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Förord 
 

Föreliggande rapport är skriven av projektgruppen Samspel inom ramen för 

projektet JämVäxt – Jämställd hållbar tillväxt – från ord till handling vid Karl-

stads universitet. Gruppens ambition har varit att sammanfatta det arbete som 

vi hittills utfört. Projektet startade i april 2008. Vi började dock några år tidiga-

re med vårt samarbete med de regionala klustren i Värmland. I den här rap-

porten har vi samlat resultat från det arbete som vi utfört när det gäller sam-

spel mellan utbildningssystem och arbetsliv. 

    Tanken är att läsarna skall få en bild av vårt arbete och de resultat som vi 

kommit fram till. Nästa steg är att vi går från ord till handling genom föränd-

ringsinriktat arbete på ett antal arbetsplatser. 

 

Karlstad i november 2009 

 

Lena Gonäs, professor i arbetsvetenskap 

och projektledare för JämVäxt  
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Inledning  

 
Kan den högre utbildningen fungera som en murbräcka för att riva ner tradi-

tionella mönster i arbetslivet? Kan den leda till förändringar av könsstereotypa 

rekryteringsmönster och av könssegregeringen i arbetslivet? Det är några av de 

frågor som vi behandlar i den här rapporten. Vi har intresserat oss för under 

vilka förutsättningar som organisationer och verksamheter skulle kunna tänka 

sig att ändra sina rekryteringsstrategier och lönesättningar för att skapa mer 

jämställda organisationer. Det är inte bara ett problem för den enskilda kvin-

nan eller mannen att inte få genomföra sina drömmar och önskningar om ett 

meningsfullt arbetsliv, utan också ett ekonomiskt problem. Företag och orga-

nisationer förlorar på att inte ta tillvara alla kompetenser och personliga resur-

ser fullt ut.  

    Vår studie är en del av JämVäxt-projektet som startade vid Karlstads uni-

versitet våren 2008 (NUTEK 2008-05-08). Studier kring de regionalt förank-

rade frågorna om jämställdhet och hållbar tillväxt startade dock tidigare. Det 

skedde i och med att Karlstads universitet våren 2006 fick del av försvarsom-

ställningsmedlen, de så kallade B2-medlen, vars syfte var att främja sysselsätt-

ningen i regionen som en kompensation för försvarsnedläggningarna i länet. 

Länsstyrelsen i Värmlands län beviljade Karlstads universitet totalt 2.6 miljo-

ner kronor riktade mot genusrelaterade frågor under 2006 och 2007 (Fördju-

pad projektbeskrivning 2008-02-07). Utgångspunkten var diskussionen om 

sambanden mellan jämställdhet och hållbar ekonomisk tillväxt. I den här rap-

porten har vi samlat resultaten från delstudien Samspel, som handlar om rela-

tionen mellan utbildning och arbetsliv sett både från arbetslivets sida och från 

de enskilda studenternas perspektiv. Under 2008-2009 har vi kartlagt och ana-

lyserat olika förhållanden, vilket vi skriver om i denna rapport. Nästa steg i 

arbetet är att delta i förändringsarbete på ett urval arbetsplatser där vi närmare 

skall granska hinder och möjligheter för att bryta upp traditionella stereotypa 

mönster i arbetslivet. 
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Hur hänger jämställdhet och hållbar tillväxt ihop? 
 
FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 formulerade grunderna för att nå 

en hållbar utveckling genom Agenda 21 (UNCED). Hållbar utveckling inne-

fattar tre grundelement: ekonomisk utveckling, social utjämning och hushåll-

ning med naturresurser och miljö.   

 

Poverty eradication, changing unsustainable patterns of produc-

tion and consumption and protecting and managing the natural 

resource base of economic and social development are overarch-

ing objectives of, and essential requirements for, sustainable de-

velopment. (UN World summit on sustainable development 

2002).  

 

    Genomförandet av dessa principer skall enligt programmet innebära positi-

va förändringar för alla, speciellt kvinnor och ungdomar och andra grupper 

som kan behöva stödjas. Målinriktat beslutsfattande på både internationell och 

nationell nivå krävs för att nå en hållbar utveckling. Begreppet hållbar utveck-

ling innefattar således jämlika villkor, hälsa och ekonomiskt välstånd mellan 

kvinnor och män. De politiska slutsatserna av detta är inte självklara. Förut-

sättningar för att skapa balans mellan familj och arbete, liksom möjligheter att 

utveckla sin kompetens i arbetslivet är viktiga ingredienser i diskussionen om 

hållbar utveckling eller tillväxt.    

    Både jämställdhet och hållbar tillväxt är positivt värdeladdade termer som 

ofta förekommer i den politiska och offentliga debatten på nationell och in-

ternationell nivå. Här finns ett antagande att det existerar ett positivt samband 

mellan jämställdhet och tillväxt, vilket är en empirisk fråga. Långsiktig tillgång 

till arbetskraft är en viktig förutsättning för ekonomisk tillväxt. På samma sätt 

kan vi säga att befolkningens utbildningsnivå, möjlighet till vidareutbildning 

och anpassning till nya kompetenskrav i arbetslivet är förutsättningar för eko-

nomisk utveckling. Hållbar tillväxt är ett begrepp som i enlighet med Agenda 

21 anger att den ekonomiska utvecklingen skall ske under villkor som hushål-

lar med mänskliga och miljömässiga resurser.   

    Vår avsikt är att studera hur jämställdhet kan bidra till en hållbar ekonomisk 

tillväxt i regionen Värmland och vi menar att det rör sig om ett problemkom-

plex snarare än om ett enkelt samband mellan jämställdhet och tillväxt. 
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Jämställdhet är mer ett politiskt begrepp. Med begreppet jämställdhet avses att 

kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv, vilket 

förutsätter att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets 

alla områden (SCB 2008 http://www.do.se).  

    Ett av delmålen fokuserar ekonomisk jämställdhet, vilket innebär att kvin-

nor och män ska ha lika möjligheter och villkor i fråga om utbildning och ar-

bete som ger ekonomiskt självständighet livet ut. Jämställdhet innebär således 

att både kvinnors och mäns resurser skall tas tillvara. De politiskt uttalade jäm-

ställdhetsmålen omfattar både en kvantitativ och en kvalitativ dimension. Den 

kvantitativa jämställdheten innebär att kvinnor och män ska vara jämt fördela-

de inom alla områden i samhället. Den kvalitativa målsättningen innefattar att 

både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara. 

Sammantaget handlar det om att skapa en jämn fördelning av makt och infly-

tande, av ekonomiska förutsättningar samt av det betalda arbetet i arbetslivet 

och det obetalda arbetet i hemmet (SCB 2008).  

 

En kort historisk tillbakablick 
 

Sedan början av 1960-talet har det funnits två argumentationslinjer i Sverige 

angående kvinnors ökade förvärvsarbete. Den ena linjen fokuserar de kostna-

der och intäkter som kvinnors förvärvsarbete medför, den andra linjen handlar 

om medborgarrätt, jämlikhet, demokrati och allas lika värde (Dahlström 1968).  

    Den ekonomiskt baserade argumentationen löper från ståndpunkten att 

löneskillnader och könssegregering baseras på rationella ekonomiska över-

väganden till att kvinnors kunskaper och kompetens är viktiga resurser som 

det är nödvändigt att ta tillvara (Gonäs 2008). Den ekonomiska argumente-

ringen om kvinnors rätt till arbete var villkorad i 1960-talets debatt (Dahlström 

a.a. p 45), den måste vara lönsam. Kvinnors rätt till arbete var ett specialintres-

se som måste sättas i relation till den ekonomiska nyttan för arbetsgivare, ar-

betsmarknaden och samhället i stort (Qvist 1973). Den andra argumentations-

linjen är baserad på det moderna, jämlika medborgarskapet som en av det de-

mokratiska samhällets grundpelare. Den nya diskrimineringslagen (SFS 

2008:567) innefattar de tidigare regelverken i jämställdhetslagstiftningen. Lik-

nande finns numera i de flesta demokratiska länder baserad på principerna om 

allas rätt till arbete, lika lön och lika ersättning för arbete av samma värde 

(SOU 1990: 44, SOU 1998:6, Fransson 2000). 
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Den svenska jämställdhetspolitiken kan relateras till Nancy Frasers (2003) dis-

kussion av två, vid sidan av varandra, existerande rättviseparadigm beträffande 

kön. Det ena bygger på omfördelning av ekonomiska och materiella resurser 

samt villkor så att kvinnor och män får samma möjligheter. Det andra omfat-

tar erkännande av olikhet och mångfald, där det män gör och säger inte kon-

sekvent ska värderas högre än det kvinnor gör och säger. Jämlikhet mellan 

könen innebär i enlighet med Frasers tankar dels att kvinnor och män ska ha 

möjlighet att göra samma saker och att ekonomiska resurser ska omfördelas, 

dels att båda könen ska ha samma möjligheter att agera i samhället som full-

värdiga samhällsmedlemmar och att kulturella olikheter ska erkännas på lik-

värdiga sätt.  

    Fraser använder i sin diskussion av den postindustriella välfärdsstaten be-

greppet ” the universal caregiver” för att illustrera de komplicerade roller som 

växer fram och som både kvinnor och män försöker att fylla (Fraser 1997).  

 

The trick is to imagine a social world in which citizens’ lives inte-

grate wage-earning, care-giving, community activism, political 

participation and involvement in the associational life of civil so-

ciety – while also leaving time for some fun. (Fraser 1997, p. 48). 

 

    Frågan är då hur kunskap och kompetens hos de högre utbildade kvinnorna 

tas till vara på organisationsnivå. Leder ökningen av andelen högre utbildade 

kvinnor till förändringar i könsarbetsdelningen i organisationer och på arbets-

marknaden?  Kan den högre utbildningen vara ett redskap för att skapa mer 

jämställda arbetsplatser? Med Frasers terminologi: Har erkännandet av kvin-

nors rätt till högre utbildning också lett till en omfördelning av möjligheter till 

utveckling i arbetslivet? Eller är det som den svenska offentliga utredningen 

om könsdiskriminering på arbetsmarknaden (SOU 2004:43) avslutningsvis 

frågar, om det bara är den första delen som kvinnor fått ta del av, och att där-

med karriär i arbetslivet endast är för män. I så fall kommer vi att möta ett 

växande proletariat av högutbildade, men underbetalda kvinnor i arbetslivet 

(a.a.).  

 

Jämställd hållbar tillväxt  
 

Studier av relationen mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt kan göras på 

flera olika nivåer. Åsa Löfström (2009a) pekar på att det sedan länge gjorts 
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analyser på global nivå som visar att den ekonomiska tillväxten i både utveck-

lade och utvecklingsländer är beroende av vilken roll kvinnor tillåts spela. En 

utjämning av skillnader mellan könen i förvärvsarbete, tillgång till egen in-

komst och möjlighet till sparande bidrar till ekonomisk utveckling. Studier 

visar betydelsen av flickors utbildning för tillväxten i utvecklingsländer (Klasen 

2002). Löfström (2009a) sammanfattar sin översikt med att säga att de flesta 

studier visar att kvinnors ökade deltagande i utbildning, i arbetslivet, i politiken 

och inom olika yrken har ett samband med bruttonationalprodukten (BNP) 

utslagen per capita. Detta samband är dubbelriktat (Stotsky 2006). Ökad jäm-

likhet mellan kvinnor och män bidrar till att öka tillväxten och höja bruttona-

tionalproduktens nivå. Samtidigt bidrar en ökad BNP-nivå till att skapa förut-

sättning för social utjämning och minskade klyftor mellan kvinnor och män.  

     I en internationellt jämförande analys av sambandet mellan jämställdhet, 

födelsetal och ekonomisk tillväxt påvisas att Sverige internationellt sett har 

unikt goda förutsättningar för långsiktig tillväxt genom att befolkningen i så 

hög grad omfattar värderingar om jämställdhet som är gynnsamma för långsik-

tig demografisk balans. Ska Sveriges födelsetal och därmed ekonomiskt lång-

siktiga förutsättningar förbättras ytterligare, behövs en politik som i än högre 

grad inriktas på att se till att både män och kvinnor kan kombinera föräldra-

skap och förvärvsarbete (Mörtvik & Spånt 2005). En god livsmiljö i form av 

goda förutsättningar att förena balans i livet i form av exempelvis familj och 

jobb, men också i form av goda möjligheter att utveckla sina kompetenser och 

förutsättningar är av stor vikt i diskussioner kring hållbar tillväxt.  

    Vi menar således att hållbar tillväxt kan ses ur olika perspektiv, dels som 

ökad konkurrenskraft för företagen, dels som höjd levnadsstandard för be-

folkningen. Ytterligare ett sätt att se på hållbar tillväxt är att kombinera dessa 

två perspektiv, där människors resurser tas tillvara på bästa sätt i ett arbets- 

och samhällsliv som präglas av goda arbetsvillkor, goda möjligheter att förena 

arbete och familj och inte minst jämlikhet i en generell mening. 

    Forskning kring kvinnor och ledarskap pekar på betydelsen av att kvinnor 

finns med i ledningen inom företag och organisationer. Smith, Smith & Ver-

ner (2006) visar i en studie av 2 500 danska företag att andelen kvinnor i före-

tagsledningen har en positiv inverkan på företagens resultat. Dessa effekter är 

starkt beroende av kvalifikationsnivån hos kvinnorna i ledarskapets topp. I 

mycket handlar det om att ta tillvara de resurser och den kompetens som finns 

hos kvinnorna.  
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Vi har i vårt projekt valt fyra dimensioner av jämställdhet när det gäller vårt 

studium av relationerna mellan jämställdhet och hållbar tillväxt (jmf Löfström 

2009a, Smith & Bettio 2009). Dessa är: 

 

• utbildning 

• sysselsättning  

• inkomst  

• inflytande 

 

    Kvinnors tillgång till utbildning i samma utsträckning som män är redan ett 

uppnått mål i Sverige. Kvinnor vänder sig i större utsträckning än män till den 

högre utbildningen och utgör en majoritet av dem som tar en grundexamen 

från universitet och högskolor (HSV 2008:20 R). Däremot är fortfarande valet 

av studieområde ojämnt fördelat med en hög andel kvinnor inom humaniora, 

samhällsvetenskap och naturvetenskap, medan männen dominerar inom det 

tekniska ämnesområdet. 

    Sett ur ett resursperspektiv är det viktigt att kvinnor och män får samma 

möjligheter till sysselsättning och ekonomiskt utbyte av sina investeringar i 

utbildning. För både kvinnor och män gäller att de högre utbildade har högre 

sysselsättningsnivå än lägre utbildade (SCB 2008). Samtidigt kvarstår efter att 

hänsyn tagits till utbildningsnivå, ålder, arbetstid och arbetsställe en löneskill-

nad mellan kvinnor och män på 5 % (Ekberg 2009). De skeva fördelningarna 

mellan kvinnor och män när det gäller både horisontell och vertikal köns-

segregering i arbetslivet (Hebson & Rubery 2004) måste också betraktas som 

ett hinder för fullt resursutnyttjande av kvinnors potentialer på både samhälle-

lig och organisatorisk som individuell nivå. Till detta kan vi lägga att ojämlika 

och diskriminerande låga löner minskar kvinnors konsumtionsmöjligheter och 

förutsättningar för sin egen och sin familjs försörjning. 

     Naturligtvis finns fortfarande en diskussion kring kostnader för att åstad-

komma jämlikhet mellan kvinnor och män på ovan nämnda områden. Ett ex-

empel på policynivå är förändringen i målformuleringen av den reviderade 

Europeiska sysselsättningspolitiken (European Employment Strategy) år 2003, 

där jämställdheten försvann som eget huvudområde (pelare). Här synes det 

viktiga ha varit ökningen av kvinnors sysselsättningsnivå i EU:s medlemslän-

der och inte de kvarvarande skillnaderna mellan kvinnor och män när det gäll-

er de kvalitativa aspekterna av jämlikhet mellan könen (Smith & Bettio 2008).   
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Den regionala dimensionen 
 

Likaväl som den globala dimensionen har varit föremål för analys har den re-

gionala och lokala också varit det när det gäller jämlikhet mellan könen, kvin-

nors positioner och ekonomisk tillväxt. Både EU:s regionala utvecklingsfond 

(ERDF 2007-2013) och de regionala utvecklingsprogrammen (RUP) har jäm-

ställdhet som ett horisontellt mål tillsammans med hållbart resursutnyttjande, 

integration och mångfald (www.tillvaxtverket.se). Jämställdhet anges som en 

förutsättning för en balanserad regional tillväxt. Den bistra verkligheten bak-

om retoriken är behovet av kvalificerad arbetskraft, vilket sätter krav på ar-

betsgivarna att ta tillvara den resurs som de högre utbildade kvinnorna utgör 

för kvalificerade arbeten inom olika verksamheter. En överbryggning mellan 

de politiskt formulerade målen om jämställdhet och kostnadsminimering på 

organisationsnivå ligger i tanken på jämställdhet som en affärsidé för att klara 

av en breddad kundkrets, skapa en ökad marknad och/eller ökad effektivitet i 

organisationen (jmf Kirton & Greene 2005). Men det är också genom det poli-

tiskt drivna jämställdhetsparadigmet som resursperspektivet aktiveras.  

     När det gäller tillväxt kan noteras att det i strukturfonder och tillväxtavtal 

finns en markering om att jämställdhet är ett prioriterat mål (Nordström 2001, 

Forsberg 2005, Overud, Sätre, Tyrkkö 2008). Jämställdhet anses vara en förut-

sättning för att regional balans och tillväxt ska ske. Ökning över tid av produk-

tionen av varor och tjänster i ett land, mätt i termer av BNP, möjliggör på 

längre sikt att den genomsnittliga materiella levnadsstandarden ökar hos be-

folkningen. I den ekonomiska litteraturen om tillväxt finns sällan ansatser som 

anlägger ett genusperspektiv på denna process. Smith & Bettio (2008) pekar på 

att när argumentering för jämställdhet skiftar från den samhällspolitiska dis-

kursen till en ekonomiskt baserad sådan, så finner man belägg för att jäm-

ställdhet är en ekonomiskt produktiv investering.  Jämställda villkor för kvin-

nor och män bidrar således både till tillväxt och till en positiv samhällsutveck-

ling.  

 

Värmland – en regional plattform 
 

Det finns ett behov av att bygga bättre förankrade broar mellan den högre 

utbildningen och arbetslivet. Studenterna måste få en ökad medvetenhet om 

arbetslivets konkreta villkor å ena sidan och arbetslivets aktörer å andra sidan 

måste få kunskap om den högre utbildningens möjligheter och tillväxtpotenti-

al.  
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Utbildningens tillväxtpotential innebär både att ny forskning tas upp, samt att 

arbetslivets krav på ny teknik och nya ämneskunskaper tillgodoses i utbild-

ningsprogram och fristående kurser. På detta sätt kan utbildningen bli den 

tillväxtfaktor som driver Värmlands näringsliv mot en hållbar utveckling.  

