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Förord 
Denna rapport är framtagen inom projektet Företagsutveckling och jämn 

könsfördelning, två regionala mål i symbios inom ramen för Energi- och 

miljökompetenscentrum (EMC) vid Högskolan Dalarna. Syftet med rapporten är 

att visa på kvinnors upplevelser inom en mansdominerad värld som finns inom 

energiproduktionsbolag i Dalarna. Rapporten visar också inom vilka avdelningar 

som energibranschens producenter har en ojämn könsfördelning. 

Ska jämställdhet kunna förbättras inom länet, behöver inte bara genuskontrakt 

kartläggas och identifieras utan behov finns även för att undersöka hur 

genuskontrakten påverkar den enskilda individen på sin arbetsplats. Målet om 

jämställdhet nås inte enbart genom att belysa de faktiska skillnaderna för män och 

kvinnor utan praktiska och handlingskraftiga verktyg behövs tas fram på flera 

områden.   

 

Arbetet med förstudien har genomförts av Karin Perman (Fil. dr statsvetenskap), 

projektansvarig för Företagsutveckling och jämn könsfördelning, två regionala 

mål i symbios, och Maria Wallinder (MSc psykologi) som har gjort fältarbetet och 

skrivit rapporten.  
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Sammanfattning 

Behovet att förbättra jämställdheten finns över hela Sverige och 

arbetsmiljöverket har tjugofem miljoner kronor för de följande två åren 

till förbättringsåtgärder. De fjorton strategier som finns i Dalarna för 

jämställdhet har inte implementerats helt. Behov finns att undersöka 

kvinnors upplevelse inom mansdominerade arbetsplatser. Fem kvinnor 

blev intervjuade inom energiproducentbolag i Dalarna. Resultatet visar 

att kvinnorna trivs på sina arbetsplatser trots en ständigt påslagen 

riskkalkylering vid kontakt med sina manliga kollegor. Deras 

erfarenhet avspeglar sig med att de lämnar flera praktiska strategier till 

förbättringar.      
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Inledning 

 
Genuskontrakt är osynliga kontrakt som vi alla i samhället är med och bidrager till. 

Dessa särskiljer män och kvinnor, där män som oftast, får den överordnande 

positionen. Ett tydligt, enkelt och välkänt exempel är att män ofta har en högre lön 

än kvinnor trots samma typ av arbete. Dessa genuskontrakt har varken kvinnor eller 

män skrivit under på så att säga utan genussystem är någonting som vi i vår vardag 

har skapat implicit vilket byggs från principerna dikotomi och hierarki. Könens 

isärhållande skapar dikotoma föreställningar om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt och det som uppfattas som manligt värderas högre på den 

hierarkiska skalan (Hirdman, 1988). Vad som anses manligt respektve kvinnligt är 

olika från både tid och plats och dessa kontrakt ser olika ut beroende på vilka 

normer och värderingar som finns i den regionen. Geografiska skillnader i 

kontrakten är regionala och dessa lokala sociala normer om män och kvinnor är ofta 

sammanbundet med makt (Forsberg, 1998). Generellt sett är arbetsmarknaden i 

Sverige könssegregerad (Arbetsmarknadsdepartementet, 2004) och Dalarna i 

synnerhet (Länsstyrelsen, 2011).  

 

Befolkningsfördelningen mellan kvinnor och män i Dalarna är relativt jämn där en 

skillnad mellan könen som mest ligger på ca två procent (Hedfeldt, Trumberg & 

Forsberg, 2011) och kvinnorna i Dalarna tjänar i genomsnitt 68000kr mindre varje 

år än männen. Vilket motsvarar ca 70% av männens löner och skiljer sig därmed 

inte generellt sett från övriga delar av landet (Länsstyrelsen, 2011). Branscher som 

är kvinnodominerade till 60% eller mer är Vård och omsorg, biomedicin, hälso- 

och sjukvård, personlig service, utbildning och forskning samt detaljhandel. 

