gör 
det ju alltid va?  
Men tyvärr så är det väl så att oftast så om man tänker på det där och sedan blir det, nää 
man kör i samma spår hela tiden… 
(…)Här ser det ut att ingen utbildar sig för det som jag sade . Det finns ingenting 
att utbilda sig för vi kan ju det här!  
Men när det kommer nya produkter. Man introducerar…Jo men du vet.  
Vi har ju kört i så många år. Så det är ingen idé att vi går på någon utbildning hel-
ler. Det kör på hela tiden.  
Så det är inte svårt…Neej det är absolut inte. För vi har inga såna här vad kallas… 
avancerat …datamaskiner. Neej vi har inget sånt och vi får inte nåt heller.  
Det är där de har utbildning på såna grejer annars så tycker jag att man kan klara 
av utan utbildning. Det gör man. 
 
 
En annan aspekt som kan belysas är att många kvinnor som beskrev sina verktyg 
eller maskiner tenderade att använda ”han.” Denna tillskrivning av maskiner som 
maskulina är intressant. Vi kan konstatera att detta att man ser maskinen som mas-
kulina stämmer överens med andra studier där teknik tillskrivs manlighet och an-
tagande om en teknisk underlägsenhet hos kvinnor reproduceras som stereotyper 
(se Wajman 1991, Jasanoff 1995). 
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Kvinnor som arbetar med maskiner som kräver en del planering och kreativa in-
slag samt kvinnor som har monotona arbetsrutiner  (jämför arbetet med vården) är 
övertygade att industriarbetet har större fördelar än omsorg om människor.  
 
 

 
Bild nr. 7. Ibland är det tungt men det finns redskap och hjälpmedel 
 
 
Detta var en intressant jämförelse då kvinnorna ansåg att det inte gällde lönerna. 
Aspekter som kom fram var att sådana arbetsplatser kräver väldigt mycket enga-
gemang och att de ofta är konfliktfyllda. Kvinnor sade sig ha upptäckt att intriger 
(som vi tidigare nämnt) och mobbning på kvinnodominerade arbetsplatser var van-
ligare än inom industrin. En del påstod att industrins psykiska miljö var bättre och 
att de inte kunde tänka sig att gå tillbaka till omsorgsarbete. 
 
Det är inget helgjobb och kvällsjobb. Så det är schemaläggningen 
 Jaa är det nåt mer som du kommer på? 
 Indragningarna och besparingarna. Man skall klara så mycket och så liten personalstyrka. 
Det är tungt att arbeta med människor. Det är för lite personal man hinner inte med dem. 
De får dålig vård. Vidare var arbete med människor väldigt svårt att släppa. 
 
De menade att de kunde vila när de kom hem till skillnad från vården där man 
kanske fortsatte att tänka på sitt arbete. 
 
Jag tar inte med mig jobbet hem. Det gjorde jag förr. Det var ju ständigt. Lönen är ungefär 
lika. Men då jobbar man helger i vården vet du. Jobbar du inga helgen i vården, då är det 
dåligt betalt. 
Hur är det med övertid här? Det finns inte. 
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Några tyckte att arbetstiderna var bättre inom industrin och att laganda och kam-
ratskap övervägde alla eventuella nackdelar. 
 
Man tror att det är svårt man kanske inte kan att det är för tungt. 
När du säger att du arbetar här vad får du för reaktioner av andra kvinnor? Det finns ju 
kvinnor som har sagt så här: ”Jag skulle också vilja gå ner dit och arbeta” Jag är så trött på 
det här! De flesta jobbar inom hemtjänsten eller vården som inte jobbar här nere. Men de 
tar aldrig det där steget i alla fall. Varför tror du att de inte tar det där steget? Jag tror att 
det är någon rädsla (…) 
 
   