    Detta brobyggande sker dels från arbetslivet till universitetet, dels från uni-

versitetet till arbetslivet. I OECD-rapporten ”Peer Review Report” (2007) 

betonas att relationerna mellan universitet och de regionala klustren ska stär-

kas genom en tydligare forskningsstrategi. Forskningen bör sträva efter natio-

nell och internationell excellens och knyta ihop det regionala behovet av forsk-

ning inom företagsklustren med kunskapsutvecklingen på högsta nationella 

och internationella nivå.  

     Det handlar om att skapa förutsättningar för att ny forskning kan tillämpas 

och testas i arbetslivets olika domäner. Detta kan ske på olika sätt bland annat 

genom direkt forskarmedverkan eller/och samverkan, men också genom att 

studenterna fungerar som en slags förmedlande länk, där de tar med sig kun-

skapen och tillämpar den i sitt yrkesverksamma liv. Studenterna måste dessut-

om under sin studietid få en ökad kunskap om arbetslivets konkreta villkor, 

samtidigt som arbetslivets aktörer behöver få kunskap om de möjligheter som 

finns inbäddat i den högre utbildningen och inom forskningen som potentiell 

tillväxtfaktor. Utbildningens tillväxtpotential hänger således samman med ar-

betslivets krav och behov på nya kunskapsområden och dess användbarhet. På 

detta sätt kan denna ömsesidiga samverkan bli den tillväxtfaktor som driver 

Värmlands näringsliv mot en hållbar utveckling. 

     Kännetecknar då detta Värmland? Vid en närmare granskning av Värmland 

ur ett könsperspektiv framträder mönster som tyder på könssegregering och 

ojämställdhet (Länsstyrelsen i Värmland 2008). Även då utgångspunkten tas i 

det så kallade Jämtindex (http://www.scb.se) kvarstår detta mönster, då 

Värmland ligger på delad sista plats vad gäller jämställdhet i enlighet med detta 

index. 

    Män har i genomsnitt drygt 2 000 kr mer i genomsnittlig månadslön än 

kvinnor i de tio största yrkesgrupperna i Värmlands län. Den högst betalda 

gruppen är säljare, inköpare, mäklare med flera och där är den genomsnittliga 

löneskillnaden mellan kvinnor och män drygt 6 000 kr (Värmlands län 2008). 

En jämförelse med hela riket ger en liknande bild (SCB 2008).  

    En orsak till löneskillnaden är att män oftare besitter högre chefsbefattning-

ar än kvinnor. En annan orsak är den könssegregerade arbetsmarknaden som 

innebär att män främst arbetar inom teknikområden och i privat verksamhet 

medan kvinnor arbetar både privat och offentlig verksamhet men att främst 
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kvinnor arbetar inom vård och omsorg och är landstings- eller kommunalan-

ställda. Lönestatistik som SACO årligen tar fram visar att ju fler män det finns 

i ett yrke desto högre är lönen.      

 

Tabell 1.  Kvinnors lön i procent av mäns lön per sektor år 2006. Standardavvägt.  

Standardavvägning innebär att hänsyn tagits till arbetsställe, yrke, ålder, utbildning och 
arbetstidens omfattning. 

 

 Kvinnors lön i pro-
cent av mäns 

Antal kvinnor Antal män  

Samtliga 94,7 1 149 183 897 986 

Staten 94,1   91 836   99 281 

Primärkommuner 99,2 460 159 123 492 

Landsting 95,3 150 809   43 134 

Privat 92,8 446 379 632 079 

Arbetare 96,9 184 129 298 738 

Tjänstemän 90,5 257 62 325 150 

 

Källa: Medlingsinstitutets årsrapport 2007. 

 

Tabell 1 visar att den oförklarade löneskillnaden är lägst inom primärkommu-

nen och högst inom privat sektor, där 70 % av alla arbetsföra män arbetar. 

Vidare framgår att skillnaden är lägre bland arbetare än bland tjänstemän där 

den oförklarade löneskillnaden mellan kvinnor och män är 9,5 %. Det är pri-

vata företag som utgör denna studies empiri. 

    De företag vi studerat har anställda som till stor del är ingenjörer, tekniker 

och ekonomer. Lönesituationen i Värmland för ingenjörer och tekniker var 

2006 genomsnittligt drygt 29 000 kr i månaden för män och ca 25 500 kr för 

kvinnor. 
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Studier om brobyggande mellan arbetsliv och Karlsta ds 
universitet 
 

Ett exempel på tidigare studier om samarbete mellan arbetsliv och akademisk 

utbildning som genomförts vid Karlstads universitet är Andersson, Arnerup-

Cooper, Carlsson & Haglund (2000). En av författarnas slutsatser var att ut-

bildningen måste förhålla sig aktivt till frågan hur teoretiska kunskaper omsätts 

i praktiken och de rekommenderar problembaserat lärande med olika inrikt-

ning som en väg. Denna slutledning baserar författarna på att en relativt vanlig 

uppfattning bland studenterna var att studierna i mångt och mycket var alltför 

teoretiska. En annan slutsats är att en löpande uppföljning av vart studenterna 

tar vägen borde byggas in i det ordinarie arbetet med utbildningen, så att in-

riktning och uppläggning av kurser och program kan ändras i enlighet med de 

krav som arbetslivet ställer.   

    Fröberg & Gatenborg (2002) har studerat rekryterares attityder till Karlstads 

universitet. De fann att marknadsföring var viktigt för universitetet då presum-

tiva arbetsgivare inte självklart anställde nyexaminerade från Karlstads univer-

sitet, utan kanske valde sökande från ett av de ”gamla” universiteten, vilket 46 

% av de 300 privata företagen som utgjorde empiri i studien valde att göra. 

    Ett akademikertrainee-projekt, numera nedlagt, startade mars 2005 inom 

Karlstads universitet. Projektet vilade på ett växelspel mellan arbetsmarknaden 

och universitetet, dvs. mellan praktik och teori (Celsing 2006). Genom att stu-

derande som hade 120 högskolepoäng fick möjlighet att komma in på arbets-

platserna och ”sälja” sig själva hade de bättre förutsättningar att få anställning. 

Samtidigt kunde de tillgodogöra sig den akademiska kunskap som projektet 

förmedlade så att de fick nytta av sin utbildning på arbetsmarknaden. ”Vi hit-

tar många ’osynliga’ jobb, arbetstillfällen som annars inte kommer fram till 

arbetsförmedlingen eller i platsannonser”, konstaterade projektledaren.  

    Sedan hösten 2004 driver Karlstads universitet projektet Teknikerjakten, 

med syfte att dels öka antalet elever på gymnasieskolan naturvetenskapliga och 

tekniska program, dels att öka antalet studenter inom de naturvetenskapliga 

och tekniska utbildningarna samt motsvarande lärarutbildning vid Karlstads 

universitet. Projektet har ett tydligt genusperspektiv. Det stöds av Erik Ljung-

bergs utbildningsfond och har beviljats 7.5 miljoner kronor under fyra år. De 

olika aktiviteterna i Teknikerjakten riktas mot hela utbildningsområdet från 

förskoleklass till universitetsnivå. Projektet vänder sig till elever, lärare, lärar-

studenter med flera och stöds av kommunerna i regionen, Länsstyrelsen, Re-

gion Värmland och Svenskt Näringsliv. I Teknikerjaktens aktiviteter har drygt 
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1 000 lärare, politiker och skolledare deltagit sedan starten, flera tusen elever 

har berörts, 250 företag i regionen har varit delaktiga och ca 400 elever har 

gjort studiebesök på företag. Projektet har också varit framgångsrikt i och med 

att antalet elever på teknik- och naturvetarprogrammet har ökat med 81 re-

spektive 40 procent under åren 2004-2006. Som en del av projektet har skolor 

kunnat söka projektmedel för att genomföra enklare laborationer och olika 

typer av undersökningar, många med ett genusperspektiv.  

    Tekla är ett nätverk för kvinnor som studerar på universitetets ingenjörs-

program, naturvetenskapliga program eller på lärarutbildningen med inriktning 

inom naturvetenskap och teknik. Dessa kvinnliga studenters speciella situation 

inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningarna uppmärksammas i 

nätverket och förslag ges till åtgärder som underlättar för övergången till ar-

betsmarknaden.  
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Forskningsmässiga utgångspunkter 
 

Syftet med vår studie är ett ge en mångfasetterad bild av det ömsesidiga sam-

spelet mellan utbildningssystemet och arbetslivet och dess betydelse för jäm-

ställdhet och hållbar tillväxt.  

    Genom att utföra studier om samverkan mellan universitet och det regiona-

la arbetslivet skall projektet belysa centrala fenomen och processer när det 

gäller: 

 

• Utbildnings- och yrkesval 

• Kompetensbehov och rekrytering   

• Lönebildning och arbetsvärdering  

• Arbetsmarknadskarriärer – arbete, yrke och hierarki  

 

Våra forskningsfrågor   
 

Frågeställningarna berör på olika sätt förutsättningar och villkor för, samt kon-

sekvenser av, olika regionala aktörers insatser i såväl utbildningssystemet som 

arbetslivet för att utjämna bristande jämställdhet och minska könssegregering-

en i arbetslivet i regionen. I inledningen ställde vi den övergripande frågan om 

den högre utbildningen kan fungera som en murbräcka för att riva ner tradi-

tionella mönster i arbetslivet. Följdfrågan är naturligtvis hur detta kan gå till. 

På vilket sätt kan högre utbildning medverka till förändringar av könsstereoty-

pa rekryteringsmönster och av könssegregeringen i arbetslivet? Sammanhäng-

ande med detta är metodfrågorna och här har vi valt att arbeta i nära kontakt 

med det lokala och regionala näringslivet.  

    Vår övergripande frågeställning är uppdelad i fyra huvudområden 

• Vad styr kvinnors och mäns utbildnings- och yrkesval? 

• Vilka krav ställer arbetslivet på de högre utbildade för att de skall vara 

anställningsbara? Gäller samma krav för kvinnor och män?  

• Hur går lönebildningen till? Hur ser lönesättningen ut ur ett könsper-

spektiv – gäller samma villkor för kvinnor och män? 
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• Får kvinnor och män samma utbyte av sin utbildning med avseende på 

yrke, hierarkisk position och ekonomisk ersättning? Hur utvecklas deras 

arbetsmarknadskarriärer över tid? 

 

    Vi har placerat studien mellan den samhällspolitiska jämställdhetsdiskursen 

om allas lika rätt till utbildning, arbete och rättvis lön och den genusteoretiska 

diskussionen kring könsarbetsdelningens funktion i produktions- och repro-

duktionssfären (figur 1). Studieområdet består av det fält där studenten möter 

arbetslivet och de processer som då sker. Vi har valt att spegla denna övergång 

både från den enskilda studentens synvinkel och från arbetslivets. Här möter 

individerna könsstereotypa uppfattningar om både utbildnings- och yrkesval 

och vad som är kvinnors och mäns arbetsuppgifter, yrke, lämplig lön och po-

sition.         

 

                  Jämställd utbildningsdiskurs 

           
 
  
 
      Förkunskap Utbildning Arbetsliv Marknad 

   Genusordning / manligt och kvinnligt Arbetslivsdiskurs  

 

Figur 1. Problemområde – fältet mellan utbildning och arbetsliv. 

 

Övergången mellan utbildning och arbetsliv brukar studeras i termer av 

matchningsprocesser där det gäller att få en så bra anpassning mellan de ar-

betssökande individernas kompetens och de krav som efterfrågas på arbets-

marknaden. Tidigare forskning har visat att tidpunkten för utträdet på arbets-

marknaden har betydelse för studentens arbetslivsmässiga förankring (Arnell 

Gustafsson 1999). Berggren (2008) pekar på att individuella faktorer som kön, 

klass, ålder och utbildning har betydelse för matchningsprocessen liksom insti-

tutionella förhållanden. Till de senare hör högskolesystemets utbud av utbild-

ning och arbetsgivarnas krav på dem som söker arbete. Förklaringar till att 

kvinnor skulle ha svårare än män att få ett arbete som motsvarar deras utbild-

ning kan vara att både den högre utbildningen och arbetsmarknaden är starkt 
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könssegregerade system. Kvinnorna söker sig i högre utsträckning till de hu-

manistiska områdena med en svag efterfrågan på arbetskraft (HSV 2008: 20 R) 

varvid de riskerar att både vara överkvalificerade för sina arbetsuppgifter och 

underbetalda (Löfström 2009b). Det finns en diskussion om överutbildning på 

arbetsmarknaden som handlar om den bristande matchningen mellan utbild-

ningsnivå och de krav arbetsuppgifterna ställer. Tåhlin (2007) driver tesen att 

det är arbetslivet som inte anpassats till den höjda kompetensnivån i arbets-

kraften. Frågan om förändringen i arbetskraftens utbildningsmässiga samman-

sättning drivs fram av den teknologiska utvecklingen och ökade krav på ar-

betskraft eller av mer samhällspolitiska mål baserade på demokratiska rättighe-

ter till utbildning är föremål för debatt (Goldin & Katz 2008). 

    För denna studie är intresset fokuserat på hur anpassningsprocessen går till 

på regional nivå och vilken roll de högre lärosätena spelar i denna process. 

Hur matchningen mellan högskola och arbetsliv går till har betydelse även för 

lönesättningen. Berggren (2008) undersökte matchningen mellan akademi och 

arbetsmarknad med hjälp av faktorer som kön, social, klass, nationell bak-

grund, examen och högskola. Resultaten visade att det inte var någon skillnad 

mellan könen i att få matchande arbete om man kontrollerade för övriga vari-

abler. Högre klasstillhörighet var till kvinnornas fördel medan det för män 

snarare var en nackdel.  Att ha studerat på ett äldre lärosäte i förhållande till ett 

yngre, spelade främst roll för män. 

    Vi har som ovan nämnts valt att studera fyra specifika processer: utbildnings- 
och yrkesval, kompetensbehov och rekrytering, lönebildning och arbetsvärdering 

samt arbetsmarknadskarriärer i uttryck av yrke och position. 

    I de följande avsnitten presenterar vi några av de mer grundläggande tanke-

gångarna som ligger som underlag för våra problemformuleringar och empi-

riska arbeten. Vi börjar med rekryteringsprocessen, övergår till lönesättning 

och avslutar med en teoretisk diskussion kring stereotypa utbildningsval. 
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Rekryteringsprocessen och kön som arbetskraft  
 

I rapporten ”Retorik och praktik i rekryteringsprocessen” (Knocke m.fl. 2003) 

resonerar författarna kring möjligheterna att förändra den könssegregerade 

arbetsmarknaden. De finner att könssegregeringen är starkare på arbetsplats-

nivå än på yrkesnivå, vilken är starkare än på branschnivå. De anställningskri-

terier som författarna anser vara starkt framträdande är social kompetens, an-

passningsbarhet och flexibilitet. Författarna fann också att kvinnors och mäns 

förmodade skilda kompetenser byggde på fördomar och rädsla för att välja en 

person av fel kön till en befattning som tillhörde en enkönad verksamhet. Det 

fanns bara några exempel på att rekrytering användes för att förändra persona-

lens sammansättning när det gäller könsfördelning. Förutsättningar att föränd-

ra såg de i en arbetskraftsbrist som medför att alla sökande beaktas. I princip 

går dock kvinnor till vårdyrken och män till industrin trots förekomsten av 

bristyrken. För att bryta segregeringsmönstren krävs ett mycket målmedvetet 

och aktivt arbete. Sammanfattningsvis skriver de: 

 

De ljuspunkter vi ser och de förändringar som finns tycks i stor 

utsträckning vara framtvingade av den ökande arbetskraftsbristen 

inom framförallt offentlig sektor. Likaså ger förändringen av när-

ingsstrukturen nya förutsättningar. Arbetskraftsbrist ger ökande 

möjligheter att utvidga, kontakta och få förmåner, förändra etc., 

men detta är starkt knutet till arbetets kvalifikationskrav.   

 

    Författarnas empiri är Norrköpings kommun som omfattar både en delvis 

kvinnodominerad offentlig sektor och manligt dominerade industriföretag. 

Vårt projekt omfattar mansdominerade kluster men trots den olikheten kan 

projekten jämföras vad gäller rekryteringsvägar och rekryteringskriterier.  

    Rekryteringssituationen är central när det gäller att skapa nya mönster i ar-

betsdelningen mellan könen eller återskapa de gamla uppdelningarna av ar-

betsuppgifter och hierarkisk rangordning (Gonäs 2005). Acker (2006) illustre-

rar med olika typer av processer hur återskapandet av den könsmässiga ord-

ningen sker i organisationer. Genom olika procedurer och aktiviteter, som i 

vårt fall rekrytering, skapas könsordningar och konstruktion av gränser mellan 

könen. Föreställningar och symboler befäster existerande maktrelationer som 

legitima. Interaktioner mellan grupper och individer skapar bilder av vad kvin-

nor och män gör. Internaliseringen av dessa mönster skapar en individuell för-

ståelse av vad som är manliga och kvinnliga arbetsuppgifter. Det kan vara 
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både öppna och dolda symboler och handlingar som medverkar i dessa pro-

cesser. Rekryteringsvägar, synen på kompetens och förväntningar på kvinnors 

och mäns stabilitet på arbetsplatsen och förankring på arbetsmarknaden avgör 

kvinnors och mäns positioner i arbetslivet.  

 

Rättvisa löner och anställningsbarhet 
 

Lönekostnader är den största delen av kostnaderna för många organisationer, 

speciellt privata tjänsteföretag och företag inom den offentliga sektorn. Dessa 

företags produktionskapital utgörs i huvudsak av individens erfarenhetsbase-

rade och formella kunskap, know-how och humankapital. Personalkostnader-

na ingår i de direkta kostnaderna och det är genom minskning av personal 

som produktionskostnaderna kan sänkas. Lönesummans storlek påverkar 

verksamhetens resultat och vinst och den totala lönesumman blir avgörande 

för antalet anställda och den kompetens som rekryteras. De anställda skall av-

lönas från en begränsad lönepott genom en så rättvis fördelning som möjligt. 

Att skapa en sådan rättvisa kan vara en fråga om fördelning av löneutrymme, 

samtidigt som det kan vara att tillgodose individens rätt att få möjligheter till 

adekvat lönesättning. Det första kräver starka förhandlingsparter och det sena-

re kräver starka individer. Fredholm & Jonsson (1990) skiljer mellan fördel-

ningsnorm och rättvisenorm, där fördelningsnormen värderas efter hur väl 

den uppfyller målet, t.ex. ekonomisk effektivitet. Rättvisenormen tar sin ut-

gångspunkt i det förhållandet att för att en person ska känna sig rättvist eller 

orättvist behandlad måste ett jämförelseobjekt finnas. 

    Det som anses rättvist härstammar från rådande sociala normer och värde-

ringar i samhället. Teorier om rättvisa kan användas för att legitimera såväl 

likalöneprincipen som förekomsten av individuella löneskillnader enligt Vige-

rust (1998, sid. 39). Det är med andra ord inte enkelt att definiera vad en rätt-

vis lön egentligen står för (se Rosenberg 2004). Olika rättviseprinciper som 

Fredholm (1989) tar upp i relation till lönesättning är behovsprincipen, för-

tjänstprincipen och jämlikhetsprincipen.  