Branscher där män dominerar till 60% eller mer är IT, fordon & maskin, gruva & 

metall, kemi, skog, telekom, transport, jordbruk, tillverkningsindustri, stål, 

bioteknik, träindustri (Holm, 2012). 

 

Tidigare forskning baserar olika genuskontrakt efter vissa skattade variabler. Dessa  

variabler för genuskontrakt är utbildningsnivå, könsfördelning inom politiken, 

inkomster, föräldrapenning-uttag, frekvens av arbete, antal födda barn, civilstånd 

samt flyttmönster (Frank & Lundberg, 2013). Generellt sett kan man räkna in tre 

olika genuskontrakt. Det traditionella genuskontraktet, det modernistiska 

genuskontraktet samt det otraditionella genuskontraktet. Det traditionella 

genuskontraktet finns främst i skogs och industrisamhällen i det motsatta finns 

modernistiska kontrakten i storstäder och på utbildningsorter. Dalarna har via dessa 

skattade variabler, ansetts ha ett traditionellt genuskontrakt. I de traditionella 

genuskontrakten anses kvinnan dominerande inom den offentliga sektor och 

mannen inom den privata sektorn. De otraditionella genuskontrakten finns i sin tur 

i vissa landsbygdsområden och vid kustområden. Där ett historiskt utbyte med 

andra länder och regioner kan förklara varför jämställdheten är högre här. Här har 

både män och kvinnor en plats inom politiken, båda är arbetsförda såväl inom 

offentlig sektor som egenföretagande och lönen är relativt jämt fördelad (Frank & 

Lundberg, 2013). 
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I Sverige har vi en jämställdhetsintegrering som finns såväl i regeringsarbetet självt 

men även på lokal nivå i Kommuner och Landsting där syftet består av fem 

omfattande delar: 

■ Strategi för jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 

■ Ett utvecklingsprogram för myndigheter 

■ Stöd till jämställdhetsintegrering på regional nivå 

■ Kvalitetssäkring av utvecklingen av jämställdhetsintegrering i kommuner 

och landsting 

■ Insatser för att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt 

arbete med jämställdhetsintegrering(www.regeringen.se/sb/d/3267).  

 

Malin Lindberg (2012) har tittat på totalt 14 stycken regionala strategier i Dalarna. 

Bland andra finns Dalastrategin och Dalarnas regionala serviceprogram 

tillsammans med flera av Dalarnas egna kommunala strategier. Dessa analyserades 

från fyra genusteoretiska perspektiv; könsblindhet, där det är en frånvaro eller 

undvikande av könsspecifika termer. Jämställdhetsinegrering, där alla 

verksamhetsområden ska beakta jämn könsfördelning. Typ av 

jämställdhetsinsatser, där grad och typ av jämställdhet klassificeras. Samt, problem-

lösningar-nytta, där relationen mellan kön och makt i politiken undersöks eftersom 

det presenterar vilka som får påverka och dra nytta av politiska satsningar. 

Resultaten visar tyvärr slående att det är få av Dalarnas regionala och kommunala 

strategier som har konkreta åtgärder eller förslag till jämställdhet utifrån alla fyra 

aspekterna. Kontraktbegreppet visar på att både genus och jämställdhet är 

någonting som skapas och någon ytterligare förklaring behövs knappast för att 

påvisa vikten av det fortsatta arbetet kring jämställdhet. Arbetsmiljöverket har ett 

fortsatt uppdrag för jämställdheten och nationellt sett finns en budget på 25 miljoner 

kronor för år 2015 och 2016 (www.regeringen.se/sb/d/16278).  

 

På Högskolan i Dalarna startade ett projekt 2007 som heter Energi och 

Miljökompetens Centrum i Dalarna, även kallad EMC-projektet och har 

framgångsrikt arbetat för att uppfylla projektets målsättning, dvs att skapa aktiv 

samverkan mellan regionens företag som är verksamma inom energibranschen. 