6.7 Om pinuppor22, utvikningsbrudar  
De flesta företagen har ändrat framtoning kring ämnet och tillåter inte kalendrar 
med lättklädda kvinnor som ett steg i jämställdhetsarbetet. Ett företag anger att ut-
ländska besökare från Japan hade reagerat på att företaget hade bilder på nakna 
kvinnor och därför hade man tagit ner sådana bilder. Vid mina besök hos några fö-
retag förekom dock bilder som bakgrund på dataskärm eller kalendrar (ur loggbo-
ken). 
Ur samtalet om Jämställdhet och jämställdhetsplaner kom vi in på ett sidospår där 
jargongen och pinuppor, utvikningsbrudar berördes. På vilket sätt hanterade kvin-
norna sådana aspekter i det vardagliga arbete?. Vågade kvinnorna exempelvis riva 
ner kalendrar?  
En kvinna berättade att hon svarade med samma mynt. Det gick ut på att skaffa ka-
lendrar med välbyggda män.  Kvinnorna kommenterar att män inte ”gillade” detta 
och kontrade med nya kalendrar där män fick bröst och kvinnligt kön. När vi reso-
nerade närmare om detta inte upplevdes kränkande, uppgav den kvinnan att det 
inte var något problem, då detta bara handlade om att skämta och att se livet på ett 
lätt sätt. 
Här kommer ett konkret exempel om hur man ger igen. Kvinnans beskrivning är 
subtil och omsorgsfull. Hon avfärdar inte historien hon visar att hon kan den. 
 
Gör ni som karlarna gör med gester. När du säger att man skall ge igen?Då måste 
man kunna svara. De kan dra såna fräcka historier t ex. och sitter och flinar. Och så 
säger jag kan jag säga slutet på historien innan de är klara för den har jag redan 
hört så många gånger. De landar liksom.  
De värsta är äldre karlar. Det är absolut det värsta som finns att jobba med. 
 
 
En annan kvinna hävdar att kvinnor som ”gör sig till” eller kvinnor som uppträder 
på ett provocerande sätt har sig själva att skylla.  
Vi samtalade om varför det var så att kvinnorna skulle vara på ett visst sätt och vad 
hon menade med att ”sätta sig i respekt”.  
 
 

                                                 
22 Pinuppor är milt uttryckt här då 40- 50 talets bilder föreställde filmstjärnor i bikini. 
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Måste man tycka om jargongen? Vad är det för egenskap man skall ha? 
Det beror på vad som sägs om de säger saker som jag tycker är för jäkliga då visar jag. Jag 
tycker att de har lite respekt Jag säger ifrån men du är lite äldre Jag föreställer mig att 
man är en ung tjej och…Vad är det för tips du skulle kunna ge? 
Man måste sätta sig i respekt i alla fall. 
 
Berodde detta på hur man såg ut? Berodde det på åldern?  I så fall vilket sätt? 
 
Jag tror att om fel tjej  får de skämten då blir det sexuella trakasserier. Och vad skulle det 
vara - fel tjej?  Men det vet man. Det ser man på en människa. 
 
Jag närmade mig frågan om flickor och kvinnor som vill arbeta med teknik dels 
genom att fråga kvinnorna om hur de upplevde skolan, samt vad de ville säga till 
kvinnor som vill arbeta inom industrin. Men också för att veta mer om kvinnornas 
bilder av den världen gav jag dem frågor där jag bad dem beskriva jämställdhet 
och indirekt jargongen vilket gav beskrivningar av hur man skall vara som kvinna. 
Genom att be kvinnor beskriva olika situationer och konkretisera episoderna ska-
pades olika teman. Några utsagor belyser olika sätt att resonera: 
 
Vad tror du att man skall göra i skolan? För det första så tror jag inte att det är lätt . Att  
komma in på gymnasieskola. Du har manliga lärare, bara  manliga kompisar. 
Hur tror du att de ser på kvinnor då som arbetar med ditt jobb? 
Tror du att killarna… 
Då är man inte så kvinnlig . Du tror att de tror det? Vad skall det vara, det kvinnliga? 
Man får inte vara skitig om händerna. Menar du att den föreställningen lever kvar? Jaa, 
jag tror det. 
 
 
En del av kvinnor medger att det inte finns plats för någon ”kvinnlighet” då det 
handlar om att arbeta på samma villkor. En kvinna menar att hon inte såg sig som 
särskilt kvinnlig. Vi definierade aldrig vad varje kvinna menade med kvinnlighet 
respektive manlighet. 
 