    Behovsprincipen innebär att fördelning sker till var och en efter behov, vil-

ket är en princip som inte förmodas få någon större genklang i lönesättnings-

sammanhang nu för tiden, men som utgjorde grunden till den historiskt låga 

kvinnolönen. 

    Förtjänstprincipen, dvs. var och en tilldelas efter förtjänst, är den princip 

som vi kan förknippa med individuell lönesättning och arbetsvärdering. Ge-
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nom att lönen kan delas upp i arbetets krav och hur kraven uppfylls av den 

individ som innehar tjänsten kan förtjänstprincipen i sin tur uppdelas i kapaci-

tetsprincipen, ansträngningsprincipen och produktivitetsprincipen. Relaterat 

till såväl arbetsvärderingen som kvalifikationsbedömningen kan kapacitets-, 

ansträngnings- och produktivitetsprincipen tillämpas. En viss kapacitet krävs, 

t.ex. kunskap, en viss ansträngning och likaså en viss produktivitet för arbetets 

utförande. Samtidigt kan de tre principerna även sägas motsvara de personliga 

kvalifikationerna utöver arbetskraven genom en persons verkliga kapacitet och 

förmåga till ansträngning och produktionsförmåga. 

    Jämlikhetsprincipen innebär att lika mycket fördelas till var och en och det 

kan ske på tre olika sätt: lika möjligheter (equal opportunity), lika behandling 

(equal treatment) och lika resultat (equal results). Jämlikhetsprincipen kan en-

dast knytas till den lönesättning som avser arbetets krav och motsvarar diskri-

mineringslagens lika lön för lika och likvärdigt arbete. 

    Vad är då en rättvis lön? Känslan av att känna sig rättvist lönesatt är bero-

ende av jämförelser med andra personers lönenivåer enligt Fredholm (1989). 

Även om det finns en s.k. rättvisenorm i samhället innebär inte detta att alla 

personer som blir lönesatta i enlighet med normen är nöjda med sin lön eller 

känner sig rättvist lönesatta. En rättvisa består således av värdering på samma 

sätt som en lönesättning gör. Värderingar som inte anses alltför orättvisa, dvs. 

när relevanta grunder finns för särbehandling, kan kallas för acceptabel orättvisa 

och den beskrivs av Smith (1994) som försvarbar ojämlik rättvisa. Slutsatsen 

blir att alla vill ha en rättvis lön men att olika uppfattningar finns om vad som 

är en rättvis lön. Därför är det ogörligt att skapa ett lönesystem som upplevs 

rättvist av alla. Däremot kan man kanske skapa ett system som åstadkommer 

en acceptabel (o)rättvisa. 

    Innebär anställningsbarhet olika för kvinnor och män på så sätt att kvinnor 

måste kräva en lägre lön än män för att få anställning? Löfström (2009b) me-

nar att det är individens samlade humankapital som är den viktigaste faktorn 

vid lönesättningen. Längre utbildning och även längre erfarenhet innebär hög-

re lön jämfört med lägre utbildning. Nu har vi fler kvinnor än män bland de 

studenter som söker sig till den högre utbildningen och fler kvinnor har också 

högre utbildning än män. För tio år sedan var mer än hälften av studenterna 

kvinnor och nu är de 60 %. Samtidigt tar lika många kvinnor som män dok-

torsexamen. Vad detta innebär för löneskillnaderna mellan könen har Löf-

ström studerat och hon ser att andelen överutbildade har stigit och att det 

främst handlar om kvinnor. Orsakerna till detta kan vara: att fler kvinnor än 

män läser på universitet; högre utbildning tar längre tid, vilket medför att in-

trädet på arbetsmarknaden dröjer; kvinnor med barn/familj blir ofta mer geo-
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grafiskt bundna än män; arbetsgivare ser statistiskt kvinnor som högre riskob-

jekt än män. Slutsatsen blir det Löfstöm kallar ”upphinnareffekten”, dvs. när 

kvinnorna har hunnit ifatt männen har nya löneargument uppstått och sättet 

att bestämma lönen ändras (jämför Rosenberg 2004 om det undflyende pro-

blemet). 

    Att kunna förhandla sig till en ingångslön och sedan till acceptabla lönerevi-

sioner verkar var av avgörande betydelse för kvinnorna om de ska få likvärdiga 

löner som männen.  

 

Utbildningsval – genusstereotyper i teknikens sfär 
 

Begreppet genus förklarar det socialt konstruerade könet och sociala praktiker 

och det talar om för oss vad som är kvinnligt och manligt och vilka karaktärs-

drag och beteenden som förväntas inom dessa kategorier (Ahl 2008). Genus 

förstås inte bara som kategorisering av människor utan även av artefakter, 

händelser och sekvenser (Strathern 1988).  

    Begreppet stereotyper har flitigt använts i social vetenskap för att beteckna 

sociala grupper och beskrivs ofta förenklat. Genom stereotyperna förstår vi 

världen (Ahl 2008). Även om det inte finns något essentiellt som förenar ex-

empelvis alla kvinnor, så är de fortfarande förenade genom hur de ses på som 

kvinnor och måste alltid relatera sig själva till att vara kvinna, eller till kvinnor 

som grupp (Young 1995).   

    Genusstereotyper har stor social betydelse, därför att kvinnor och män för-

söker att leva upp till sociala förväntningar på kön och förväntar sig även att 

andra ska göra detsamma. Människor tänker och gör genus och härigenom 

sker en reproduktion av kön. Även agerade tvärt emot normen tolkas i förhål-

lande till normen. Effekterna av stereotypiserande av kön är olika i olika kultu-

rella kontexter och varierar över tid (Ahl 2008), vilket Mellströms (2009) stu-

die av dataingenjörer i Malaysia visar, där datavetenskap till skillnad från i väst 

ses på som typiskt kvinnligt, det vill säga det har skett en omvänd genuskod-

ning.   

    Maskuliniteter och femininiteter är konstruerade som varandras motsatser, 

där den ena representerar det den andra inte är, vilket utgör en genusordning 

som ofta stödjer den manlige förträffligheten (Ahl 2008) och som är så själv-

klara att de är dolda (Bourdieu 1999). Det finns en könspräglad dikotomi där 

teknik associeras med maskinentusiasm och med brist på mänskligt intresse. 

Detta kan ses som en version av den kulturella distinktionen mellan kvinnlig 
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känslomässighet och manlig instrumentalitet. Dessa faktorer verkar ömsesidigt 

uteslutande (Berner 2004). Denna dualism menar Wajcman (1991) leder till att 

kvinnor exkluderas från tekniksfären, men skapar också en bild av teknisk 

kompetens som en del av vad det är att vara man och av maskulinitet och ger 

samtidigt effekt åt bilden av kvinnor och femininitet som teknisk okunnighet 

och inkompetens.    

    Vardagsinteraktion utgörs av metaforer som skapar gemensamma betydel-

sesystem och som delvis strukturerar upp hur vi tänker och handlar och ger 

symbolisk betydelse i vardagslivet (Mellström 2003). Metaforer av den stereo-

typa maskulina hegemoniteten (Connell 1987) definierar ofta det kompetenta 

och framgångsrika (Kanter 1975). Begreppet ”kompetens” är könsmässigt 

överladdat; mäns förmåga räknas som en inlärd kompetens, medan kvinnors 

förmåga är ”medfödd” och behöver därför inte uppskattas i form av lön eller 

mer intressanta arbetsuppgifter (Berner 1999). 

    Kontexten för metaforer och bilder förändras över tid, men inte deras ge-

nusnatur, vilket visar sig tydligt inom ingenjörsutbildningar och ingenjörers 

arbetsliv. Det är inte bara genus som är en social konstruktion, utan även tek-

niken, anser Faulkner (2003). Teknikens utformning har dominerats av män, 

vilket har bidragit till starka band mellan maskulinitet, män och teknik, vilket 

gör tekniken könspräglad.  
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Genomförande av studien 
 

Vi har samlat data genom dokument och intervjuer för att göra en kartlägg-

ning av nuläget. Hur ser nuvarande rutiner ut för samarbetet mellan universite-

tet och arbetsmarknaden? Arbetsgivare har intervjuats om tillgång/efterfrågan 

på nyutexaminerade samt rekryteringsrutiner och ingångslöner. Intressanta 

frågor är hur arbetsgivarna konstruerar lönesättning och andra anställningsvill-

kor. 

    Vidare har både arbetsgivare och studenter fått ge sin syn på samarbetet 

mellan universitet och arbetsliv. Hela tiden har genusperspektivet varit levande 

genom att samtliga frågeställningar analyserats utifrån kön.  

    Empiriskt underlag har samlats in genom intervjuer med personalchefer och 

rekryterare. Frågor har handlat om arbetsvillkor och hur olika jämställdhets-

frågor drivs på arbetsplatsen. Ett annat viktigt material har varit intervjuer med 

studenter från ett antal utbildningsprogram vid Karlstads universitet. I detta 

material redovisar vi resultaten från intervjuer med studenter från högskolein-

genjörsprogrammet och ekonomiprogrammet. 

    Arbetet inom det övergripande projektet Jämställdhet för hållbar tillväxt, 

JämVäxt-projektet, bygger på en dialog mellan universitet och arbetslivet i re-

gionen. Samarbetet har kanaliserats genom de värmländska klustren. En viktig 

del i detta samarbete har bestått av återkommande workshops där tillfälle har 

getts för kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker. På grundval av dessa 

dialoger har en möjlighet skapats att utveckla frågeställningar och ytterligare 

kunskapsbehov. Figur 2 illustrerar processen av återkommande möten, där vi 

fört diskussioner om planering, genomförande och uppföljning av riktade re-

kryteringsåtgärder. 
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Figur 2 : Samverkan mellan praktiker och forskare i form av återkommande workshops. 

 
Våra workshops har avslutats med en gemensam diskussion om slutsatser 

från gruppdiskussioner kring specifika frågeställningar och en summering av 

vad som kan vara nästa steg i arbetet. Skriftliga redovisningar av dessa summe-

ringar har lagts ut på projektets hemsida www.kau.se/jamvaxt. Dessa noter-

ingar använder vi som utgångspunkt i den avslutande diskussionen i förelig-

gande rapport. 
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Rekrytering och kompetens 
 

I detta kapitel behandlar vi frågor kring rekryteringsprocesser och möjligheter 

att ta tillvara både kvinnors och mäns kompetens i organisationer. Frågan gäll-

er vilka krav som företagen ställer på de högre utbildade för att de skall vara 

anställningsbara. Gäller samma krav för både kvinnor och män? Fokus är på 

den högre utbildningens roll för företag i regionen. Arbetar företagen aktivt 

med att förändra balansen mellan kvinnor och män i företagen och i så fall på 

vilket sätt? Vilken roll spelar Karlstads universitet när det gäller försörjningen 

av den kvalificerade arbetskraften? Vi har även ställt frågor kring företagens 

roll när det gäller balans mellan arbete och familjeliv för de anställda.  

 

Metod och material 
 

Genom samarbetet som JämVäxt-projektet har med klusterorganisationerna i 

länet har vi fått kontakt med de företag där vi gjorde våra intervjuer. Vi gjorde 

intervjuer inom företag tillhörande klustren Stiftelsen Compare, Paper Provin-

ce och Stål- och Verkstad (Bilaga 1). Där valde vi att prata med personer som 

var ansvariga för kompetensförsörjningen i organisationerna, företrädesvis 

personalchefer, i en del fall VD för företaget. 

    Resultaten rörande lönepolitik och kriterier för lönesättning samt tillämp-

ningen av dåvarande jämställdhetslagens regler redovisas i kapitlet om jäm-

ställdhet och lönebildning. Total har vi intervjuat 13 personer på företag tillhö-

rande ovan nämnda klusterbildningar. Av de intervjuade var sex kvinnor och 

sju män. Bland de företag där vi gjorde våra intervjuer ingår både små och 

stora företag från de tre klustren. 

    Varje intervju tog mellan en till en och en halv timme och genomfördes av 

Lena Gonäs och Kerstin Rosenberg. Den intervjuguide som användes utveck-

lades inom ramen för projektet Kön och Arbete vid dåvarande Arbetslivsinsti-

tutet i Stockholm där en rekryteringsstudie bland organisationer inom Norr-

köpingsregionen genomfördes 2001-2002. Resultaten från den studien som 

publicerades i Knocke m.fl. (2003) kommer att användas som jämförelsemate-

rial i resultatredovisningen om kompetensbehov och rekryteringsstrategier. 

Huvudområdena i intervjuerna var: 
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Rekrytering av personal 

Bakgrundsfaktorer 

1. Bakgrundsfaktorer om företaget inklusive antal anställda, andel kvinnor och 
män, fast/tillfälligt anställda, inhyrd personal etc., heltids-/deltidsanställda, 
yrkeskategorier och typ av arbete  

2. Aktuell situation beträffande rekrytering/nyanställning 

3. Krav på den formella utbildningen 

4. Rekryteringsvägar (t ex den senast anställde) 

5. Kriterier för urval 

6. Kriterier för anställning 

7. Flerkulturell bakgrund 

Lönesättning 

8. Aktuell lönepolitik 

9. Kriterier för lönesättning 

10. Jämställdhetslagen 

Samverkan utbildning arbetsliv 

11. Samverkan utbildning - arbetsliv  

Unga vuxna kvinnor och män 

12. De unga vuxnas syn på sin nuvarande situation  

13. De unga vuxnas framtidsbilder  

 

    Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet dels av forskarna själva, 

dels med hjälp en kvalificerad skrivbyrå.  

    När det gäller rekryteringsprocessen och kompetensbehovet är intervjuerna 

kodade med begrepp och kategorier som är formulerade så att de belyser pro-

cessen utifrån företagens synvinkel. Den teknik för kvalitativ analys som till-

lämpads är den som Strauss & Corbin (1998) representerar, liksom Starrin, 

Larsson, Dahlgren & Styrborn (1991) och Miles & Huberman (1994). Analy-

sen har utvecklats stegvis. Målet med kodningen är att leta efter infallsvinklar 

och formulera begrepp som speglar innehållet i intervjun. Starrin m.fl. (1991) 

påpekar nödvändigheten av att söka efter begrepp som sammanfattar materia-

let och som samtidigt gör att det går att använda för analys av samband och 

förlopp. Begreppen är därefter grupperade i kategorier som speglar rekryte-

ringsprocessens förlopp över tid.  Avsikten är att söka efter könsspecifika fe-

nomen som uppträder under processens gång och som går att identifiera med 

hjälp av olika karaktäristika.  
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Med hjälp av denna analys har vi sökt få en bild av hur organisationer väljer att 

tillgodose sitt kompetensbehov av högre utbildade och om rekrytering aktivt 

användes till att förändra fördelningen av kvinnor och män på arbetsplatsen. 

Vi har inte varit intresserade av enskilda fall utan att få kunskap om hur olika 

kvalifikationer värderas och hur kvinnors och mäns meriter, erfarenheter och 

förutsättningar vägs mot varandra. Analyserna syftar till att forma bilder eller 

mönster över hur rekrytering går till. Metodmässigt kan vi säga att analystekni-

ken är mer explorativ till sin karaktär än teorigenererande. En ambition har 

varit att studera hur kön artikuleras och hanteras i samband med att organisa-

tionerna skall anpassa sin kompetens till en förändrad omgivning med ökad 

konkurrens på en global marknad (jmf. Knocke m.fl. 2003). Här har vi valt en 

strategi som innebär att de olika företrädarna för näringslivet fått beskriva 

kompetens- och rekryteringsbehov samt hur de går tillväga för att tillgodose 

dessa. Forskarnas roll har varit att beskriva processerna och under vilka del-

moment som frågan om de anställdas kön artikuleras och eventuellt problema-

tiseras. Vi har således valt att ta utgångspunkt i processen som sådan och var i 

den kedjan som frågan om kön röner uppmärksamhet och eventuell eftertan-

ke.  

 

Konsulter som strukturkapital 
 

Företagen inom Stiftelsen Compare var vid tiden för våra intervjuer, våren 

2007, i ett expansivt skede. De sökte aktivt efter arbetskraft och befann sig i 

ett slags konstant rekryteringsstadium och använde många olika vägar för att 

tillgodose sina kompetensbehov. Att de aktivt använde rekrytering för att änd-

ra könsfördelningen på den specifika arbetsplatsen kunde vi inte finna, där-

emot fanns det ett intresse för att anställa kvinnor. Könsfördelningen på före-

tagen där vi gjorde våra intervjuer var genomgående mycket traditionell. Ande-

len kvinnor uppgick till mellan 15 och 20 % av samtliga anställda, vilket också 

gällde för en av de största yrkesgrupperna, IT-konsulterna. Traditionella kvin-

nojobb som assistent, sekreterare och receptionist fanns i mindre utsträckning 

på företagen. Det var tjänster som företagen hyrde in. I de fall företagen ingick 

i en större koncern fanns få kvinnor som ledare.  Följande citat illustrerar 

verksamhetens inriktning 

 

Företaget är bara människan, vi äger inget, hyr allt. Om de dukti-

ga konsulterna försvinner, försvinner vårt ”strukturkapital”.  
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Större delen av värdet ligger i den tjänst som produceras. Att få och behålla 

goda medarbetare är a och o för verksamheten och företaget investerar i de 

anställda som är dess ”strukturkapital”. 

    Stiftelsen Compare består av konsultföretag som både tillverkar och instal-

lerar produkter, se Bilaga 1. Företagen verkar som konsulter på eftermarkna-

den och som support på produkter. Större delen av värdet ligger i tjänsteverk-

samheten och en typisk utbildning är någon sorts ingenjörsutbildning. Yrkes-

kategorierna som uppdragsmedarbetare eller uppdragsledare och affärskonsul-

ter/verksamhetskonsulter är vanliga. Vad är då en konsult – en av de viktigas-

te yrkesgrupperna?  

 

Det är ju en person som levererar en tjänst i form utav kunskap om 

ett område ofta kombinerat med en produkt förvisso, men det 

bygger ju på att man har en kompetens som man levererar genom 

en tjänst. Den kan ju vara dokumenterad förvisso, men man … 

Det är en tjänstelevererande tjänsteman. Det finns säkert en kor-

rekt definition på det. 

 

    Egentligen menade våra respondenter att det inte är så stor skillnad mellan 

verkstadsindustrin och IT-sektorn när det gäller organisation och betydelse av 

tjänsteproduktionen. Det finns en likformighet och likriktning i systemtänkan-

det och värdet ligger i tjänsteproduktionen. 

 

Det finns ingen skillnad. Det skall man ha klart för sig, det finns 

ingen skillnad. Du vet jag jobbade ju tolv år inom verkstad innan 

jag började med IT. Det finns ingen skillnad i ett enda avseende 

mellan den här branschen och verkstad.  