EMC -projektets syfte har varit att öka kunskapen och kompetensen inom de 

delområden som näringslivet i regionen önskar och har potential att utvecklas inom. 

Därför har det varit mer intressant från EMC-projektets intressen att titta på vissa 

specifika frågor. Exempelvis, vilka framtidsutsikter kvinnor har inom 

energibranschen? Och hur vi kan locka kvinnor att välja yrken inom en 

mansdominerad värld? Syftet med föreliggande förstudie är att undersöka kvinnors 

upplevelse på en mansdominerad arbetsplats inom energibranschens producenter i 

Dalarna. Vilka faktorer som påverkar valet av den nuvarande anställningen och 

vilken problematik som det upplevs kan finnas på arbetsplatsen.  

 

 

 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/3267
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Metod 
Deltagare 

Fem kvinnor med någon form av Högskole eller Universitetsutbildning från 

området energi eller teknik, intervjuades. Alla arbetade på en arbetsplats inom 

sektorn för energiproduktion i Dalarna. Fyra av fem hade chefspositioner på 

teknikavdelningar och en hade ett försäljningsuppdrag. De har varit anställda 

mellan tre till femton år på sina arbetsplatser. De rekryterades genom företagets 

officiella telefonnummer, varpå personalansvarig hänvisade till de få kvinnor som 

företaget hade med eftersökt bakgrund. Flera av företagen som ringdes upp hade 

enligt deras personalansvariga ingen person som stämde in på kraven, kvinna med 

utbildning från området energi och teknik.  

 

Procedur och analys 

Semistrukturerade intervjuer spelades in med hjälp av en smartphone på ett kontor 

eller sammanträdesrum. Intervjuerna spelades in på kvinnornas egna arbetsplatser 

och tog mellan 40 - 90min att genomföra. Datan transkriberades sedan för att 

analyseras, dels via frågorna i sig själv, men även genom tematisering. 

 

 

Resultat 
 

Bakgrund 

Alla kvinnorna hade en energiutbildning från Universitet eller Högskola. Några var 

mer tekniskt utbildande, medan andra hade en mer tvärvetenskaplig utbildning. Alla 

hade direkt från barnsben ett starkt brinnande intresse för energi eller teknikfrågor 

och gick direkt från utbildningen till olika energibolag. 

 

Avgörande faktorer att anta anställningen. 

Alla kvinnorna benämner den geografiska placeringen av sin tjänst som en fördel. 

Att tjänsterna innehar en flexibilitet när det gäller placering rent geografiskt på så 

sätt att man kan anpassa till sina egna behov. Antingen vill man jobba nära sitt 

arbete eftersom det då även passar in i familjelivet eller så vill man kunna få 

möjligheten att få erfarenheten att arbeta utomlands. Ytterligare positiva 

egenskaper som tjänsterna tillför är att arbetsuppgifterna är varierande samt att 

kunna flexa och att själv kunna planera sina arbetsuppgifter var en annan 

nyckelfaktor som bidragit till valet av tjänst. Ett grundläggande intresse för själva 

produkten som bolaget skapar är ytterligare en gemensam aspekt för alla kvinnor. 

Endast en av de fem kvinnorna tvekade till sina erbjudna utlysta tjänster. 

Anledningen till det, var att hon tidigare hade erfarenheter av att arbeta inom en 

mansdominerad arbetsplats, även där inom ett energibolag.  

 

 ”Jag funderade en del fram och tillbaks, för jag kände lite också, ska jag göra 

den här resan en gång till? Samtidigt insåg jag att jag sitter på rätt mycket kunskap 

som är liksom värdefull” (3) 

 

Alla ansåg de sig ha rätt kompetens och erfarenheter för sina uppgifter och det 

bidrog till att de kände sig trygga i sin arbetsroll. Lönen har varit en mindre 
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avgörande faktor för valet av tjänst. En intervjuad menade att bolaget inte tog 

tillvara på hennes fulla kompetens och hade mer att ge.  