Det vi koncentrerade oss på var frågan om det upplevdes kränkande att hantera ka-
lenderfrågorna. Här var det några motsättningar. Å ena sidan sade sig kvinnor inte 
tillåta vad som helst, å andra sidan var de väldigt förstående i fråga om kalendrar-
na. Några sade sig inte bry sig om sånt överhuvudtaget. 
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6. 8 Kompetensutveckling  
När det gäller kompetensutveckling så är det få företag som arbetar med detta. 
Kvinnorna som arbetar med okvalificerade arbetsuppgifter saknar möjlighet till 
specialiserade kunskaper eller kompetensutveckling. De kvinnor som har speciali-
serat sig hävdar att de får den utbildning som behövs, och inom de företag som ho-
tas av uppsägningar och personalminskning är kompetensutvecklingen inget att 
tänka på. 
När det gäller utbildningsansvariga verkar detta område vila eller vara ett område 
som ingen har visat större intresse att utveckla. Det skall finnas utbildningsplaner, 
men annars var de flesta inte så insatta i vad detta innebar. De menade att om det 
kom en ny maskin så var det bara att lära sig hanteringen och företagen gav dem 
introduktion till nya maskiner. Andra kvinnor som inte hade inslag av kreativa 
moment i sitt arbete, eller hanterade maskiner upplevde inget behov av utbildning. 
Någon kände sig för gammal för att studera då  det inte krävdes specialiserade 
kunskaper för att klara av arbetsuppgifterna. 
De har inte fått någon utbildning i jämställdhet, ergonomi eller hantering av 
hjälpmedlen eller vad friskvård innebär för arbetstagarna och företaget. Det fram-
kom också att många inte använder de olika hjälpmedel för att undvika skador på 
längre sikt. Skälen till detta var lättja, stress, krånglig apparatur och avstånd, dvs 
de ville undvika avbrott i arbetet. Ibland handlade det om att de var ensamma vid 
en maskin. 
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7. Mångfald och trivsel 

7. 1 Sammanfattande diskussion 
I detta kapitel analyserar jag kvinnornas utsagor och gör reflektioner över vad 
kvinnorna ”faktiskt” säger och jag försöker förstå vad de menar. Vad betyder det 
kvinnorna har berättat egentligen? På vilket sätt framstår bilden av dem själva och 
deras förhållningssätt till sitt arbete? Vilka strategier har kvinnorna utvecklat? Vil-
ken bild av industrin träder fram? Det är frågor som är viktiga och relevanta när 
materialet analyseras. Här sammanfattas de empiriska slutsatserna23 och frågorna 
och temana  relateras till varandra. 
Syftet med arbetet var att med utgångspunkt i ett antal kvinnors berättelser om hur 
de upplever sin arbetssituation utröna hur de själva definierar sin arbetsplats och 
söka förstå vad kvinnorna själva berättar om arbetet i en mansdominerad miljö. 
Ett annat syfte var att utifrån deras berättelser utveckla idéer som konkret förvaltar 
kvinnornas kunskaper och skapa förutsättningar för aktiviteter som bidrar till 
kompetensutveckling och därmed öka intresset för rekrytering till ”teknikimpreg-
nerade” arbetsplatser. 
Mer än några slutsatser handlar denna rapport om att beskriva kvinnornas upple-
velser av sin arbetsplats i förhållande till det som betraktas som norm nämligen 
den starka manliga dominansen. En underförstådd fråga blir då om kvinnorna upp-
levde detta som ett problem. I vilken utsträckning är mansdominansen ett problem 
för kvinnorna?  
Vi kan konstatera att kvinnor utvecklar skilda strategier för att anpassa sig till de 
villkor som råder vid de olika arbetsplatserna. Anpassningen sker genom att kvin-
norna lär sig att hantera mannens värld och normer.  
 
 
De intervjuade kvinnorna tecknar en positiv bild av sitt arbete och jämförelse med 
vårdyrkena. Vården är en kvinnodominerad arbetsplats och kvinnor som arbetar 
inom tillverkningsindustrin målar upp en bild av verkstaden som en bättre psykisk 
miljö än vården. Den negativa fysiska miljön menar kvinnorna har dominerat un-
der lång tid. Dessa egenskaper har att göra med föreställningen om industrin som 
en smutsig arbetsplats där monotont arbete dominerar.  
Vidare har föreställningar om jämställdhet handlat om den manliga ordningen som 
något negativt. Kvinnorna tecknar en mer nyanserad bild av detta.  
Bilden av industriarbetet som en arbetsplats med variationsrikedom, rotationsmöj-
ligheter, stark sammanhållning samt trevliga och hjälpsamma män har enligt kvin-
norna inte riktigt kommit fram.  
Jämförelsen om att industrin är bättre då vården är psykiskt tungt med maskiner, 
teknik är dock mer komplex. Kvinnorna reflekterar inte djupare över frågor om 
jämställdhet och attityder. De verbaliserar inte sådana skillnader: kvinnorna säger 
sig vara ”praktiskt lagda” och därför inte orka med arbete inom vård och omsorg. 
Vidare säger kvinnorna att arbete med maskiner avslutas när man kommer hem 
medan omsorg om människor kräver mer engagemang. Riskerna inom vården en-
ligt kvinnorna är att de inte kan koppla av från arbetet och vila när de kommer 
hem. 
                                                 