    Vi säljer produkter, vi installerar produkter och vi har en ef-

termarknad och support på produkter … tilläggserbjudanden, 

service, underhåll, utbildningar, reservdelar på datorer precis som 

på en pappersmaskin.  

 

    Möjligtvis är IT-sektorn mer kunskapsintensiv med mindre produktion av 

material, mindre stål i verksamheten, säger en av våra intervjupersoner. Före-

tagskulturen har dock fortfarande en industriell prägel, lite gammaldags, med 

stolt yrkeskultur och en fokusering på kundinriktad verksamhet.  
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Stolthet över arbetsuppgifterna, individualism i utförandet och ett från 1980-

talet, genom alla bonussystem, kvardröjande mycket individuellt belöningssy-

stem präglar arbetsuppgifterna. Konsultens förtjänst baseras på att vara efter-

frågad och det premieras om han eller hon har förmågan att vara eftertraktad 

bland kunderna. 

 

Högre utbildning som kvalitetssäkring 
 

    Den högre utbildningen spelar en viktig roll när det gäller företagens för-

sörjning av kvalificerad arbetskraft. Samtidigt finns det ifrågasättande av kvali-

teten på undervisningen vid olika lärosäten och i vilken utsträckning de utex-

aminerade har den kompetens som behövs i arbetslivet. Den högre utbild-

ningen fungerar som en kvalitetsstämpel för de personer som företagen anstäl-

ler. Men för att kunna anställa personer från ett specifikt lärosäte skulle förta-

gen vilja ha tillgång till en öppen och tydlig kvalitetskontroll av den utbildning 

som produceras. Hur ser då möjligheterna ut att använda den högre utbild-

ningen som ett medel för att bryta upp könssegregeringen inom teknikföretag? 

Vilka formella krav ställer arbetsgivaren? 

    När vi gjorde våra intervjuer var rekryteringsbehovet stort och företagen 

stod i en situation där de behövde genomföra en kontinuerlig rekrytering. Det 

var både det som man kan kalla återrekrytering och tillväxtrekrytering. IT-

konsultföretagen krävde den högsta utbildningen. Deras erfarenhet under se-

nare år hade lett till slutsatsen att inte ha lägre nivå än civilingenjör bland de 

anställda. Kravet från verksamheten var civilingenjörsnivå. Men det var inte 

bara en person med en viss examen utan också en civilingenjör med goda stu-

dieresultat som man önskade sig. 

 

Och vi finner nog liksom att den högre utbildningen, dom som 

har klarat dom svårare utbildningarna för det är en enorm skill-

nad i krav mellan olika utbildningar. Dom som har klarat dom 

svåraste, klarar sig bättre hos oss.   

 
Nästa steg är att se om personen som klarat den formella tröskeln är av den 

ena eller andra sorten. 
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Då ser vi utbildningen som en kvalitetsstämpel. Sedan så sitter vi 

som vi gör nu och så pratar vi och då känner man om det här är 

en konsult eller en ingenjör. 

  

Individens egenskaper och sociala kompetens blir avgörande för vilken typ av 

arbetsuppgifter hon eller han får. Intellektuell kapacitet, receptivitet och 

snabbhet blir kriterier vid urvalsprocessen för att anställa en IT-konsult. 

 

Inte så råtekniskt i och med att det är en konsulttjänsteverksam-

het. Den helt totalt rena ingenjören här fixar ju inte det här så 

bra, utan då blir man programmerare, som mer jobbar på … 

skriver program va. Men är man ute med kunden och jobbar, då 

krävs en bredare kompetens.  

 

Kvalitetskontroll av den högre utbildningen 
 

En fråga som vi ställde gällde vilken roll olika lärosäten spelar när det gäller 

kompetensförsörjningen. Har regionens högre utbildning någon betydelse i 

det sammanhanget? Är det speciella (hög)skolor som företagen rekryterar 

från? Svaren pekade på behovet av en bättre förankring mellan näringsliv och 

universitet. Man önskade att universitetet öppet skulle våga mäta sin kvalitet 

tillsammans med företrädare för företagen. En väg skulle vara att genomföra 

en total kvalitetskontroll i samarbete med kvalitetskonsulter av alla moment i 

undervisningen. 

 

Men det viktigaste är att det ställs högre krav på examination och 

att man inom studietiden ökar liksom trycket, så att liksom vad 

skall vi säga, arbetskraven i tid och intellektuella krav på studen-

ten måste närma sig dom krav som vi ställer. Så att det inte blir 

ett steg liksom som är för stort när dom kommer hit. Och där 

upplever vi liksom att dom lä.., mindre skolorna har lägre krav 

och att det kommer igenom personer som vi inte fattar hur dom 

liksom har kunnat examinera. 

 

    Det fanns erfarenhet av detta och en förvåning över de låga kraven på de 

examinerade studenterna. Ett stort problem var att många studenter kom in i 
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utbildningssystemet utan att ha möjlighet att komma igenom med en kvalita-

tivt bra utbildning. Man upplevde att det inte fanns någon utsortering av sö-

kande vid intagning till utbildningen och att examinationskraven var låga. Fler 

utbildningsplatser på de stora lärosätena och en annan inställning hos dem 

som går utbildningen efterfrågades. De nya ingenjörerna måste kunna möta 

kraven från arbetslivet.  

 

Vi tycker att dom som vi intervjuar ifrån dom större skolorna har 

högre kvalitet rakt igenom. 

 

    Samtidigt är detta naturligtvis inte erfarenheter från rekrytering i mycket 

stor skala, utan speglar mer enskilda personers uppfattning efter att ha gjort 

rekryteringar i det egna företaget. Icke desto mindre torde det spegla en upp-

fattning som påverkar efterfrågan på ingenjörsutbildning från presumtiva stu-

denter i regionen.  Detta är något som är angeläget att följa upp från universi-

tetets sida.  

    Att växa upp i regionen och komma från det lokala lärosätet direkt in i 

verksamheten vid IT-företaget bygger inte upp någon global konkurrenskraft. 

Är det så att kunderna är nordeuropeiska eller globala så krävs det mer. 

 

Och då är det klart att ju mindre och ju mer lokal skolan är, ju 

lägre kvalitet. Det är vår känsla. Det är lägre nivå på både studen-

ter och lärare och handledning på de lokala skolorna. Är kunden 

nordeuropeisk eller global blir den lokala utbildningen än mindre 

intressant. 

 

    Frågan om det finns något intresse av att kunna påverka den tekniska ut-

bildningen besvarar informanterna positivt och menar att de riktigt stora aktö-

rerna här är nog mer tillfrågade och de har även möjlighet att delta i ett sådant 

arbete.  
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Didaktiska kollisioner 
 

Förmågan och möjlighet till livslångt lärande är en av grundbultarna i det som 

brukar kallas ett hållbart arbetsliv. De krav som möter de nyexaminerade in-

genjörerna som söker arbete som IT-konsulter är att de skall kunna tillägna sig 

ny, komplicerad kunskap på kort tid. De måste således ha en studievana som 

är effektiv ur flera aspekter som att förstå komplexa förhållanden, sätta sig in i 

nya områden och se problem ur olika perspektiv. Didaktik handlar om förmå-

gan att lära ut, där således både lärosätena och arbetslivet behöver mötas på en 

gemensam arena för att ge studenterna bästa möjliga start i arbetslivet. Vi har 

alldeles nyss beskrivit hur informanterna från IT-företagen var kritiska gent-

emot de kunskaper som de nyutexaminerade studenterna hade med sig ut i 

arbetslivet. Samtidigt pekar man på att den viktigaste komponenten i deras 

kompetens var inlärningsförmågan.   

    Att se saker ur olika perspektiv innebär att konsulten måste förstå både hur 

kundens verksamhet fungerar och den egna produkten som skall levereras 

samt hur de skall hänga samman med processen hos kunden som de skall 

stödja. Samtidigt som konsulten skall kunna dessa delar skall de möta olika 

befattningshavare med olika bakgrund och då är mötet människor emellan 

avgörande för utfallet. I kundens verksamhet finns både de som är oroliga för 

att det nya systemet tar deras jobb och de högutbildade som kräver mer och 

mer funktion och prestanda. Dessa olika perspektiv tillsammans formar ett 

komplicerat och sammansatt arbete. 

 

Nätverksrekrytering 

 

Rekrytering sker på olika sätt. En viktig väg är handplockning som sker genom 

olika nätverk. Annars är en kombination av webbannonsering, annonser i 

dags- och facktidning, Stiftelsen Compares hemsida och IT-nätverkets rekryte-

ringsservice de vanligaste tillvägagångssätten. Även när det gäller rekrytering 

köper företagen tjänsterna. Konsulter och rekryteringsfirmor är med i sista 

omgången med olika typer av tester, därefter går företagen igenom kandida-

ternas CV och väljer ut vilka de vill kalla till en intervju.  

 

Det är ju snarare handplockning då att man genom nätverket och 

man vet vilka som finns i branschen som skulle kunna vara in-
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tresserade. Nyckelpersonerna är väldigt svårt att ta på genom en 

annons. 

 

    Företagen har ett konstant problem med att hitta lämpliga sökanden. En 

kategori som är eftertraktad är hemvändarna, de som varit utomlands eller i 

andra delar av landet efter sin examen och sedan väljer att återvända till Värm-

land. Hemvändare som bildat familj är viktiga, de skapar stabilitet i gruppen. 

 

Vi anställde en kille som har bott i Stockholm i tolv år, som vän-

de hem efter tolv år i Stockholm. Och han hade förvisso då läst i 

Karlstad. Och det är klart en sådan hemvändande person, det är 

ju en väldigt. Ja, man måste ha lugn och ro i en sådan här grupp 

alltså. Man klarar inte av för hög personalomsättning. Du klarar 

inte att hålla uppe höjden i tjänsten så att säga, kompetensen. 

Och du tror att han stannar kvar då?   

Ja, det är ganska vanligt faktiskt. Han bildade familj samtidigt. 

Han är pappaledig nu då. 

 

    För den hemvändande mannen är familjebildning ett tecken på stabilitet 

inte bara därför att han återkopplar till sin tidigare lokala förankring utan som 

trygghet i organisationen och att han bidrar till att upprätthålla verksamhetens 

kompetensprofil.  

    I rekryteringsarbetet säger våra informanter att de letar aktivt efter kvinnor 

och att det finns en jämställdhetsplan där man kommit överens om att försöka 

jämna ut skillnaden i andelen anställda kvinnor och män i organisationen. 

    Även ålder är ett kriterium eftersom erfarenhet värdesätts. Ett av företagen 

anställde nyligen en person som var över 55 år och hade en konsult kvar som 

var över 65 år. Det är svårt att hitta en ersättare. Här finns en motsättning 

mellan senioritet och kostnad/lönsamhet. Det går inte att ha så många äldre, 

därför att lön, pension och försäkringar kostar mer för dem. 

 

Man betalar. Säg att vi kan få 950 i timmen för en 25-årig pro-

grammerare och så kanske vi får 1250 för den här verksamhets-

konsulten. Alltså det är en liten skillnad, medan kostnadsskillna-

den är ju enormt mycket större. Så där får man mixa. 
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Hela människan 
 

På frågan vad som är viktigast när det gäller att anställa en person är svaret 

hela människan. Tjänsteproduktion inom en konsultbransch medför att den 

enskilde konsultens kompetens är avgörande för verksamheten. Vem är det då 

som gör en bedömning av de sökandes kompetens, är det rekryteringsfirmor, 

att de använder test av olika slag eller gör de egna bedömningar? 

    Från rekryteringsstudien i Norrköping framgick att betydelsen av den an-

ställdes personlighet och social kompetens är beroende av var i organisationen 

personen befinner sig (Knocke m.fl. 2003). Här var det främst i lägen där man 

arbetade i grupp som den sociala kompetensen var viktig och att man passade 

in i gruppen. Följande citat från en av våra informanter inom IT klustret i 

Värmland speglar synen på det utvidgade kompetensbegreppet.  

 

Så kompetensen va, den råa teknikkompetensen är underordnad 

personen. Hellre en som är rätt person ur det här tjänsteperspek-

tivet, hellre liksom. Ja vi väljer bort den som har toppresultat 

inom det tekniska för då kanske man passar i ett jättestort före-

tag, där man får ett litet ansvarsområde nere i en Ericsson-

mobilväxel eller någonting va, där du kanske inte behöver möta 

kunden varje dag.  

 

    Både i de företag som ingick i Norrköpingsstudien och i denna studie sked-

de själva urvalsprocessen i en speciell rekryteringsgrupp. I den gruppen är det 

viktigt med konsensus. Om man inte nådde fram till en samsyn, en gemensam 

känsla för personen, införskaffades en ”second opinion”. Om den omgången 

leder till att samtliga samtycker då anställs personen ifråga.  Om någon skulle 

vara tveksam eller avråda avstår man alltid av princip från att anställa. Samma 

arbetssätt och krav på konsensus framgick i Norrköpingsstudien (Knocke 

m.fl. 2003), gällande såväl IT-företag som företag inom marknadsföring och 

reklam. Tjänsteföretag med platt organisation, grupporganiserat arbete och en 

hög andel högutbildade konsulter bland de anställda ställer detta krav för att 

anställa en person. Man måste kunna bli en i gruppen – samtidigt som detta 

ökar risken för exkludering på grund av exempelvis kön och etnisk bakgrund.    

    Man har även samarbetat med en rekryteringskonsult som känner kulturen 

och värderingar inom företaget och hur de kommunicerar med kunderna. 

Chefen tar det slutgiltiga rekryteringsbeslutet, men det bygger på diskussion i 
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en rekryteringsgrupp. För att undvika framtida konflikter så mycket som möj-

ligt baseras chefens beslut på att gruppen är överens om en given kandidat. 

 

Jämställdhet som konkurrensfördel 
 

Om arbetet i stor utsträckning handlar om att kommunicera med människor 

måste tjänsten gå till en person som klarar av det uppdraget. 

 

Alltså tänk dig att du liksom får besök utav konsult efter konsult 

efter konsult och de är liksom gjutna i den här formen va, som 

kommer och skall tala om och lösa dom här problemen som dom 

har och så.  

 

    De kvinnor som kommer in i organisationen måste vara minst lika kompe-

tenta och duktiga som sina manliga arbetskamrater. Det innebär att de har 

förutsättningar att göra ett bättre resultat och bidra till högre lönsamhet än 

sina manliga kollegor. 

 

Det är liksom det som är det märkliga att dom här mjuka fakto-

rerna som gör att en kund vill köpa tjänsten och vill betala och 

vill ha som leverantör, det visar sig ju i pengar.  

 

    Däremot i ett läge där en kvinnlig IT-konsult kommer och inte har tillräck-

lig kompetens för att lösa en given uppgift kan det uppstå problem. En man 

har lättare att kamouflera bristen i exempelvis den ingenjörsmässiga delen av 

konsultrollen. 

 

För du blir diskvalificerad som tjej om du inte uppfyller den de-

len. Det är en slags test du får gå igenom. Och klara du det och 

har den sidan, då slår du killen … 
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En uttröttad småbarnsförälder är ingen kreativ kons ult 
 

Vad händer när konsulten får barn? I avsnittet om kompetenskrav behandlade 

vi hemvändarna som en attraktiv kategori. Exemplet var ingenjören som arbe-

tat 12 år i Stockholm, återvänt hem och bildat familj, och som ansågs ge ett 

stabilt och kompetenshöjande bidrag till organisationen. 

    Att vara småbarnsförälder betyder olika saker för kvinnor och män i rela-

tionen till arbetslivet. Lisbeth Bekkengen (2002) pekar i sin avhandling på hur 

mäns föräldraskap ger dem just denna positiva stabilitet i arbetsgivarens ögon. 

För kvinnor innebär familjebildning och barnafödandet att de blir en riskfak-

tor och att de för in instabilitet i organisationen. Yrkesrollen för en konsult 

innebär att man är ute och reser ofta. Det kräver att båda parter i en familj inte 

är på resa samtidigt om båda föräldrar är konsulter, alternativ att det finns ett 

stöd i familjesfären som klarar av de extra belastningar som mycket resande 

och stor bortovaro från hemmet innebär. Att vara småbarnsförälder och arbe-

ta i ett konsultföretag där en stor del har verksamheten är förlagd utanför 

hemorten är problematiskt på flera sätt. 

 

Ja, alltså tjejerna blir jätteslitna och det slår direkt här på den de-

len. Vi har ju. Det finns ju exempel här nu, dom är så utslitna när 

dom kommer hit på måndag, så att dom får vila upp sig här till 

nästa helg. Det är faktiskt jättejobbigt. 

 

    Problemen individualiseras och blir till den enskilda kvinnans som hon skall 

lösa. Samtidigt finns äldre medarbetare i organisationerna med andra, mer tra-

ditionella familjeförhållanden, med hemmafru eller deltidsarbetande hustru. 

Detta leder till spänningar mellan olika grupper av anställda. 

    Om man är sliten och trött, då slår det ju direkt på arbetsprestationen. Ut-

tröttade småbarnsföräldrar har svårt att klara av de arbetsuppgifter som en 

kreativ konsult har. Alternativet när man inte orkar med konsultrollens belast-

ning är att gå in i en mer stödjande supportinriktad funktion.  
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Kollisioner och rationaliteter – några avslutande k ommen-
tarer 
 

I våra intervjuer frågade vi även de personalansvariga på företagen om hur de 

uppfattade att unga vuxna såg på sin nuvarande situation och vilka framtids-

bilder de hade. Svaren de gav visade på en skillnad mellan generationerna i 

synen på arbete och den roll som familjen spelade i förhållande till arbetslivet. 

    Arbetsgivarna upplevde att de unga hade en annan syn på arbetets roll än 

deras egen generation. Kanske är det så att ett förändrat familjeansvar hos 

män ses som ett hot mot den kvardröjande industrialistiskt präglade uppfatt-

ningen om arbetets roll. Likaså kan en framväxande postmodern innebörd av 

arbetets betydelse med krav på individuell frihet tillsammans med det ökade 

familjeansvaret forma nya rationaliteter i arbetslivet (Edwards & Wajcman 

2005). 

    Svaren på dessa frågor måste sökas hos de enskilda individerna som nyligen 

lämnat utbildningssystemet och sökt sig ut i arbetslivet. Vi återkommer till 

detta i senare delar av rapporten, som baseras på intervjuer med olika student-

grupper.  

    En ytterligare fråga som låter sig ställas är i vilken utsträckning försörjarbe-

greppet håller på att få en ny innebörd och om detta också påverkar relationen 

mellan arbetsgivare och anställd. Individer i en familj med två försörjare, där 

båda strävar efter att få utbyte av sin utbildning i termer av goda arbetsvillkor 

och hög ekonomisk ersättning, har sannolikt en annan typ av relation till sin 

arbetsgivare än den person som är ensam i familjen om att göra karriär. När 

arbetsgivarna i våra intervjuer säger att de unga i mindre utsträckning än tidi-

gare identifierar sig med sitt arbete kan det ha många olika förklaringar. Det 

kan vara att familjeansvaret i tvåkarriärfamiljer rent fysiskt sätter gränser för 

vad som är möjligt att göra. Alternativen är inte antingen arbete eller familj, 

utan att hitta en lösning som ger utrymme för både och.  