 

”Jag känner kanske inte att jag kan använda hela min potential, att jag har kunskap 

som ligger lite… och det är ju trist att det inte nyttjas, så är det ju”(5) 

 

Vilket skulle kunna tolkas som att bolagen borde se över sina befintliga resurser 

bättre. Att inneha resurser som inte nyttjas förstår nog vilken verksamhetschef som 

helst är en inkomst som gått förlorad i någon mening.   

 

Jag vägrar bli man för att ha den här tjänsten! 

Alla kvinnorna presenterar någon form av tankar och funderingar om perspektivet 

av att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats. Alla ansåg sig själv ha funderat 

en hel del kring jobbrelaterade genusfrågor. Dels i den bemärkelsen när det ska ske 

en förändring, då till en mer könsneutral arbetsplats, dels kring frågorna som rör 

maktpositioner, när och om kvinnorna ska få mer utrymme i viktiga beslut men 

även när kvinnor ska få mer plats i högre positioner inom bolaget. De syftar på att 

det inte är anpassat för kvinnor. De yngre kvinnorna visar här mycket mer uttalat 

på en tro om en förändring och har dessutom en mycket större förhoppning om att 

förändringar kommer att ske inom en snar framtid. Medan de äldre kvinnorna menar 

att deras förhoppningar om en förändring inte kommer att kunna inbringas. De äldre 

intervjuade kvinnorna har naturligtvis funnits längre på sina arbetsplatser och 

verkar därmed även ha en mer realistisk bild om vad som är möjligt att förändra. 

Det menar att arbetsklimatet är för svårt att förändra eftersom det sitter i 

ryggmärgen. Majoriteten av de intervjuade kvinnorna har fått negativt bemötande 

av sina arbetskollegor enbart på grund av sitt kön.  

  

  ”Jag tror man har liksom bestämt sig, det här klarar inte tjejer. Det är det 

arbetsklimatet dom skapat här. Den attityden. Jag vägrar bli man för att ha den här 

tjänsten, jag vägrar! Jag vill vara kvinna. Sedan att vara en rak och tydlig kvinna, 

det är en helt annan sak, men jag vill ha rätten att vara kvinna”(4) 

 

”Män har rätt att liksom göra fel, hur ska jag säga, dom kan slänga ur sig en massa 

så här och liksom det gör ingenting om hälften är fel eller om nittio procent är fel, 

men alltså som kvinna så kan man inte slänga ur sig en massa konstiga saker. Det 

är ju det dom kommer ihåg på något vis”(1) 

  

Flera av deras arbetskollegor tror att den intervjuade har blivit könskvoterad in till 

sin position. Eller att arbetsgivaren enbart har anställt kvinnan på grund av att 

arbetsmarknaden kräver en mer jämn könsfördelning. Kvinnorna förklarar att när 

män inte respekterar den kunskap och kompetens som personen besitter enbart på 

grund av ”fel” kön skapas ett arbetsklimat då kvinnan hela tiden måste ha 

fullständig kontroll på allt som rör hennes arbete. Hon kan inte slappna av och skapa 

en kreativ arbetsplats utan behöver ständigt tänka efter vad hon uttrycker och påstår. 

Hon har en ständigt påslagen riskanalys vid kommunikationen med kollegorna.    

  

 ”För allt det rör sig om är maktpositioner, att hela tiden ta in det här med 

min kompetens, det är ju makt. Att hela tiden ifrågasätta om om jag verkligen har 

kompetens, det är ju makt, det rör sig om bara makt från mannens sida”(4) 
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”Den chefen, han sa ju det att jag hade tre nackdelar för att folk skulle ta mig på 

allvar: det är att jag är ung och att jag är tjej och att jag är blond”(2) 

    

För att få till stånd en grundläggande attitydförändring behöver mycket arbete ske 

eftersom detta sitter djupt ner i de sociala genuskontrakt som vi alla tillsammans är 

med att bygga upp.   

 

Starka kvinnor! 