23 En slutsats passar bättre i studier av positivistisk karaktär och där hypoteser är uppställda. I denna studie av 
mer induktiv karaktär handlar det om att generera nya frågeställningar med hjälp av informanternas föreställ-
ningar om det som beskrivs. 
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Jag tänker på Bodil Jönsson i boken ”Tio tankar om tid” där hon skriver att det 
finns människor som säger att teknik är omänsklig och hävdar att teknikens vanli-
gaste samspel med människor är mellanmänsklig. Det samma gäller maskiner rela-
tionen är mellanmänsklig. Däremot är arbete med människor mänskligt och kanske 
mer kvinnligt. När kvinnorna säger att inom vården förekommer mer intriger vil-
ket kan vara en myt, tänker de inte på att arbete med människor ställer krav på 
kommunikation och relationer människor emellan där egenskaper som empati, 
medlidande, sympati för att nämna några är viktiga kvalifikationer som gör arbetet 
komplex.  
Att betrakta en kvinna som ”intrigant” borde exempelvis vara en förelämpning och 
lika dåligt som att betrakta industrimiljö som ”tuff” ”hård” ”smutsig”. Begreppen 
innehåller speciella konnotationer. Intrigant kan vara negativt laddat medan tuff 
kan vara positivt laddat. En man på en starkt feminiserad arbetsplats skulle knap-
past acceptera att kallas för ”intrigant”. Ordet antyder delvis en feminin egenskap 
och får därmed en konnotation av undervärdering av omsorgsarbete. Feminisering 
respektive maskulinisering av arbetsplatser och konsekvenserna för arbetets trivsel 
är områden som skulle vara intressant att undersöka. Feminisering/ maskulinise-
ring betyder inte att det skulle vara en sämre arbetsplats.  
De flesta kvinnorna var överens om att arbetet kräver fallenhet för ”praktiskt arbe-
te”, men eftersom några kvinnor hade kommit dit av andra skäl anser de att arbete 
med det ”tekniska” borde stimuleras redan tidigt i skolan. De betonar också infor-
mation och möjligheter att pröva på riktiga arbetsuppgifter och kanske ett större 
samarbete mellan skolan och industrin. 
Vi kan också konstatera att etnicitet24 och kön kan bidra till att skapa mångfald och 
trivsel. En ökning av kvinnor och människor från andra kulturer kan bidra till kva-
lifikationer som inte kommer till sin rätta i enkönade och etniskt fria miljöer. 
Kvinnornas ”osynliga kvalifikationer” (ordningssinne, noggrannhet) och etniska 
gruppers språkkunskaper och nytt perspektiv på tillvaro är värdefulla resurser inför 
framtiden. 
Jämställdhetsplaner verkar vara ett område som är eftersatt. Få kvinnor kände till 
planernas innehåll och intentioner. Jämställdhetsplaner kan vara föremål för fort-
bildning av män och kvinnor. Män kan på så sätt förstå kvinnornas ”kulturanpass-
ning” där de arbetar i en miljö där männen tar förgivet att ”jargong” är något alla 
kvinnor borde lära sig och för kvinnorna för att förstå genusfrågor som processer 
där män och kvinnor samspelar med varandra. 
Arbetsledningen kan bidra till att skapa ”goda arbetsmiljöer” och se till att förverk-
liga brister i såväl den fysiska- och psykiska miljön.  
Det är företagsledningen som bör skapa förutsättningar för att förverkliga jäm-
ställdhetsplanernas intentioner och aktivt bidra till systemförändrande och system-
förbättrande åtgärder. 
Kvinnorna har utvecklat en viktig ”kvalifikation” och det är med stort tålamod de 
anpassar sig, förstår den manliga verkstadskulturen, utvecklar humor och sociala 
kompetenser. De är noggranna i sitt arbete och bidrar till att skapa mångfald och 
trivseln. 
 