    Det kan också vara en ökad grad av individualism som arbetsgivarna låter 

antyda i intervjuerna. 

 

Det är ju mindre liksom plikt och mindre totalt ansvar och att 

man identifierar sig mindre med arbetet. Man är alltså inte så 

mycket vad man gör som man var förut.  
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Konsultarbetet sker i form av korta tidsbegränsade insatser där konsulten säl-

jer sin tjänst och avslutar sitt uppdrag. De korta tidsbegränsade projekten me-

nade arbetsgivaren, ställer nya krav på organisationen när det gäller att upp-

rätthålla de mer långsiktiga kundkontakterna.  

    Samtidigt såg vi i tidigare avsnitt hur familjebildning och föräldraledighet 

hos mannen kan fungera som en stabiliserande faktor i arbetsorganisationen 

medan kvinnors motsvarande beteende tolkas i diametralt motsatta termer. 

Kvinnornas ökade belastning i hemmet blir en negativ faktor för både organi-

sationen och den enskilda kvinnas karriärmöjligheter.  

    Generationsskillnaderna framträder således i både synen på arbetets roll och 

i familjens betydelse, och i den enskildes lojalitet eller självständighet gentemot 

organisationen. 

 

Och jag menar det här med att folk går i väggen, ofta är det ju så 

att, det jag ser i alla fall det är ju typiskt det här akademikerparet, 

där bägge två ska göra karriär va. Så det är klart att kunde man nå 

en, kunde tekniken utvecklas så, kan man göra så att man jobbar 

sex timmar så vore ju det kanon ju. De vore ju alldeles lysande 

men så som världen ser ut idag med den ökade konkurrensen så 

jag vet inte om vi är på väg dit. Det är nästan som att man ska 

jobba mer och att man ska jobba längre. 

 

    De unga vuxnas framtidsvision, så som arbetsgivaren uppfattar den, är att 

ha kortare arbetstid, friare organisering av arbetet och en högre materiell nivå. 

Utvecklingen, som den speglas genom våra intervjuer, går inte direkt i den 

visionens färdriktning. 

 

 



 42 

Jämställdhet, lönebildning och anställningsbarhet 
 

Utgångspunkten för denna del av studien är att belysa centrala fenomen när 

det gäller lönebildning och arbetsvärdering, utbildnings- och yrkesval samt 

karriärdrömmar. Arbetsgivarnas erfarenheter av och arbete med jämställdhets-

frågor och lönesättning ger oss en bild av regionens status inom detta område. 

De examinerade ekonomistudenternas erfarenheter av utbildning, yrkesval och 

karriärdrömmar visar oss deras version av de faktiska villkoren i arbetslivet. 

Intervjuerna med arbetsgivarna har skett av Lena Gonäs och Kerstin Rosen-

berg tillsammans och tillvägagångssättet samt intervjuguide beskrivs i metod-

avsnittet i föregående kapitel. Där beskrivs även den använda analysmetoden 

för intervjutolkningen.  

 

Jämställdhet och lönebildning 
 

Lagstiftningen om lika lön för lika och likvärdigt arbete regleras i den nya 

diskrimineringslagen (SFS 2008:56) från 2009-01-01, där större delen av den 

tidigare gällande jämställdhetslagen ingår om en del. Vid våra intervjuer visade 

det sig att de flesta såväl arbetsgivare som studenter kände till att jämställd-

hetslagen fanns men ingen av parterna hade någon djupare kunskap om inne-

hållet. De flesta visste dock var de kunde finna lagen.   

 

Jag känner till att den finns men inte så att jag kan så där. Vi har 

allt upplagt i vårt verksamhetssystem så att jag når allt med en 

gång när det dyker upp olika frågor. 

 

    Eventuella löneskillnader på grund av kön förklarades i jämställdhetspla-

nerna ofta med att det inte förekom några löneskillnader för lika arbeten. Så-

dana skillnader är också lätta att uppmärksamma och att åtgärda. Det svåra är 

att göra jämförelser mellan likvärdiga yrken, viket också krävs i lagen.  

    Alla arbetsgivare ska genomföra en lönekartläggning vart tredje år enligt 

diskrimineringslagen. Företagen i studien följde inte den tidigare lagen om år-

liga jämställdhetsplaner och lönekartläggningar. Förklaringar till den senare var 

att det inte ”fanns” några osakliga löneskillnader. En kvinna menade att efter-

som hon själv var kvinna såg hon om någon [kvinna] hade osaklig lön. Inte 
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ens när Unionens lokala fackklubb hade yrkat höjd lön för två kvinnor i en 

lönerevision  med motivering att det förelåg en osaklig löneskillnad ansåg en 

företagsledare att det handlade om lönediskriminering. Osakliga löneskillnader 

är något som ingen vill erkänna och speciellt inte arbetsgivare som är huvud-

ansvariga för lönesättningen.   

    De företag som har varit föremål för JämO:s granskning har gjort en grund-

lig jämställdhetsplan och en tydligare och mer detaljerad lönekartläggning, vil-

ket visar betydelsen av en myndighet som bedriver aktivt arbete ute bland fö-

retag och organisationer i arbetet för en rättvis lön. Ett företag, som JämO 

granskat, framhöll att de kommer att se över lönerna varje år för att upptäcka 

osakliga löneskillnader inom de olika yrkesgrupperna. Ett annat företag mena-

de att JämO-kartläggningen medförde att de framgent kommer att göra löne-

kartläggningen på ett mer omfattande sätt än vad de tidigare har gjort. Nu av-

ser de att göra en kartläggning varje år och har även låtit fackföreningarna titta 

på den i samband med lönerevisionen. Vidare så avser företaget att gå igenom 

statistik för att kontrollera löneläget, och var kvinnor och män i olika befatt-

ningar ligger lönemässigt. Allt detta görs för att erhålla så sakliga löneskillnader 

som möjligt i lönesättningen.  

 

Rättvis lön eller tillfredsställande lön  
 

Alla vill ha en lönesättning som är så rättvis som möjligt, se avsnitt ”Rättvisa 

löner kontra anställningsbarhet”. Arbetsgivarna knöt rättvisa löner till de an-

ställdas enskilda erfarenheter och kompetenser. Vidare angavs begreppet stå i 

relation till arbetskamraters löner och till marknaden. Det finns ingen rättvis 

lön, det är alltid någon som har fått bättre, sa en respondent. Det ansågs mer 

riktigt att tala om en tillfredsställande nivå på lönen i stället för en rättvis nivå 

(jämför acceptabel orättvisa, enligt Smith 1994).  

 

Om jag känner att jag får betalt för det jag kan, och jag får betalt 

utifrån marknad och får betalt utifrån vad mina kollegor tjänar. 

 

    En rättvis lön ansågs utgå från hur arbetet utförs i relation till andra med 

samma yrke. Lönestatistiken var således ett rättesnöre för hur stor lönen för 

en viss tjänst skulle vara. Löneläget på företaget spelade också roll för löne-

sättningen. Kriterier på individuell nivå, dvs. om A gör ett mycket bättre jobb 

än B så ska A ha en högre lön vid lika arbetsuppgifter, påverkade lönen. Ål-
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dern och senioritet påverkade lönen på så sätt att en 20-åring normalt inte 

skall ha samma lön som en 60-åring, med samma yrke, även om båda är rela-

tivt sett lika duktiga. Den yngre kan dock få en god löneutveckling och där-

med höja lönen. Den äldre kan å sin sida uppleva att det blir en reallönesänk-

ning på grund av inflation med mera, och det upplevs ibland som orättvist.  

    En rättvis lön borde vara en lön som överensstämmer med hur svår och 

krävande arbetsuppgiften är och den prestation, kompetens och arbetsresultat 

som individen uppvisar - oavsett bakgrund och kön samt i viss mån markna-

dens inverkan. Riktigt så ser det ju inte ut idag menade en respondent, som 

hänvisar till att det på kollektivsidan finns ett lönegradssystem som omfattar 

många anställda. Det innebär att en anställd kan ha samma lön som en arbets-

kollega som inte alls har samma motivation eller engagemang.       

    De flesta företag tillämpar dock individuell lönesättning. Det innebär att de 

bedömer ansvaret och komplexiteten i arbetsuppgifterna först och sedan vad 

individen presterar tillsammans med erfarenhet. När det gäller konsultverk-

samhet mäts ofta prestation och debiterbarhet, vilket innebär att över en 10-

årsperiod kan två personer med samma typ av jobb och samma ingångslön, 

men som presterar olika, ha stor samlad löneskillnad vid periodens slut. När 

en anställd kommer närmare ”lönetoppen” planar lönen ut för de högpreste-

rande men de förväntas fortsätta på samma höga prestationsnivå.   

    Sammanfattningsvis visar ovanstående att arbetsgivarna anser att det blir 

rättvist om lönen sätts utifrån lönesättningsprinciper som tar hänsyn till arbe-

tets krav, den individuella prestationen och kompetensen och så efter mark-

nadstrycket på yrket. Detta leder oss vidare till lönecirkeln. 

    Kriterierna i lönesättningen kan grupperas i arbetets krav, den individuella för-
mågan och marknadens påverkan. Detta kan illustreras med en cirkel (Harriman 
1995) där även en resultatdel finns med som en grupp: 

 

 

Arbetsvärdering – A                R   M 

Kvalifikationsbedömning – K 

Resultatvärdering – R                 K                 A 

Marknadsvärdering – M 

 

Figur 2 : Lönecirkeln (Harriman 1995). 
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Lönecirkeln i figuren visar ett exempel där kraven i arbetet motsvarar 50 % av 

lönen, de personliga kvalifikationerna 35 % och prestationen respektive mark-

nadens inverkan cirka 7,5 % vardera. Hur stora lönedelarna är i ett företag 

bestäms av företagens lönepolitik. I en arbetsvärdering kartläggs vad arbe-

tet/befattningen innehåller för arbetsuppgifter, dvs. vad en tänkt befattnings-

havare skall göra respektive faktiskt gör. Arbetsvärdering kan användas för att 

jämföra t.ex. kvinnors och mäns arbetsuppgifter. Kvalifikationsbedömning 

sker av individens förmåga att uppfylla de krav som arbetet innehåller. En kva-

lifikation kan vara formell, som t.ex. fackkunskaper (certifiering för läkare, 

sjuksköterska etc.) eller informell, som t.ex. ett professionellt förhållningssätt 

eller ansvarskänsla. Resultatvärderingen kan ske på olika sätt. Privat närings-

verksamhet som redovisar en vinst efter direkta kostnader skulle kunna ha 

vinsten som underlag för en beräkning av resultatpåslag på lönerna. Försälj-

ningen kan till exempel knytas till säljpersonal, vilka kan få ett påslag på lönen 

som är direkt avhängigt av det egna försäljningsresultatet. En mer kontroversi-

ell lönesättningsgrupp är marknadsvärderingen. Inom Arbetslivsinstitutets 

LÖV-program uppmärksammade flera projekt att marknaden användes som 

argument i lönesättningssammanhang. Det visade sig dock att marknadskraf-

terna fick störst genomslagskraft i lönesättningen av män i mansdominerade 

yrken, vilket kan uttydas så att marknaden efterfrågar och konkurrerar mer om 

män än om kvinnor. För en diskussion om marknadens inverkan på lönen se 

Fransson (2007). 

 

Lönesättning och lönepolitik 
 

En sammanvägning av de fördelningar mellan lönedelarna i cirkeln som ar-

betsledarna gjorde, visade att arbetsvärderingen omfattade cirka 50 %, kvalifi-

kationsbedömningen cirka 30 % och marknaden cirka 20 % av lönen. Det 

skilde sig dock mellan respondenterna hur stor del de lade på de olika delarna, 

då detta var ett sätt att se på lönen som de inte tidigare tillämpat i explicit 

form. Vidare finns det en tänkt lönecirkel för lönesättning av nyanställd per-

sonal och en för lönerevisioner. Skillnaden ligger i att den nyanställda inte får 

så stort lönepåslag för kvalifikationer, eftersom han/hon till stor del är oprö-

vad. Det var också skillnad mellan tjänstemän och kollektivanställda där större 

del lades på kraven i arbetet för de kollektivanställda än för tjänstemännen 

som i stället fick större del på kvalifikationsbedömningen.  

    En intressant fundering som lönecirkeln gav upphov till var att arbetsvärde-

ring, dvs. kraven i arbetet sägs väga tyngst men att det egentligen var så att 
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man såg mer till hur arbetet utfördes. Dock var lönesättningen utformad så att 

titeln bestämde lönenivå och att endast några få procent hade med den egna 

prestationen att göra. Lönepolitiken stämde således inte med verkligheten. Ett 

räkneexempel visade att 2 100 kr av den totala lönen på 22 500 kr var kvalifi-

kationstillägg, vilket är ca nio procent. Man sade sig i lönesättningen följa kra-

ven i arbetet, och den personliga förmågan, men om det bara ligger 2 100 i 

systemet för kvalifikationer så blir verkligenheten en annan. Innebär detta att 

lönesättningen i många fall inte är anpassad till lönepolitiken?  

    En kommentar var att arbetsvärderingen och marknadsinverkan låg i yrket 

som sådant och därför var mer sammanbundna, medan kvalifikationerna var 

baserade på individens förmåga. När en person anställdes så värderades 

han/hon t.ex. för tidigare utbildningar och arbetslivserfarenheter och först när 

personen arbetat en tid blev prestationen styrande för lönepåslagen. I presta-

tionen lades allt ifrån hur väl ett arbete utfördes till att den anställde t.ex. lyck-

as hämta hem nya jobb eller om han/hon var beredd att åka ut och arbeta 

utanför kontoret. Det senare var också något som framkom i våra intervjuer 

med ekonomistudenterna och som gav en högre lön – att kunna hämta hem 

jobb, att kunna ta uppdrag på annan ort samt att vara säljande och flexibel.  

 

Löneskillnader 
 

En kartläggning av ingångslöner som Universum gjort bland ingenjörsstuden-

ter i samarbete med Sveriges Ingenjörer (2008) bland medlemmarna i ingen-

jörsförbundet visar att kvinnor förväntar sig nästan 1 000 kronor mindre i 

månadslön än vad männen gör. De får också drygt 1 000 kronor mindre än 

män vid första jobbet. Förutom förväntan så menar man på Sveriges Ingenjö-

rer att män möjligen är mer vidlyftiga än kvinnor i beskrivningen av sina kun-

skaper. Arbetsgivarna kan därför ha en tendens att övervärdera männen i för-

hållande till kvinnorna, trots att kvinnor över lag har högre betyg. Speciellt 

gynnar detta männen under högkonjunktur. Faktiska ingångslöner i relation till 

förväntade från studien visas i tabellen nedan. 
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Tabell 2: Ingångslön, medeltal   

 

 Faktisk   Förväntad  Skillnad 

 Män 27 205  27 675  470  

 Kvinnor 26 150  26 782  632  

 Skillnad    1 055       893  
  

 

Källa:  Sveriges ingenjörer, 2008.  

 

    Arbetsgivaren bör alltså vara vaksam på att ingångslöner är så könsneutralt 

satta som möjligt. Jämställdhetsplanen bör innehålla åtgärdsförslag och beva-

kas extra noga i samband med rekryteringar. Vidare ska arbetsgivaren göra 

regelbundna lönekartläggningar för att komma tillrätta med osakliga löneskill-

nader som ändå kan ha uppstått, allt enligt gällande diskrimineringslag. 

 

Olika villkor och hemliga löner  
   

Både kvinnor och män bland de studenter som vi intervjuade sade sig se att 

olika villkor gäller för könen i arbetslivet. På frågan om hur det hade sett ut 

för studenterna om de hade varit av motsatt kön svarade de nästan genomgå-

ende att oddsen för att få ett mer kvalificerat jobb och en högre lön var högre 

för en man än för en kvinna. Detta bekräftas av lönestatistiken för Värmlands 

län som visar att män i genomsnitt tjänar drygt 2 000 kr mer per månad än 

kvinnor i de tio största yrkesgrupperna (Värmlands län 2008). En jämförelse 

med hela riket ger en liknande bild (SCB 2008). En av de intervjuade ingen-

jörsstudenterna får illustrera statistiken:  

 

Jag var först att få jobb i vår klass, men när jag jämför med mina 

manliga kurskamrater så tjänar jag sämst, fast jag har litet vassare 

jobb än vad dom har.  

 

    Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män av de intervjuade 

ingenjörerna var 2 536 kr till männens fördel, vilket är drygt 500 kr högre än den 

genomsnittliga statistiken för Värmland och samtidigt är mer än dubbelt så stor 
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skillnad som den faktiska ingångslöneskillnad mellan könen som visas i tabellen 

ovan.   

    Intervjusvaren visar också att byte av arbetsplats är ett sätt att höja lönen. 

Trots den vetskapen väljer flera av kvinnorna ändå att stanna längre på samma 

arbetsplats än männen. Detta för att de prioriterar trivsel, utvecklingsmöjlighe-

ter och möjligheten att kunna kombinera familjeliv och arbete före en högre 

lön.  

    Av ekonomistudenterna hade männen lättare att få högre löner på högre 

positioner än kvinnorna som fick kämpa för att få upp lönen. Några svar som 

kvinnor på högre tjänster angav till den låga lönen var att förhandlingar pågick 

eller att lönen var fryst på grund av konjunkturen. En av männen som såg lö-

neskillnaden mellan sig själv och en kvinna med likvärdiga arbetsuppgifter och 

kvalifikationer påtalade detta för chefen men fick inget gehör. Kvinnor söker 

sig till andra befattningar än män menade flera av de intervjuade. Som exem-

pel kan nämnas att en man sa att om han varit kvinna så hade han säkert arbe-

tat på revisionsbyrå. Nu var han istället hög chef på ett privat företag. En 

kvinna som arbetade på bank ansåg att hon stannat väl länge på startpositio-

nen i banken som var kassatjänsten, vilket var till nackdel för henne när det 

gällde lönen. En man som arbetade på revisionsbyrå ansåg att löneskillnaden 

berodde på hur aktiv man var och att män drog in mer arbete till byrån. Detta 

bekräftades av företagens lönepolitik (se ovan).  

    När det gäller kvinnor med ingenjörsutbildning, vilka är i minoritet på sina 

arbetsplatser, fick de kämpa ännu hårdare för att få lön i paritet med arbets-

uppgifternas svårighetsgrad. Samtidigt var det inte ”come il faute” att prata 

löner, de var i det närmaste hemliga. En informant berättade att hon fick hjäl-

pa yngre män att komma in i yrket. Sedan fick hon veta att männen hade hög-

re lön än hon hade själv, vilket hon upplevde som förnedrande. En annan in-

formant menade att hon fick upp lönen därför att hon visste vad manliga ar-

betskamrater med likvärdigt arbete hade och krävde högre lön för egen del 

vilket hon fick, men alltså först efter att hon påtalat saken för chefen.  