Utmärkande drag för alla kvinnorna är att de har en stark personlighet. Vilket de 

själva även är mycket medvetna om. De är utpräglade handlingskraftiga, trygga 

med sig själv och raka i sin kommunikation. De anser alla att man dessutom som 

kvinna behöver ha dessa förmågor för att kunna arbeta inom en mansdominerad 

värld.  

 

 ”Man måste vara jättestark och handlingskraftig och praktisk och trygg i sig 

själ på något vis.  Jag tror att man måste ha en rätt god självkänsla. För det är … 

det är där det sätter sig, så att man på så sätt kan tackla dom här …. 

kommentarerna”(2) 

 

”Man kan inte lägga på sig, alltså man får inte gå hem och fundera: Men gud, vad 

sa dom? Utan man måste liksom vara… hur ska jag säga, ja kunna ta den här 

jargongen på något vis. Inte ta det personligt”(1) 

  

Denna analys leder ofrånkomligen till ett flertal följdfrågor såsom, finns det kvinnor 

med andra typer av personligheter på mansdominerande arbetsplatser? Om så är 

fallet, hur upplever och hanterar de kvinnorna dessa frågor?  

 
Jag gjorde ju någonting som jag verkligen, verkligen tyckte om! 

Alla intervjuade kvinnorna uppger att de trivs bra på sina arbetsplatser. Trots att 

antalet kvinnor är extremt låg på deras sektioner. De flesta är helt ensamma kvinnor 

i en större grupp med män. Upplevelsen av att alltid sticka ut i gruppen är blandad, 

både positiv och negativ.  

 

 ”Sitter jag i ett möte så kommer ju alla ihåg den där tjejen. Alla vet vem du 

är när du går därifrån, oavsett om du har pratat med dom eller inte och därför noterar 

ju också alla vad du gör och det känns som om man måste visa lite extra, att man 

faktiskt hör hemma där”(2) 

 

Kvinnorna upplever att trots att könsfördelningen är mycket ojämn så finns det en 

arbetsglädje. Att det brinnande intresset för bolagets produkt eller för 

energifrågorna i sig återkommer även när trivsel kommer upp.  

 

”Jag är jätte nöjd så och trivs med att få tala mig varm om för produkten, man 

känner ju att man gör en insats, lite så”(5) 

 

”Jag gjorde ju någonting som jag verkligen, verkligen tyckte om, både med gruppen 

och med liksom arbetsuppgifterna. Men jag stängde ju liksom av det där skitsnacket 

på något sätt”(4)  
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De rådande policydokument eller styrdokument som handlar om jämställdhet på 

kvinnornas arbetsplatser var varken vedertagen eller känd för fyra av fem. Vissa 

trodde sig ha läst och tittat på dokumentet vid ett tidigare tillfälle men har inte lagt 

någon vikt vid den. Ej heller använd sig av den. Vilket sammantaget kan ses som 

att dokumenten finns ute på arbetsplatserna och är också i någon mån kända men 

används inte. Endast en intervjuad kvinna var mycket förtrogen med bolagets 

jämställdhetsplan och hade dessutom flitigt använd den vid upprepade konflikter 

gällande negativ särbehandling på grund av hennes kön. Något som påpekades 

angående dessa styrdokument var att när en konflikt kommit så långt att man måste 

använda sig av styrdokumenten så söker man istället en ny arbetsplats som inte har 

samma problematik.  

 

”Jag tror så här att när man kommer till den gränsen här, då söker man sig vidare 

bara. Det har vi några exempel på, vi har ett par som gått till andra jobb för att man 

inte känt sig bekväm på något vis, det tror jag”(1) 

 

 

Vilka framtidsutsikter har kvinnor inom energibranschen? 

Kvinnorna är alla övertygade om att deras arbete inte alls är beroende på kön utan 

faktiskt tvärtom kan passa kvinnor utmärkt bra. Att arbetets flexibilitet dessutom 

passar bra in i familjelivet är ett stort plus.  