   
   
 

                                                 
24 Vid mina besök var det få människor från andra kulturer anställda vid företagen 
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8. HANDLINGSPLAN OCH ÅTGÄRDER 
Detta kapitel handlar om vad som framgått ur intervjumaterialet och som kan ut-
mynna i handlingsplaner och åtgärder på olika nivåer inom själva företaget men 
också den relation till det omgivande samhället och de olika institutioner som har 
kontaktytor kring detta område.  
 

Åtgärder på arbetsplatsen 

 

Arbetskläder 
Ett projekt kan vara utveckling av arbetskläder i attraktiv design för kvinnor, 
flickor (behöver inte vara blåa och gjorda efter manliga kroppar och mått). 

 

Matrum-fikarum 
Att inreda minimalistiskt (sparsam inredning) och med ljusa färger, växter som 
kontrasterar med de mörka maskinfärgerna kan vara avkopplande. 
Inreda med hjälp av estetisk praktisk linje exempelvis utlysa en tävling minskar 
kostnaderna och studenterna gör insatser som är till nytta och glädje för dem. 
Konst skall inte vara privilegier  för sjukhus och liknande arbetsplatser. 
 

Ergonomi 
Ergonomiskt anpassade möbler med avtagbara skydd. 
 

Ventilation 
Bör förbättras 

 

Buller 
Bör minska 

 

Friskvård 
Bör utvecklas genom bonus eller annat system som personalen själva kan föreslå 

 

Utbildning och kompetensutveckling 
Bör utökas. Arbetsgivaren måste förstå att humankapital är en investering för 
framtiden. Sjukfrånvaron minskar och trivseln ökar. Utbildning kan bytas ut mot 
”bildning” och bör ej relateras till kompetensutveckling. Genusfrågor kan vara te-
man för ledningen att studera i studiecirklar för att vidare medvetandegöra övrig 
personal.  

 

Skolan och tekniksynen 
Vi kan konstatera att skolan bör spela en aktiv roll i vad man kan kalla attitydför-
ändring kring den sidan av utbildning som har att göra med praktiskt arbete och 
särskilt tekniksynen hos lärare som undervisar vid ungdomsskolan.  
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Ämnena som behandlar delar av det produktiva livet kan aktualiseras med mer te-
matiskt inriktat arbete och med förankring i närsamhället och befintliga företag 
Inom att projektet har det gjorts ett antal försök att praktiskt arbeta med skolbarn. 
 

Gymnasieskolan 
Här bör man höja status för industriyrken genom att anpassa innehållet i teoretiska 
ämnen till de behov som tillverkningsindustrin i regionen efterfrågar och genom 
att skapa tematiskt arbete som är ämnesöverskridande  
De lärare som undervisar i teoretiska ämnen borde själva få större insikt om vad 
det innebär att arbeta inom tillverkningsindustri. 
Studiebesök och projektinriktade arbeten över ämnesgränserna dvs. teman som lo-
kalhistoria och ibland skapa projekt för flickor för att motverka fördomar om arbe-
tet. 
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Bilagor 

INTERVJU/SAMTALSTEMAN 

 

Syfte och genomförande 
Att… vill genom en intervjustudie lyfta fram kvinnors berättelser från industriarbete.  
Ett huvudsyfte med denna studie är att med utgångspunkt i ett antal kvinnors berättelser om hur de upplever 
sin arbetssituation utröna hur de själva definierar sitt arbete och uppfattningar om arbetsplatsen. Ett annat syfte 
är att utifrån deras berättelser utveckla idéer som konkret förvaltar kvinnornas kunskaper och skapa förutsätt-
ningar till aktiviteter som bidrar till kompetensutveckling och därmed öka intresse för teknikimpregnerade ar-
betsplatser. 
 

Tematiska Frågeställningar 
Frågeställningarna är framtagna utifrån atts…tre mål  
Hur definierar kvinnorna sitt eget intresse för industrin? 
Hur uppfattar kvinnorna den framtida arbetsplatsen? Hur uppfattar kvinnorna den egna arbetsplatsen? 
Vad innebär för kvinnorna en attraktiv arbetsplats? 
Vilken kompetens utveckling behövs enligt dem för att locka kvinnor till industri? 
Hur kan man bryta traditionella könsmönster? 
Vilka åtgärder behövs för att öka den kulturella mångfalden i skolan och industrin? 