    Intervjuerna med studenterna visade således att kvinnorna fick kämpa hår-

dare för att få en högre lön. Att vara säljande och flexibel samt att kunna byta 

arbetsplats var lönemeriterande, vilket gav kvinnor med barn t.ex. sämre möj-

ligheter än män att få snabb löneutveckling och högre lönenivåer.    
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Prestation och ”ringarbete” – lönemodeller för tjän stemän  
 

Hur ser då lönepolitiken ut i de företag som ingått i studien och vilken bety-

delse får det för de kvinnor och män som anställs? Lönepolitikens grundpelare 

för tjänstemän är att lön hänger ihop med engagemang och prestation, dvs. att 

lönesättningen ska vara individuell och differentierad. Vidare gäller den så kal-

lade ”farfarsprincipen”, dvs. att lönen föreslås av närmaste chef men att kalib-

rering sker på personalchefsnivå. Det fanns framtagna lönekriterier som löne-

sattes och därmed sörjde för att lönesättningen blev differentierad. Den indi-

viduella lönen ska spegla arbetsresultat och kompetens med flera kriterier som 

kunde variera beroende på avtalsområde. De fackförbund som fanns på tjäns-

temannasidan var Unionen, Sveriges ingenjörer (tidigare Civilingenjörsförbu-

det) och Ledarna. Inom Unionen och Sveriges ingenjörers avtalsområde gällde 

kriterierna ledningsförmåga, omdöme, initiativförmåga, ekonomiskt ansvar, 

samarbetsförmåga, innovationskraft och utveckling av kompetens. Likartade 

kriterier fanns inom Ledarnas avtalsområde.  

    Särskilt konsultföretagen lever på att få så stor andel debiterbar arbetstid 

som möjligt. Det är avgörande för dem, varför lönsamhet och ekonomi blir en 

viktig bas i lönesättningen. En annan viktig del är kundutveckling, dvs. hur de 

anställda hanterar och vidareutvecklar relationer mot kunder. Ytterligare löne-

kriterier är den anställdes egen utveckling i företaget och det intresse som den 

anställde har att utveckla nya produkter och tjänster. Alla anställda inom ett 

konsultföretag måste fokusera på vad kunder behöver ”i morgon” och vilka 

tjänster och produkter som då kommer att vara attraktiva. Sist men inte minst 

ska självutveckling förekomma, att den anställda visar intresse för egenutveck-

ling men även villighet att utvecklas tillsammans med sina kollegor.  

 

Ja, det [  ] det är ju en viktig bit, alltså om man inte låser in sig på 

sitt eget rum och klämmer på all kunskap som man har själv. Å 

sen så å ta initiativ och driva – som nu kan jag det här väldigt bra 

tänk om jag skulle göra så jag bjuder in dom här kollegorna som 

jobbar inom samma område så ska jag berätta om vad jag kan på 

någon temakväll eller – allt sånt där. 

 

    Utan ett fastställt lönesystem inriktas lönesättningen på ansvarsförhållan-

den. Vid lönerevisioner tittar man igenom tjänsteinnehåll och om någon an-

ställd under året har fått förändrade eller utökande arbetsuppgifter, t.ex. större 
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personalansvar. I övrigt höjs lönerna enligt gängse regler, dvs. med de pro-

centtal som är framförhandlade centralt. Med andra ord blir det de olika cen-

trala avtalen som styr lönesättningen och även lyfter fram vilka kriterier som 

ska vara grundläggande för lönesättningen. Vid denna konstruktion blir det 

svårare att identifiera osakliga löneskillnader utan att först göra någon typ av 

arbetsvärdering för att fastställa vilka befattningar som är likvärdiga.  

    Det är mycket så kallat ”ringarbete” när det gäller tjänstemännens löner, 

dvs. lönesamtalen går flera varv fram och tillbaka i organisationen. Starten var 

att cheferna hade lönesamtal med sina medarbetare på avdelningen. Därefter 

gicks avtal och eventuella koncernkrav på den totala lönepotten igenom. När-

maste chef fick så föreslå en lönesättning för sina medarbetare som samman-

ställdes på företagsnivå och kanske diskuterades en extra gång med cheferna 

innan ledningen lade fram sitt förslag för facken på tjänstemannasidan. Till-

sammans med ett fack i taget gick man igenom lönelistan. Fackföreningarna 

lade sina egna förslag, men det fanns också ett antal tjänstemän som förhand-

lade för sig själva och därför låg utanför förhandlingarna. Facken får informa-

tion om resultaten och målet är att de som förhandlar för sig själva inte ska få 

en högre lön utan blir lika behandlade. För att få lika lön för lika och likvärdigt 

arbete med denna modell bör en lönekartläggning komma in i processen innan 

ringarbetet startar och analyseras av arbetsgivare och fackföreningar tillsam-

mans för att kunna beaktas i lönesättningen.   

 

Kvinnliga och manliga yrken och marknaden 
 

Ett lönesättningsexempel som ingick i intervjuerna av arbetsgivarna avsåg lö-

nesättningen av en ekonomichef och en personalchef, och bedömningsunder-

lagen var en kort befattningsbeskrivning på en A4-sida. På hälften av exemp-

len var tjänsteinnehavaren angiven som kvinna och på andra hälften som man. 

Några av de tillfrågade kommenterade att de inte satte lönen på grund av 

namnen, och vid en kontroll av lönesättning och namn kunde ingen slutsats 

dras huruvida kön var ett lönesättningskriterium eller inte. Däremot blev löne-

relationen mellan tjänsterna sådan att ekonomichefen fick en genomsnittligt 

något högre lönesättning på drygt 1 500 kr mer än personalchefen. Att det var 

en rimlig lönesättning var en vanlig uppfattning och en kommentar var också 

att ekonomichefen brukade vara en man och personalchefen en kvinna. Det 

blev yrkets definition som manligt eller kvinnligt som styrde lönesättningen 

och inte om det var en man eller en kvinna på tjänsten. Detta har även bäring i 
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samhället i stort där mansdominerade yrken har en högre lön än kvinnodomi-

nerade yrken.  

    En annan kommentar var att lönesättningen beror på erfarenhet och på 

marknaden. Marknadspåverkan angavs för chefspersoner och dessutom för 

bristyrken som CNC-operatörer. Marknaden hade betydelse för lönesättning-

en på så sätt att man jämförde med andra, vad de hade för löneläge för att 

själv kunna lägga sig på en liknande nivå. Marknadsinverkan på lönen kunde 

vara stor när det var högt tryck på marknaden för då ökade konkurrensen mel-

lan företag som sökte samma typ av arbetskraft. När det var svårt att få tag i 

arbetskraft hände det att anställda vandrade runt på t.ex. de konsultfirmor som 

finns. Då lockar företagen med högre lön och arbetstagare byter arbete för att 

få upp löneläget. Markanden spelade in på flera sätt vid nyanställning. Om till 

exempel en projektledare skulle anställas så sattes lönen på en så kallad mark-

nadsmässig nivå. Hänsyn togs också till marknadslönen utifrån en geografisk 

fördelning.  

    Det nationalekonomer menar med marknaden styr inte lönerna eftersom 

det innebär att lönen skulle sättas efter utbud och efterfrågan och att arbetsta-

gare skulle arbeta mer vid högre löner och mindre vid lägre (Rombach 2007). 

Rombach menar att organisationer och företag i Sverige omfattar idén om att 

marknadsmässig lön är rättvis, vilket rättfärdigar att marknadsmässig lön blir 

den lön man kan få ut. Därför blir markanden som metafor svår som bas för 

att förstå lönesättningen (ibid.).   

    Sammanfattningen av ovanstående är att lönesättningen betraktas som rätt-

vis när den upplevs som tillfredsställande för den anställde och att kriterier för 

lönesättning är arbetets krav, individens prestation och kompetens, samt 

marknadens inverkan på yrket.  
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Ekonomistudenters ojämställda verklighet 
 

Civilekonomutbildningen har sedan 1960-talet gått från att ha varit mansdo-

minerad till att idag ha lika många kvinnor och män som studenter. På Karl-

stads universitet är det för närvarande något fler kvinnor än män som läser 

företagsekonomi. Fördelningen var mellan ca 50-60 % kvinnor och 40-50 % 

män. Innebär denna förändring av sammansättningen av studenterna att ut-

bildningen har skiftat från att vara könsblind (Wahl 1992) till att innehålla ett 

könsperspektiv? Ytterligare frågor till de forna ekonomistudenterna var:    

   Hur ser lön - och anställningsvillkor ut för nyexaminerade företagsekonomer 

i regionen? Gäller olika villkor för kvinnor och män? För att få svar på dessa 

frågor intervjuades ett urval av 12 examinerade studenter under åren 2004 – 

2006, två kvinnor och två män från varje år.  Urval av studenter har skett på 

samma sätt som urvalet av ingenjörsstudenterna (se följande avsnitt) och ana-

lysen har även här följt de steg som beskrivs i kapitlet Rekrytering och kompetens. 

 

Tvåfilsystem ger skilda förväntningar 
 

Om det var ganska lika antal kvinnor och män när det gällde studenterna så 

var detta inte fallet bland lärarna. Det var fler män än kvinnor som var lärare, 

vilket kan inverka på hur ämnet behandlar ekonomiska frågor ur ett könsper-

spektiv. Respondenterna framhöll dock att några av de kvinnor som var lärare 

lyfte fram könsaspekterna. Den kvantitativa jämställdheten är den man oftast 

hänvisar till i organisationer, dvs. man räknar kroppar, män och kvinnor, och 

när det är lika många anser man att det är jämställt. Den kvalitativa jämställd-

heten handlar om villkoren för könen. Att det inte bara är könsfördelningen 

utan även verksamhetsbetingelser och ideologier i offentliga organisationer 

som bidrar till att skapa kvinnor och män som sociala varelser (Alvesson 

1997). En av de intervjuade männen som nu var lärare inom ämnet uttalade 

sig om jämställdheten på universitetet som han tyckte innehåll olika filer för 

kvinnor och män.  

 

Jag tycker den är dålig faktiskt. Det är ändå en statlig myndighet 

och det finns liksom ett regelverk och en norm som ändå talar 

om hur det ska vara va och alltså om man backar litet eller bred-

dar litet så tycker jag att det många gånger är ganska omänsklig 

människosyn på den här arbetsplatsen då. Där man behandlar 
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medarbetare ganska illa faktiskt. Och är man dessutom kvinna då 

blir det uppenbart, alltså tittar man på sådana här klassiska grejor 

som befattningar och löner, framförallt lönerna då så är det up-

penbart att det liksom har någon slags tvåfilssystem tycker jag då. 

Och jag kan inte förstå varför det ska vara så. Så jag tycker det – 

ja är ojämställt. Om man tittar på jämställdhet i den här klassiska 

liksom nyckeltalen då så är det absolut ojämställt.  

  

    Det skilde sig mellan kvinnor och män i hur de tillgodogjorde sig utbild-

ningen, menade en av de intervjuade som ansåg att detta resulterade i en oba-

lans i kunskapsinnehåll och mängd hos studenterna. Här kan man också tala 

om ett slags tvåfilsystem. Kvinnorna tog studierna på större allvar än männen. 

Utbildningskraven i arbetslivet var högre på dem än de var på männen.  

 

    Ojämställt, […] Och man kan väl känna ibland att tjejerna la 

ned sig litet mer. Det var litet jobb från deras sida. Litet mer lek 

från killarnas sida. Det var kanske inte lika viktigt att få dom höga 

betygen för killarna. Men att man klarar det, sen har man litet ro-

ligt och så medan tjejerna kanske var mer fokuserade på att plug-

ga och få bra betyg. Det där var ju olika även mellan tjejerna så 

klart. Ja det tror jag att som tjej kanske man känner sig att man 

måste vara litet bättre för att kunna få, står det mellan dig och en 

kille så går det inte att vara lika, för om du ska få det måste du 

vara litet bättre. Så där, det kan vara rena fördomar också, så att 

det kanske inte är så – det vet jag inte.  

 

Praktik och anknytning till arbetslivet 
 

Att det lönar sig för studenter att välja högskolor med bra anknytning till ar-

betslivet visar en rapport från Svenskt Näringsliv (2008). Enligt en i rapporten 

beskriven enkätundersökning kan skillnaden i ingångslön bli 900 kr mellan en 

student som under studietiden har haft kontakt med ett företag genom exa-

mensarbete, praktik eller som fadderföretag eller en mentor från ett företag 

kontra en student som inte har haft någon praktik eller några kontakter. Vad 

gäller utbildningens anpassning till arbetslivet framgår av intervjuerna att mer 

praktik efterfrågas i utbildningen. Ett önskemål är att få fler föreläsare från 

arbetslivet med verkliga problempresentationer som kan lösas med inlärd teo-
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ri. Detta får även stöd av en alumnundersökning (Haglund 2008). Av totalt 

196 enkätsvar efterlyste 76 % mer praktik och ”case” i utbildningen samt mer 

samarbete med företag.  

    Efterfrågan på besök från arbetslivet omfattade tre fjärdedelar av studen-

terna men när det anordnades sådana dagar blev ofta resultatet att studenterna 

uteblev. Ibland innehöll kursbeskrivningen att gästföreläsare från arbetslivet 

skulle medverka i undervisningen, men det målet uppfylldes inte alltid.  

 

Det är någonting som man saknar mera anknytning till, ja verk-

ligenheten om man säger så. Att man hade mera gästföreläsare, 

man pratade ofta om gästföreläsare eller man kunde läsa om, be-

skrivningar och det verkade som att man hade det som ersättning 

för att ha gästföreläsare med sig, det var ofta som det blev så att 

det aldrig blev någon. Det kunde stå i kursbeskrivningen att det 

liksom var som mål att det skulle vara så men det blev sällan upp-

fyllt när det gällde. Det skulle man ju verkligen kunna – mera 

verklighetsanknytning – få in mera företag att komma till skolan 

eller åka till företag, inte bara för allmänt prat vad verkligheten 

gör för sånt kan man läsa på men mera i anknytning till det man 

läser. Det saknar jag, inte som jag saknar nu, men jag vet att jag 

tänkte så då. 

  

    Nyttan med praktik ute i verksamheten framhölls, eftersom ekonomistudier 

utan praktik blir teorier som inte hänger ihop med hur det fungerar i verklig-

enheten. Att läsa redovisning utan praktik ger dålig förberedelse för arbetsli-

vet. Att ha sett ett bokslut innan en tjänst tillträddes där arbete med redovis-

ning och bokslut ingick och att ha förstått hur det konstruerades saknades i 

kursen. Däremot ingick analys och beräkning av nyckeltal i utbildningen. Ett 

annat exempel på dålig anpassning av utbildningen gentemot arbetslivet var att 

koncernredovisningen var omfattande i förhållande till hur många företags-

ekonomer som i yrkeslivet kommer att arbeta i stora koncerner.  

 

    Däremot var det för mycket koncernredovisning både på B- 

och C-kurserna. En bra lärare och lätt kurs men det är sju pro-

cent av alla ekonomer som kommer i kontakt med koncernredo-

visning har jag hört. Det blir litet svårt att motivera att en tredje-

del av alla redovisningspoäng kom från koncernredovisning.  
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En lärdom som flera av de intervjuade hade var att de fått tillgång till det språk 

som används och är gångbart i den ekonomiska världen, vilket upplevdes som 

en fördel.  

 

”Det är inte så djävla glammigt att vara chef” 
 

Det ingår ingen ledarskapsutbildning eller psykologutbildning i det företags-

ekonomiska programmet trots att många chefer rekryteras ur den gruppen. 

Detta upplevs i några fall som ett problem. En man som hade en mellanchef-

position beskrev sin situation. 

 

Det är ju rätt kämpigt alltså, jag har lärt mig att det inte är så djäv-

la glammigt att ha personal under sig. Det är inte så där glammigt 

att vara chef. Så att jag – så framöver så tar jag gärna ett jobb där 

jag inte är chef. Det har jag lärt mig. Folk kräver rätt mycket. Det 

är ju det att man alltid – det är ju glammigt å vara chef. Det är 

inte så glammigt har jag upptäckt. I alla fall inte mellanchef där 

man har nått slags relation till personal sen när man kommer upp, 

högre upp så har man inte samma relation till personal då kanske 

det är lättare, jag vet inte men mellanchef är rätt jobbigt. Mycket 

mer jobb än jag trodde, mentalt framför allt. 

  

    Två kvinnor som har relativt höga chefsbefattningar talade däremot inte om 

ledarskapsproblem men om hur konflikter och svåra samtal som skulle hante-

ras. Kan det vara så att kvinnor som chefer förutsätts klara relationsfrågorna 

utan speciell utbildning medan män som chefer ursäktas och får arbeta kvar 

trots bristande förmåga att lösa konflikter? Enligt Wahl (1997) beskrivs i po-

pulära ledarskapsböcker kvinnors ledarstil som relations- och samarbetsinrik-

tad medan mäns ledarskap präglas av konkurrens, känslolöshet, analytisk för-

måga och hierarkiskt tänkande. I forskningen redovisas däremot inga konsi-

stenta könsskillnader (ibid.). 

 

Karriärdrömmar och reproduktion 
 

Flera av de intervjuade har arbetat utomlands i något eller några år, t.ex. i 

Oslo, Amsterdam, Lausanne och New York. En man som ännu inte varit ute i 
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världen uttryckte en önskan om att jobba i en större koncern eller utomlands 

ett par tre år inom ekonomi eller företagsledning och då främst i USA eller i 

Asien. En annan man som sade sig vara en tävlingsmänniska ville jobba utom-

lands med försäljning och då gärna i Asien i ett halvt till ett år. Samtliga män, 

oberoende av civilstånd och antal barn, talar om att komma ett steg högre på 

karriärstegen, och flertalet talar om att flytta på sig geografiskt, några inom 

landet och andra utomlands. Målet är att tjäna pengar, punkt och slut. 

    Kvinnorna har mer modesta tankar om framtiden. En kvinna hoppas att 

hon gör något roligt men säger sig gärna vara kvar där hon är. En annan kvin-

na säger sig inte vara av den ”karriärlystna” sorten. En kvinna som var särbo 

såg framför sig en 70 timmars arbetsvecka och missad samvaro med sonen när 

karriärfrågan ställdes.  

 

Det är väl att få allt att fungera – jag har liksom inget intresse av 

det här med karriärplanering, jag har inte intresse av att få ett jobb 

där jag ska jobba 70 timmar i veckan och missa min sons uppväxt 

och så där utan så det är ganska bra med det här bolaget att – i alla 

fall har det alltid vart så att här jobbar vi under arbetstid ungefär 

och det ska inte va, behöva göra en massa övertid. Nu har det ju 

vart väldigt mycket mer nu så en period då men det är inte nåt – 

och visst tar jag jobb med mig hem och det är heller inga problem i 

min position som tur är att få ta datorn med sig hem och sitta 

hemma ibland och så.  […] Så det är det jag vill att det ska var lugn 

och ro och liksom ha ett inspirerande jobb givetvis det tycker jag, 

det är roligt att jobba så jag vill inte vara hemmafru eller någonting 

så utan jag vill jobba, men jag vill inte bara jobba. Utan det är vik-

tigt att ha en fritid och så att jag har nog inte så mycket mer krav än 

så, som sagt. 