 

”Det här jobbet som jag har, skulle passa kvinnor väldigt bra. Det är väldigt 

flexibelt, man kan anpassa, man kan jobba hemifrån mycket. Man kan styra dagen 

mycket, alltså styra sin tid mycket. Jag har ju haft ungar som spelar hockey, 

innebandy och det har funkat”(1) 

 

”Jag tycker ändå att det känns ganska positivt, det är verkligen en framtidsbransch, 

det har blivit någon form av skifte känner jag liksom, nu är det coolt att vara tjej 

och pyssla med tekniska frågor”(2) 

 

Det är mycket intressant att i det sociala livet så anses ”tekniktjejer” vara coola och 

tuffa och framåt medan kvinnorna som har anställning inom bolagen uppenbarligen 

inte alls har den statusen. Här visas det återigen på en föråldrad ide om vad som 

ingår i statusbegreppen och att inom bolagen så råder det en annan bild än ute i 

samhället. 

 

” Vi snackade jämställdhet häromdagen (på jobbet), och då liksom ja, jag vet inte, 

och det är ju liksom… dom grabbarna som säger så där dom är ju fullt normala i 

andra sammanhang, men det är som att… det blir som att det är en liten… ja, jag 

vet inte…  

 

Hur ska vi locka kvinnor till energibranschens tekniska sida? 

De intervjuade kvinnorna, ger alla konkreta förslag på hur man kan använda sig av 

strategiska sätt för att öppna upp dörrarna för att bolagen ska kunna locka flera 

kvinnor in i branschen. Att belysa och ta fram ”det goda exemplet” är en sådan 

strategi som kommer upp. Kvinnorna menar att så länge det finns en ide eller en 

bild av hur arbetet ser ut och att det bara är män som kan utföra arbetet, så kommer 
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det bli svårt att få in fler kvinnor. Men om man istället visar upp redan befintliga 

exempel på dels goda kvinnliga förebilder, men även att arbetet i sig egentligen inte 

hör till ett av könen utan att uppgifterna faktiskt är helt oberoende av kön. Detta 

skapar en helt annan bild där möjligheten för kvinnor att se sig själva som en 

naturlig arbetare i denna bransch därmed kan bli sann.  

 

”Man kanske skulle visa att det inte är så tungt. Det finns ju så otroligt mycket 

verktyg som gör att jobbet är precis lika enkelt för mig som för dom här andra 

gubbarna”(4) 

 

Att hålla ”öppet hus” eller ”informationskvällar” på bolagen för enbart tjejer är ett 

annat sådant strategiskt sätt som kommer upp som förslag. Vilket enligt kvinnorna 

kommer kunna generera en mer förståelse och öka intresset för arbetet.   

 

”Jag tror att man ska lyfta fram både arbetsplatserna men även också dom 

personerna, vad är det som är kul eller lockande i det här jobbet liksom?”(1) 

 

Mentorskap för kvinnliga anställda är en annan sådan strategisk aspekt som 

kommer upp, samt att praktiskt anpassa den fysiska arbetsmiljön så att det kan 

finnas möjlighet för flera kön att behålla sin integritet vid arbetsklädbyte. Ett bolag 

använde sig av ett så kallat ungdomsråd där unga människor tidigt får kontakt med 

det lokala energibolaget och på så sätt en fot in i arbetslivet.  

 

”(a)tt man förser dom med någon mentor, jag kan tänka ibland när det kommer hit 

unga tjejer och som liksom då ska gå med dom här gubbarna eller karlarna och 

liksom lära sig. Det är ju inte alltid klockrent alltså, dom ska vara ganska för sig om 

dom ska liksom... känna sig bekväma i den situationen”(1) 

 

”Ett samarbete mellan företagen, det är intressant, det är svårt för oss att ha all 

kompetens själva”(5) 

 

”Man har inte tänkt på att det skulle bli några kvinnor här överhuvudtaget, det fanns 

ju knappt omklädningsrum här”(1) 