 
Teman har givetvis uppföljningsfrågor som inte preciseras men som utvecklas när man genomför intervjun. 
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1. Intervju med kvinnan xx  
Intervjudatum  
Ålder 
Anställd sedan….. 
Arbetsuppgifter 
Arbetstider 
Familjesituation 

Fakta om arbetsplatsen 
XX arbetar vid xx företag xx antal år. 

Kvinnans bakgrund 
 Berätta för mig kort om vem du är, vad och var du har studerat 
Grundskola  
Gymnasium 
Linje 
Program 
Varför valde du xx studier? 
Hur och vem påverkade ditt val? 
Något mer du vill berätta? 
 

Intresse för industriarbete? 
Hur kommer det sig att du valde detta arbete? 
Var det någon i din närhet som inspirerade dig till ditt val? 
Arbetserfarenhet före nuvarande anställning? 

Arbetsplatsen  
Berätta om din arbetsplats (föreställ dig att du skulle berätta för andra kvinnor om den) Vad börjar du med? 
Varför väljer du att introducera ditt arbete så? 
Hur rekryterades du till jobbet? Sökte, eget initiativ 
Värvad av bekanta? 
Annons? 
Annat sätt? 
Hur var arbetsmarknadsläget då? 
Är du nöjd med ditt arbete? Vad är positivt i ditt arbete? Vad är negativt? 
Berätta med vem du fikar/äter lunch  
Tillgång till personalrum? 
Varför? 
Hur upplever du ditt arbete? Tungt, ensidigt, variationsrikt? 
Är det något som du vill ändra? 
Varför? 
Finns det bitar i ditt arbete som du skulle vilja förändra? 
Varför? 
Hur kommer det sig att det har blivit så? 
Jämställdhet? Hur uppfattar du jämställdheten på din arbetsplats? 
Vad görs idag? 
Vem ansvarar för att förverkliga jämställdhetsplanerna? 
Anser att du har samma uppgifter som dina manliga arbetskamrater? 
Behärskar du alla för arbetet nödvändiga moment? 
Kan man nå dig på jobbet? Datortillgång? Telefon, fax? 
Får du tillräcklig information och utbildning i ditt arbete? 
Är du nöjd med din lön? Om inte berätta 
Anser du att lönesättningen går rätt till? 
Är du medlem i facket? 
Har du några fysiska besvär för närvarande? 
Har du varit sjukskriven? Kort eller lång tid? 
Hur bedömer du din hälsa om fem år? 

Den framtida arbetsplatsen 
Har du några funderingar om hur din arbetsplats skulle kunna se ut? 
Om du fick bestämma ändringar på din arbetsplats vad skulle du ändra? 
Vilka prioriteringar vill du göra? 
Hur kan den fysiska miljön se ut? 
Hur kan den psykiska miljön se ut? 
Vad innebär för dig en attraktiv arbetsplats i Dalarna 
Vad skulle en sådan arbetsplats erbjuda? 
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Kompetensutveckling inom industri 
Vilken kompetensutveckling behövs enligt dig för att locka kvinnor till industrin? 
Hur ser det ut på din arbetsplats? Vad får ni för vidareutbildning, incitament för att vara kvar etc. etc. 
Förekommer internutbildning? 
I vad? 
Övrigt? 

Arbetsmarknad, utbildning 
Varför anser du att få kvinnor söker industriarbete? 
Vad behöver man lära sig i skolan angående arbete inom industri? 
Vad görs idag? 
Hur kan man bryta traditionella könsmönster? 
Vilka åtgärder behövs för att öka den kulturella mångfalden i skolan och industrin? 
Om du skulle välja mellan att få högre lön eller bättre arbetsmiljö, attraktiv arbetsplats vad skulle du välja? 
Vad tror du är det bästa med din arbetsplats? 
Vad tror du är det sämsta med din arbetsplats? 
Vad anser du skall göras i skolan för att få flickor att intressera sig för ”manliga ”arbeten"? 
Vad skall männen förändra på arbetsplatserna där de är majoritet? 
Vad skall man göra på de program som domineras av kvinnor? 
Vad var din tonårsdröm? 
Vad ville du bli som vuxen? 
Vilka förebilder eller inspiration hade du för dina val? 
Berätta om din tekniska, praktiska förmåga 
Tack för din medverkan 
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