 

    Den kvinna som hade den högsta positionen av samtliga intervjuade eko-

nomistudenter var chef för Skandinavien på sitt företag. Hon har gjort en 

snabb karriär och det har gått fortare än hon själv förväntat. Hon var 32 år 

hade inga barn, vilket var en av grunderna för karriären. Att ha barn spelade 

roll även för de övriga intervjuade. Det var lika många kvinnor som män av de 

intervjuade som hade barn, men svaren visade att det var kvinnorna som stod 

för det obetalda hemarbetet, medan männen i större utsträckning var de som 

gjorde karriär. Närheten till hem och familj var viktigare i många fall för kvin-

norna än för männen även om de hade barn. Männen hade istället maka eller 
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sambo som hade ett yrke som gav dem möjlighet att sköta hem och barn. Det-

ta förhållningssätt visar Andersson (1997) i en studie där han fann att kvinnor 

har anpassningsstrategier i arbetet på så sätt att de begränsar det egna arbetets 

inverkan och balanserar inverkan av mannens arbete på familjelivet. 

  

Organisation – familj – balans/man/kvinna 

 
                                             ORGANISATIONEN 

 

 

 

 

                       FAMILJEN                                            MAN OCH KVINNA 

 

Figur 3: Spänningstriangel (enl. beskrivning av Andersson 2009). 

 

    Triangeln visar på den lojalitetskonflikt som uppträder i en komplicerad 

skärning mellan en manligt definierad organisation med krav på lojalitet och 

en hård tidtabell samt familjens krav på omsorg och kontinuitet. I tredje hör-

net finns de väljande och förhandlande makarna/samborna) med deras före-

ställningar, möjligheter och hinder att förena arbete och familjeliv (ibid.).   

    Slutsatsen av ovanstående är att tvåfilssystem gäller på universitet, repro-

duktionsmönstren upprepar sig i arbetslivet och att karriärmönstren skiljer sig 

mellan kvinnor och män som förhandlar om ansvar och möjligheter i skär-

ningen mellan arbete och familj.  
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Att bli ingenjör – kvinnors och mäns olika vägar 
 

Detta kapitel handlar om sambandet mellan ingenjörsstudenters bakgrund, 

deras sociala och kollektiva erfarenheter och vanor och hur detta kan tänkas 

ha inverkan på den vardagliga praktiken. 

    Det övergripande syftet är att öka förståelsen för varför så få kvinnor söker 

sig till ingenjörsutbildningar i allmänhet och maskin- och dataingenjörsutbild-

ningar i synnerhet, trots att det satsats oerhörda resurser, både från näringsliv 

och stat, på att rekrytera kvinnliga studenter till dessa utbildningar. Samma 

förhållanden gäller i hela västvärlden. Representationen är till och med lägre än 

på länge och vid Karlstads universitet examinerades endast 5 % kvinnor på 

dessa utbildningar under 2007.  

    Misslyckandet med kvinnors låga representation inom såväl teknisk utbild-

ning som teknikrelaterat arbetsliv handlar även om relationen mellan genus 

och teknik och måste ha sin utgångspunkt i tekniken i sig. Även genusforsk-

ningen inom olika teknikområden har betydelse (Trojer 2003). Kunskap pro-

duceras inte uteslutande inom universitet och högskolor. Alltmer sker en sam-

produktion mellan universitet, näringsliv och politik/samhälle. I detta sam-

manhang är den teknikvetenskapliga genusforskningen relevant och kan ge 

viktiga bidrag till det praktiska jämställdhetsarbetet. Det är i kommunikationen 

mellan dessa fält detta arbete befinner sig. 

    En rådande könsblindhet har inneburit att man bortsett från genusaspekten 

inom vetenskapens och teknikens värld (Mellström 1999). Endast en ensidig 

manlig historieskrivning visas, som formats i sociala sammanhang och påver-

kat naturvetenskapen och tekniken som exklusiva manliga verksamheter. 

Wajcman (1991) hävdar att den maskulina teknologiska kulturen består, efter-

som män har kontroll över nyckelteknologier, utveckling och innovation än i 

dag. En huvudfråga inom genus- och teknikforskning har varit kvinnors ex-

kludering från teknikens värld. Lagesen (2005) delar in exkluderingsförklaring-

arna i följande kategorier; brist i kvinnors motivation och brister hos kvinnor 

generellt; vardagsdiskriminering; brister i tekniska utbildningar; brister i stu-

dentkulturen, samt den symboliskt starka kopplingen maskulinitet och teknik.  

    Samspelet mellan kön och teknik konstrueras ständigt i ett socialt samman-

hang. Med andra ord kan det uttryckas som att det ”görs” snarare än att det är 

något som ”finns”. Både teknik och genus ses som flexibla och relationella 

fenomen som skapas i sociala relationer och i relation till varandra (Berner 

2004). Perspektivet att kön/genus ”görs” förklarar även segheten i sambandet 
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mellan maskulinitet och teknik (Faulkner 2003). Detta förklarar även att ut-

bildningarnas innehåll och ramar ständigt reproduceras efter manliga normer 

och att utbildningarna fortfarande har en stark symbolisk koppling till masku-

linitet och pojkaktighet (Salminen-Karlsson 1999).  

    Det svenska utbildningssystemets yrkesindelning redan på gymnasienivå har 

bidragit till en sortering av flickor och pojkar till olika arbetsmarknader. Trots 

att utbildningssystemen i dag inkluderar både kvinnor och män och att kvin-

nor är lika många eller fler än män på många nivåer, är kvinnor fortfarande i 

klar minoritet på många tekniska utbildningar. Utbildningssystemets framväxt 

och karaktär och arbetsmarknadens strukturer speglar könssegregeringen i 

arbetslivet, som trots att den har minskat de senaste decennierna, upprätthåller 

de könssegregerade mekanismerna (Berner 2002).  

    Förklaringarna till att så få kvinnor väljer ingenjörsutbildningar är flera. 

Många jämställdhetsprojekt, som syftar till att öka den numerära jämställdhe-

ten på ingenjörsutbildningarna, tar utgångspunkt i att kvinnor inte är intresse-

rade av teknik. Man fokuserar på det kvinnorna saknar, det vill säga intresse 

för teknik, vilket bygger på ett särartstänkande. I samband med denna logik är 

det vanligt att åtgärdsprogram innehåller ”roliga” aktiviteter för kvinnor för att 

öka intresset för teknik, men programmen innehåller också försök till att för-

ändra bilden av hur en ingenjör av i dag ser ut och vilka arbetsuppgifter som 

ingår i ingenjörsyrket.  

    Salminen-Karlsson (2003) menar att ingenjörsutbildningar fortfarande upp-

fyller mäns behov och intressen i högre grad än kvinnors. Ingenjörsutbild-

ningar är därmed inte könsneutrala och det råder ojämlika förhållanden mellan 

kvinnor och män i förhållande till att skaffa sig kunskaper och färdigheter. 

Berner (1999) hävdar att utbildningsmiljöerna inte är välkomnande för kvin-

nor utan snarare fientliga.  

    Tekniken i sig har varit och är fortfarande starkt förknippat med maskulini-

tet (Faulkner 2003, Mellström 1999, Salminen-Karlsson 2003, Wajcman 1991). 

Detta får till följd att det inte är så många kvinnor som ser ingenjörsyrket som 

ett lämpligt yrkesval. Det är svårt att relatera den feminina identiteten till ett 

maskulint yrkesområde. Exempelvis väljer inte kvinnor datateknik för den 

enda tillgängliga rollmodellen tycks vara hackers (Turkle 1988, Håpnes 1995). 

Det finns även en tidig mystifiering av ingenjören och ingenjörsyrket, vilket är 

en rollkonstruktion som kvinnor inte känner igen sig i (Hertzberg 1989). De 

olika nämnda förklaringarna till varför så få kvinnor söker ingenjörsutbild-

ningar kan ges olika tyngd i olika sammanhang och överlappar givetvis var-

andra. 
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 Maskuliniteter, män och teknik  
 

Det finns många olika former av maskuliniteter som uppvisar stora kulturella 

och historiska variationer och utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är 

forskningsfokus på mäns sociala praktiker och teknisk kompetens och praktisk 

färdighet en del av den grundläggande konstruktionen av en viss sorts maskuli-

nitet (Mellström 2003).  

    Inom teknikområdet finns det två framträdande maskuliniteter, enligt Wajc-

man (1991). Den första utgörs av den mer traditionella manligheten och är kon-

struerad utifrån fysisk styrka och mekaniska skickligheter och associeras till ma-

nuellt arbete, maskiner och smuts och är högt värderad hos arbetarklassens män. 

Den andra maskuliniteten är sammanlänkad med den professionaliserade, kalky-

lerande rationalitet som präglar den tekniska specialisten, som exempelvis ”da-

tahackers”. Trots olikheterna i typer av teknik återfinns ideal i båda dessa man-

ligheter om att behärska tekniken (Nisser 2003) och båda maskulinitetsformer 

finns i mäns identitetsskapande i relation till teknik och maskiner. Inom ingen-

jörsprofessionen finns en kombination av båda maskuliniteter, dels i uppväxt-

villkor och senare i både utbildning och arbetsliv (Mellström 2003). Det som 

förenar dessa rollfigurer är den symboliska kopplingen till teknik och maskiner 

(Berner 1996, Faulkner 2003, Mellström 2009, Wajcman 1991). Mellström 

(2004) menar att det är viktigt att förstå att mäns relationer till maskinen inte 

bara är en fråga om makt, kontroll och dominans, utan även utifrån nöjet och 

glädjen i relation till själva artefakten.  

    Mellström (2004) beskriver i sin studie av mekaniker i Malaysia och ingenjörer 

i Sverige, hur maskulina förbindelser förmedlas och kommuniceras genom in-

teraktion till maskiner, hur tekniken förkroppsligar utformningen av homosocia-

litet, där maskulina praktiker utesluter kvinnor och där män formar gemenskap 

baserad på passion för maskiner och som transformerar maskinen till subjekt. 

Artefakterna representerar social kontinuitet och en process där de utgör stabili-

serande objekt, förmedlar och förtingligar erfarenheter och kunskaper mellan 

olika generationers män.  

    Den subjektiva länk mellan män och maskiner är inte ”naturlig”, utan maski-

nerna är kulturellt definierade som objekt för mäns passion genom deras för-

kroppsligade relation till maskinerna och som en symbiotisk förlängning av 

mannen och som en del av hans identitet. Detta är de mest signifikanta svaren 

på ekvationen mellan teknologi och maskulinitet och som genomsyrar och gör 

denna relation så hållbar (Faulkner 2003, Mellström 2004).  
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Teknisk kompetens och praktisk färdighet 
 

Inom arbetslivsforskningen används begreppet “savoir-faire” synonymt med 

praktisk kompetens. Begreppet har egenskaper som, relevans, för att det han-

terar problem som uppstår i vardagsarbetet. Kompetensen är knuten till arbe-

taren som person, den är kroppsligt förankrad och har sin utgångspunkt i 

förmågan att hantera problem och den är socialt situerad och konstruerad, det 

vill saga att den får sin mening av de traditioner, maktrelationer och strukturer 

som individen ingår i. I kontakt med tekniken formas inte bara kunskap, utan 

också individens identitet och hierarkiska positioner som är strukturerade efter 

social position och kön (Berner 1999). 

    Bourdieu (1990) beskriver uttrycket ´le sens pratique´ som att habitus för-

verkligas genom känsla för praktiken, det praktiska görandet. En inkorporerad 

kunskap som styrs av habitus och som utmynnar i handling men som inte all-

tid kan verbaliseras. Mellström (2004) anser att det är kroppens rutiner och 

sammansmältningen mellan det icke kognitiva och det kognitiva som blir till 

genom praktisk erfarenhet och utgör underlag för yrkespraktiken och Wajc-

man (1991) beskriver samma process som att arbete förkroppsligar den köns-

präglade dualismen, kropp och själ. Mellström (2004) visar att detta sker även 

med olika lärandeprocesser, beroende på social kontext och kulturell historia.  

    Berner (1999) menar att för att ingenjörer ska nå kunskap och uppnå tek-

niskt tillfredsställande resultat och som ska leda till att produkter och proces-

ser ska fungera optimalt, så relateras kunskapen till konkreta problem som 

uppnås genom experiment. Mellström (2004) beskriver det som känsliga och 

konstnärliga erfarenheter som erövras genom improvisation och experimente-

rande och som ger ”en riktig känsla” för arbetet där skicklighet och kvalité är 

en integrerande aspekt och ett bevis på den förkroppsligade yrkeskompeten-

sen.  

    I utbildningssammanhang spelar den tekniska kunskapen och praktiska fär-

digheten som män ofta har och som kvinnor saknar, stor roll för inlärningssi-

tuationen på ingenjörsutbildningarna. Det är en pedagogisk grundtanke att ny 

kunskap måste byggas på gammal kunskap, det vill säga att tillägnandet av ny 

kunskap bygger på studenternas tidigare erfarenheter och de manliga studen-

terna har större praktisk erfarenhet, ett tekniskt språk och kunskaper om tek-

nik som ofta förvärvats genom fritidsintressen (Rosser 1995). Det har visat sig 

att ingenjörutbildningarna förutsätter förkunskap och erfarenheter på området 

utan att detta syns tydligt i kursplaner och har därför också kommit att kallas 

”den dolda läroplanen” och studier visar att ingenjörsutbildningen är anpassad 
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efter de manliga studenterna, i sin helhet, på programnivå och på kursnivå 

(Salminen-Karlsson 2003).  

 

Ingenjören – ett manligt sätt att vara? 
 

En individs habitus kan förklaras som dispositioner som har förkroppsligats 

genom sociala och kollektiva erfarenheter och vanor (Broady 1990) och som 

har formats utifrån det liv hon levt och som styr hennes föreställningar och 

handlande. Bourdieu (1993:43) beskriver habitus som ”en utbildad disposi-

tion” som är djupt liggande, omedvetna och förkroppsligade och som innebär 

att en individ uppträder eller handlar utifrån sina livserfarenheter som i sin tur 

är förbundna till vissa värderingar. En individs bakgrund påverkar dennes åsik-

ter och handlingar, vilket leder till reproduktion av erfarenheter, men som 

också kan förändras om det uppstår oenighet mellan individens habitus och 

den sociala omgivningen (Bourdieu 1991). Den förhärskade teknologin bygger 

på manliga sociala värderingar som kvinnor inte känner igen sig i (Wajcman 

1991) som har samband med att socialiteten vilar både på reproduktion av 

maskulinitet i vardagens mikrosociala situationer och på livslånga manliga so-

cialisationsprocesser (Mellström 2003).  

    Bourdieu (1995) förklarar begreppet kapital som något som tillskrivs värde 

och kan utgöras av både symboliska och materiella tillgångar. Symboliskt kapi-

tal kan ses på som ett grundläggande begrepp och förvärvas under en individs 

levnadshistoria, måste erkännas av andra för att det ska bli en tillgång, bli legi-

timt och få ett värde, vilket gör det till ett relationsbegrepp. Berner (2003) be-

skriver exempelvis hur manliga ingenjörer på sina arbetsplatser delar erfaren-

heter av ”mekande” i uppväxten, vilket är en erfarenhet som de kvinnliga in-

genjörerna sällan har. Berner ser ”mekandet” som identitetsskapande för 

männen och som något som skapar homosocialitet och som kan ses på som 

symboliskt kapital. Bourdieu (1999) ser det symboliska kapitalet som präglat av 

maskulinitet, vilket har samband med att ”yrken kvalificeras och förädlas ge-

nom att de utförs av män”. 

    Enligt Bourdieu (1999) är utbildningssystemet en av de viktigaste företrä-

darna för symboliskt våld, som är en förkroppsligad form av makt där domi-

nansförhållandet är ett förkroppsligande av mannen som norm och som re-

producerar makt och innebär att det institutionella förstärker det privata patri-

arkatets regler. Berner (2004) hävdar dock att skolan skulle kunna vara en cen-

tral plats för att bryta könsdiskriminering, men är fortfarande en arena där 
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könsrelationer och normer återskapas och gör att kvinnor inte känner sig 

hemma inom områdena naturvetenskap och teknik, vilket skulle kunna förkla-

ras av Bourdieu (1999) tes om att dominansförhållande inkorporeras i en indi-

vids habitus och förkroppsligas och gör det osynligt och omedvetet, vilket 

skapar ett accepterande som förstärker det symboliska våldet och gör de do-

minerade omedvetet delaktiga. Enligt Mois (1994) tolkning av Bourdieu är det 

osäkert om effekterna av symboliskt våld försvinner även om de sociala villko-

ren förändras. 

 

Vikten av tidiga positiva upplevelser 
 

Upplevelser tidigt i barndomen kan ha stor inverkan på det framtida intresset 

för naturvetenskap och teknik (Osborne et al. 2003). Att som liten känna gläd-

je och nyfikenhet i kombination med att lyckas leder med stor sannolikhet till 

ett bestående intresse. Intresset för naturvetenskap utvecklas tidigt om barnet 

har tillgång till leksaker, böcker, tidningar etcetera som har anknytning till na-

turvetenskap eller har husdjur, besöker museer och djurparker. Crowley et al. 

(2001) redogör för resultaten av en studie vid ett science center i USA. Föräld-

rar talar lika mycket med sina döttrar och söner om vad som händer i experi-

menten, men de diskuterar tre gånger så ofta med sönerna om vad experimen-

ten visar och förklarar varför det blir så.  

    Många elever har tidigt tankar om sitt framtida yrkesval, tankar som senare 

stämmer med deras val till gymnasieskolan (Lindahl 2003). Helldén et al. 

(2005) sammanfattar utifrån Lindahl (2003): 

    För att naturvetenskapen och tekniken ska ha en chans i deras liv måste 

eleverna få en positiv upplevelse av NO mycket tidigare i skolan men också 

under hela skoltiden. Har de hamnat i ett läge där de upplever att det inte är 

roligt krävs det otroligt mycket mer för att kunna påverka dem. Konkurrensen 

om deras uppmärksamhet är stor och ju äldre de blir desto svårare tycks det 

vara att fånga dem. 

    Intresset för naturvetenskap i skolan är som störst i 11-årsåldern eller kan-

ske rent av ännu tidigare (Osborne et al. 1998). Därefter faller intresset snabbt, 

framförallt hos flickorna.  

    Att interaktionen med lärarna är betydelsefull visas i en studie där mycket 

framgångsrika studenter sett tillbaka på tidigare undervisning (Eichinger 1997). 