 

”Något som vi har här är ungdomar, så dom är uppe och jobbar på lov och ja... deras 

uppdrag är att prata om energi och liksom föra ut det här till barn och ungdomar”(3) 

 

Sammantaget visar dessa goda exempel på att medvetenheten om genusaspekter är 

starkt förankrad hos kvinnorna och att de kommer med konkreta aspekter som de 

har en god förkänning om kommer att kunna påverka andra kvinnor som skulle 

kunna komma in på samma positioner som de själva besitter.
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Diskussion   

Att genus gör skillnad för kvinnor i sin yrkesroll har vi här fått vittnat om. Vad som 

framkommer tydligt i rapporten är att kvinnorna har en stark medvetenhet om genusskillnader. 

Dessa starka kvinnor behöver i sin yrkesvardag göra en riskkalkyl innan de fäller en 

kommentar. De vittnar om att en snedbedömd kommentar kan generera till ett förminskande 

av deras yrkesstatus och deras kompetens kan bli ifrågasatt. Kollegors betoning på värderingar 

om kön ska inte behöva vara relevanta på en arbetsplats.  

 

Viktig att betona i denna studie är att dessa kvinnor arbetar på produktion/teknik-avdelningar 

inom deras bolag och är där ensamma bland män. Dessa kvinnor är väl medvetna om att runt 

om på andra avdelningar inom bolaget finns det många kvinnor och att vissa avdelningar har 

majoriteten kvinnor som anställda. Den kvinnan som arbetar på en avdelning som syftar att nå 

ut till kund, så kallad marknadsavdelning har enbart kvinnor som kollegor och även hon 

bekräftar utsagan genom att hon berättar om bolagets enda kvinna på avdelningen för 

produktion/teknik.  

 

Deras intresse för energifrågor säger oss att kvinnorna inte bara har en utbildning utan även ett 

mångårigt insamlande av erfarenheter. Detta visar oss att kvinnorna innehar den kompetens 

som krävs för arbetsuppgiften. Vilket de även själva påstår. Att lyssna på kvinnor som redan 

befinner sig på arbetsplatserna är en viktig aspekt för jämställdhetsarbetet. De besitter 

erfarenheter och stor kunskap om hur det går till i det praktiska arbetslivet och har själva 

vandrat vägen genom de möjligt tänkbara problemen. Att kunna skapa verktyg som hjälper en 

kvinnlig montör att få samma armlängd eller styrka såsom en man. Visar att med endast enkla 

fysiska medel kan arbetsmiljön påverkas och förändras  avsevärt för kvinnor. De konkreta 

förslag som kommer upp i intervjuerna hur deras bolag kan göra arbetsplatsen mer attraktiv för 

kvinnor, kräver att bolagen verkligen tar till sig förslagen från dessa erfarna kvinnor.   

 

Huruvida om deras bolag aktivt arbetar med jämställdhetsplan eller policydokument kan inte 

klargöras här då detta kräver en annan undersökningsform. Här har endast fem kvinnor 

intervjuats från deras upplevelse av arbetsplatserna. Vi behöver utöka vår kunskap hur väl 

jämställdheten är implementerad i verksamheterna rent praktiskt. Kvinnorna vittnar om att 

deras policydokument varken är kända eller vedertagna på arbetsplatserna. 

 

Framtiden anses från de intervjuade vara bra för kvinnor inom denna bransch, då flera aspekter 

inom arbetet verkligen är tilltalande för kvinnor som många gånger samtidigt behöver kunna 

anpassa yrkesrollen till familjens önskemål. Eller för den karriärsintresserade kvinnan som vill 

kunna få erfarenheter och arbeta utomlands med energifrågor. Detta visar att vi behöver 

utveckla och skapa praktiska verktyg för att kunna komma förbi genuskontrakt som skapar en 

negativ arbetskultur som istället skulle kunna generera kreativitet, ansvar och arbetsro oavsett 

kön.   
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