Studenterna säger att interaktionen med lärarna påverkat deras attityder allra 

mest, men att också dynamiska metoder, laborationer och diskussioner varit 
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betydelsefulla. Interaktionen med lärarna var speciellt viktig för de som inte 

redan var ”frälsta” för ämnet. White menar vidare att man inte skall undervär-

dera betydelsen av enskilda händelser (White 1996). Vid en longitudinell studie 

av lärande i ekologi och fysik har det visat sig hur mycket enskilda episoder 

kan betyda för lärandet (Helldén & Solomon 2004). Woolnough (1994) anser 

att det mest fundamentala för undervisningen är duktiga och entusiasmerande 

lärare och stimulerande aktiviteter.  

 

Delstudiens syfte och frågeställningar  
 

Studiens övergripande syfte är, som tidigare nämnts, att öka förståelsen för att 

så få kvinnor söker sig till ingenjörsutbildningar i allmänhet och maskin- och 

dataingenjörsutbildningar vid Karlstads universitet i synnerhet. För att öka 

förståelsen för detta fenomen har vi även sökt svar på varför det är så många 

män som väljer dessa utbildningar. Vi har satt utexaminerade kvinnliga och 

manliga ingenjörsstudenters tidiga sociala och kollektiva erfarenheter av teknik 

i relation till deras utbildningsval och vilken inverkan detta har haft för studie-

förutsättningarna på utbildningen. Studiens preciserade frågeställningar är: 

Hur ser kvinnornas och männens erfarenheter av teknik ut i barndom och 

uppväxtår? Har dessa erfarenheter betydelse för val av utbildning? Genererar 

dessa erfarenheter olika villkor på utbildningen? 

 

Metod 
 

Då syftet var att få ta del av intervjupersonernas upplevelser och känslor i en 

kronologi från barndom till nutid valde vi att använda kvalitativ metod för att 

på ett nyanserat sätt fånga ”det som finns” på djupet. Genom den kvalitativa 

forskningsintervjun har vi fått möjlighet att komma närmare intervjupersonens 

livsvärld. Vi utförde öppna riktade intervjuer då detta skapar goda förutsätt-

ningar för intervjuaren att följa spår som är viktiga för studien (Lantz 2007). 

Vi använde oss av en intervjuguide för att skapa struktur i det insamlade mate-

rialet och för att underlätta bearbetning och jämförelse av svaren (Krag Jacob-

sen 1993). Intervjuerna överfördes sedan till dator via ett datorprogram, varpå 

de senare transkriberades ordagrant. De transkriberade intervjuerna är aviden-

tifierade. 
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En genomgång gjordes av samtliga högskoleingenjörsutbildningar vid Karl-

stads universitet med avseende på hur många kvinnor respektive män som 

avlagt högskoleingenjörsexamen under åren 2004 till och med 2007. De två 

program med sammantaget lägst andel kvinnor valdes ut. Det blev Dataingen-

jörsprogrammet, inriktning Datateknik, 180 högskolepoäng och Maskiningen-

jörsprogrammet 180 högskolepoäng. Totala antalet examina och andelen 

kvinnor som tagit examen på dessa program visas i nedanstående tabell med 

antalet kvinnor inom parentes. Uppgifterna hämtades från universitetets 

LADOK-system. 

 

Tabell 3 : Urval av intervjupersoner 

Program Examen 

2004 

Examen 

2005 

Examen 

2006 

Examen 

2007 

Dataingenjör (Datateknik) 180 hp 

 

25 (6) 17 (1) 19 (0) 15 (1) 

Maskiningenjör 180 hp 

 

17 (4) 11 (1) 12 (0) 21 (1) 

 

Samtliga kvinnor och män inom gruppen data- respektive maskiningenjörer 

utgjorde varsin grupp där lottning angav i vilken ordning personerna kontak-

tades. De studenter som valdes ut hade sina adresser i Värmland. Fyra kvinnor 

respektive fyra män valdes ut från varje program, dvs. totalt 16 personer.  

    Informanterna informerades om projektets syfte och vi var tydliga med att 

det var frivilligt att delta. Vi har följt och informerat om Vetenskapsrådets 

etiska riktlinjer för denna typ av undersökningar.  

    Datareduktionen har skett stegvis och har inneburit en systematisk bearbet-

ning av materialet. Analysen är inspirerad av Strauss & Corbins (1998) teori-

genererande metod där vi sökt nyckelord och fenomen för att bilda teman 

som har kopplats till teoretiska begrepp, det vill säga att det skett en växelver-

kan mellan teori och empiri. Bildande av begrepp och kategorier har skett ge-

nom upprepade återkopplingar till materialet. Det specifika i analysarbetet är 

sökandet efter skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns socialise-

ringsprocess i förhållande till teknik, för att söka svar på våra specifika fråge-

ställningar. Resultatredovisningen är integrerad i analysen av datamaterialet 

och följer av det sätt som analyserna har utvecklats. De empiriska huvudom-

rådena är: tidig socialisering, kvinnornas ingångar till teknikens värld, för-

kroppsligande av kunskap – en manlig historia, teknik - en del av manlig fost-
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ran, olika vägar till ingenjörsutbildning, samt förkroppsligad kunskap leder till 

ojämlika studieförutsättningar för kvinnor och män.  

 

Tidig socialisering  
 

Både de kvinnliga och manliga ingenjörerna kom tidigt i kontakt med tekniken 

genom sina fäder, som nästan alla arbetar med teknik i sitt yrkesliv och har 

haft teknik som fritidsintresse. 

    Kvinnorna har vagare minnen av teknikupplevelser i sin uppväxt och upp-

levelserna beskrivs inte som primära när familjerelationer och barndomsmin-

nen skildras, trots att några av kvinnorna beskriver sig som ”pappas flicka” 

och ”pojkflicka”. Genom att deras fäder har varit tekniskt intresserade har 

teknik funnits med i deras uppväxt, men de har själva haft en mer perifer roll 

och berättelserna innehåller inga praktiska detaljer. De skildrar snarare ett till-

låtande klimat där de fått vara med om de velat, men hur de mer intagit rollen 

som iakttagare. Däremot beskriver kvinnorna ofta konkreta projekt som fa-

dern gjort och de uttrycker en beundran för sina fäders praktiska kunskaper.  

 

… Pappa var ingenjör, han byggde och greja och fixa och meka 

med allt som fanns. Så det liksom var min uppväxt, det bara 

fanns där [   ] Han byggde en båt, en jättestor båt i två år hemma i 

trädgården och han byggde hus och renoverade. Han var mycket, 

mycket praktisk. Det fanns ju hela tiden och ville man nåt då: ja 

men där är grejerna sätt igång och fixa! Så det fanns en tillåtande 

attityd där. 

 

Männen beskriver ofta sitt tekniska intresse genom att beskriva det praktiska 

görandet, som ett lustfyllt intresse sedan barnsben, vilket också utgör deras 

stora fritidsintresse fortfarande och det har för många blivit en livsstil. Inte 

sällan beskrivs upplevelser i samband med tekniska experiment som minnen 

som har gjort avtryck i deras medvetande och som återupplevs med lycko-

känslor och stolthet. Framträdande i männens berättelser är just detaljer för-

knippade med teknikupplevelser och de minns även från mycket tidig barn-

dom. Exempelvis så finns minnet kvar om hur mycket den första Legotechno 

leksaken kostade som man fick. 
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De manliga dataingenjörerna beskriver ett tidigt intresse för datorer och pro-

grammering och hur detta även har varit ett viktigt inslag i deras lek. Gustav, 

som i dag jobbar som programmerare, fick en dator av en farbror när han gick 

i femman och beskriver att han och hans kompisar lekte programmerare. 

 

… jag och en kompis, vi visste ju att det inte var riktig program-

mering, men vi lekte, vi gjorde ett menysystem i någonting som 

heter BAT-filer, batch-filer, som man bara ritar upp. 

 

De manliga maskiningenjörerna, som alla har växt upp på mindre orter, be-

skriver hur de haft mopeder, a-traktorer och andra ”skruvprojekt” som sitt 

stora barndomsintresse och hur garage och uthus har varit deras tillhåll under 

uppväxten. Att vara intresserade av och försöka förstå hur saker och ting fun-

gerar har varit en viktig drivkraft för dessa män.  

    Både männen och kvinnorna påpekar hur viktigt det är att bli intresserad av 

och hålla på med teknik redan från tidiga år om man skall utbilda sig till tekni-

ker. Bildligt talat kan man säga att utbildningen till ingenjör startar redan under 

barn- och ungdomsåren och att de som ”hoppar på tåget” senare i regel får 

det jobbigare. 

 

Kvinnornas ingångar till teknikens värld  
 

De kvinnor vi intervjuat ger olika berättelser av hur de blivit intresserade av 

teknik. Flera av kvinnorna berättar om ett stort intresse för matematik och 

naturvetenskap under uppväxten. Detta intresse har så småningom också lett 

fram till ett intresse för teknik.  

    När kvinnorna skildrar sitt naturvetenskapliga intresse sker det i termer som 

”Natur är ju liksom bättre, djupare, bredare och ger större möjligheter och det 

var ju egentligen dom ämnen som intresserar mig mest.” Citatet kommer från 

Matilda, som först tänkte följa sina klasskamrater till samhällsprogrammet, 

men sedan ångrade sig och valde efter intresse och att naturvetenskaplig linje 

ger flest valmöjligheter. Flera av kvinnorna framhåller även att de är duktiga på 

logiskt tänkande och att matematik och fysik då är ämnen som de har lätt för 

och tycker är roligt. Anette beskriver sitt stora intresse för matematik och att 

hon vill fortsätta utvecklas matematiskt i sitt nuvarande arbete. Hon skulle 

mycket väl kunna tänka sig att doktorera i matematik i framtiden. Gemensamt 
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för dessa kvinnor är att de haft ett starkt naturvetenskapligt och matematiskt 

intresse sedan tidiga år och att detta intresse finns kvar även i vuxen ålder.  

    Flera av kvinnorna berättar om intresset för teknik sedan barn- och ung-

domstiden. ”Jag har väl alltid varit pappatjej som alltid fått vara med och greja 

...”, säger Matilda. Vidare berättar hon om ett projekt hon deltog i under ett av 

sommarloven på högstadiet. Tio till fjorton flickor byggde lekstugor på olika 

dagis under en snickares ledning. Hon kan inte själv avgöra hur mycket detta 

bidrog till hennes teknikintresse, men som hon uttrycker det: ”vi hade ju jäk-

ligt kul!” En annan kvinna berättar att hon var mycket intresserad av datorer 

redan på högstadiet och att hon gick i en av de första klasserna som hade da-

taundervisning. Ungefär en gång varannan vecka fick de vistas i den enda da-

tasal som fanns på skolan. Inte oväntat kan duktiga lärare göra stora intryck. 

 

På gymnasiet hade vi faktiskt ett gift par, jag tror han jobbar på 

universitetet nu, dom hade matte och fysik och dom betydde 

mycket för mig. Dom var så jättejätteduktiga, både på det dom 

gjorde och på att lära ut. Just det att det var dom som hade både 

matten och fysiken. Det var de ämnena som gick bra för mig och 

som gjorde att jag fortsatte. Dom har absolut betytt mycket. 

 

Samtliga kvinnor som berättat att man haft ett naturvetenskapligt och tekniskt 

intresse från barndomen har börjat på naturvetenskaplig eller teknisk linje på 

gymnasiet.  

    För några av kvinnorna har intresset för teknik börjat senare i livet. Enstaka 

specifika händelser kan då ha haft stor betydelse för deras yrkesval. Nedan 

berättar Josefine: 

 

… men under basåret så träffade jag en kvinna på Metso här bor-

ta, Mona hette hon och jag kommer inte ihåg vad hon heter i ef-

ternamn, men hon gav mig ett starkt intryck, hon hade läst ma-

skin och jobbade på försäljning där på Metso och jag tänkte, ÅH 

hon verkar vara en sån där jättebra och bra yrke, så det kändes så 

inspirerande. 

 

    Matilda berättar om en äldre kvinnlig kamrat som läst till maskiningenjör 

och hur detta stimulerat henne.  



 69 

 

Sen var det en äldre tjejkompis som hade läst till maskiningenjör 

tidigare och jag liksom tänkte: kan hon så kan jag. Det hela blev 

liksom lite avdramatiserat. 

 

    De kvinnor som blivit intresserade av teknik vid vuxen ålder berättar om ett 

stort genuint teknikintresse. Man vill veta hur olika apparater fungerar. Det 

kan gälla en TV, en dator eller ”vad som helst”. 

 

... å hamna inför en massa apparater och mackapärer och inte fat-

ta nå… inte förstå, jag vill veta hur fungerar det här, som TV:n, 

en dator, vad som helst. 

 

    Det är inte alltid omgivningen har förståelse för att teknikintresset kan vara 

så stort hos en kvinna. Hanna berättar om en anställningsintervju. Den chef 

som intervjuade henne ställde frågan tre gånger om hon verkligen var intresse-

rad av teknik. Hanna svarade varje gång att det var hon.  

 

Han frågade mig tre gånger!!! Och jag svarade varje gång: ja, jag 

tycker om teknik. Och det gör jag verkligen… 

 

Följande citat från Anette sammanfattar hur viktigt intresset är för dem som 

börjar dataingenjörsutbildningen.  

 

Jag tror att börjar man på dataingenjörsprogram då har man in-

tresset liksom. Det är ingen som inte vet alls vad dom vill göra 

som börjar på dataingenjörsutbildningen om man inte har nåt in-

tresse överhuvudtaget för datorer. Då har man ofta de rätta egen-

skaperna också som logiskt tänkande och är ofta duktig på matte 

och så vidare, analytiker. 

 

Samtliga kvinnor som ingår i undersökningen har växt upp i tekniskt präglade 

hemmiljöer. De har en far som är ingenjör, tekniker av något slag eller lärare i 

yrkesämnen. Flera av kvinnorna beskriver sin uppväxtmiljö som att där fanns 
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möjlighet att prova på olika tekniska moment. Teknikupplevelserna är dock 

alltid kopplade till fadern. Ingen av kvinnorna beskriver sina mödrar som del-

aktiga i dessa upplevelser.  

 

Förkroppsligande av teknisk kunskap… en manlig hist oria 
 

Dataintresset har i vuxen ålder övergått till att bli en fritidssysselsättning för 

männen och har fortfarande inslag av lek, där experimenterandet är en viktig 

beståndsdel. Fredrik, som arbetar på en IT-avdelning, tycker att män har en 

tendens att överarbeta och han tror att det beror på att männen där faller för 

frestelsen och ”leker” även på jobbet. Han anser därför att kvinnorna gör ett 

bättre jobb än männen. Andra berättelser har relationell karaktär, där datorn 

ges mänskliga drag och kvaliteter och beskrivs som att den ger något tillbaka. 

 

… jag har det nu som fritidsintresse i perioder… jag gör små 

program eller små projekt, det kanske inte är just programme-

ringen men det kan vara en del av någonting annat … säg att jag 

vill ha en viss struktur på min dator och så istället för att sitta och 

göra en massa manuellt jobb så gör jag ett program som gör det 

åt mig. Jag får ut någonting, det är nåt kreativt över det hela och 

jag får skön återkoppling i mig själv att jag åstadkommer nåt bra. 

 

För maskiningenjörerna utgör ”mekandet” numer inte direkt en fritidssys-

selsättning, utan snarare något som ingår i nödvändighetens sfär, där man för-

värvat så mycket erfarenhet genom uppväxten så att man själv kan lösa sina 

praktiska problem i vardagen, som att laga sina bilar eller renovera sitt hus. 

Det finns en trygghet i att ha kontroll över sin egen praktiska verklighet och 

man sätter sin stolthet i att ”inte behöva ringa efter hantverkare”. Detta ut-

trycks också som en självklar manlig domän som bidrar till en genusarbetsdel-

ning hemma som ses på som ”naturlig”.  En av maskiningenjörerna som i dag 

arbetar som chef för ett stort företag och ansvarar för rekryteringen är tvek-

sam till om kvinnor har samma praktiska kunskap, som han liknar vid rygg-

märgskänsla, som männen. 

 

Jag tror nog att nånstans så förväntar man sig inte, skulle nog 

bli förvånad om den här kvinnan skulle ha samma ja, mekaniska 
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känsla i rygg med uppväxten, mopeder, bilar, allt det här. Skulle 

nog bli förvånade om det visade sig att hon var jätteduktig på 

såna grejer. Det tror jag. 

 

Den beskrivna manliga ryggmärgskänsla har även kvinnorna reflekterat över 

och den beskrivs som skillnader i övergripande förståelse för det praktiska och 

som något som ”bara finns hos männen”. 

 

… det är skillnad i våra uppväxter ändå… När vi läste om olika 

material och maskiner och motorer och allt sånt där; killarna bara 

kunde ju allt redan. Jag hade aldrig tittat i en motor förut. 

 

Många av männen återvänder ofta till tekniken när de beskriver sin egen 

barndom och många minnen förknippade med teknik, väcker lyckokänslor. På 

frågan om vad som är så roligt med teknik, uttrycks svaren som ”att förstå hur 

saker och ting hänger ihop” och ”hur man kan förbättra saker och få det att 

flyta smartare”, men också att ”det är nästan ett egenintresse med teknik, det 

behöver liksom inte vara någon poäng med det”.  

 

Teknik – en del av manlig fostran  
 

Berättelserna visar att de i barndomen utövade sitt tekniska intresse nära och 

ofta tillsammans med sina fäder i första hand, men även med bröder, kompi-

sar och andra manliga närstående, vilket visar på en tidig genusprägling av tek-

niken. Närheten till fadern beskrivs utifrån gemensam förståelse och nyfiken-

het på teknikens mysterier och berättelser om fadern handlar samtidigt om 

lusten till tekniken. Tekniken representerar en tydlig social kontinuitet som 

sker genom praktik och som håller levande en förbindelse till barndomen. Lä-

randet och förståelsen för teknik har varit viktig och någon uttrycker det som 

en ”livsåskådning”, som ses som naturligt att överföra till sina egna barn i sin 

tur och som en viktig del i en lycklig barndom. Genom att kontinuerligt träffas 

och umgås genom praktiskt experimenterande och problemlösning, står tingen 

i centrum för umgänget och skapar manliga vänskapsband och blir en naturlig 

del av fostran. I denna process utvecklas även en förmåga att behärska tekni-

ken, men också lust och omsorg för densamma.  
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Min farbror, hans bror, var också radioamatör så dom… höll på 

jämt.  Han hade också två barn i vår ålder så vi umgicks väldigt 

mycket, fast dom bodde i Karlskoga, så vi åkte till varandra ofta 

på helgerna. När man var liten så var ju det en stor del av barn-

domen, att farsan och farbror satt och greja med sina apparater, 

dom lödde ihop och byggde nya delar till nån radio och några 

såna grejer då och jag tyckte det var intressant så att man var ju 

gärna med där och det är ju klart att det har påverkat en. 

 

För Harald fanns tekniken som en integrerande del av familjelivet, där fa-

dern i familjen kombinerade sitt naturintresse med teknikintresset. Genom att 

använda sig av radioamatörsutrustning på skogspromenader med sina söner 

och som ett tävlingsmoment försöka få kontakt med varandra, skapades famil-

jegemenskap över rumsligt avstånd med hjälp av tekniken. Detta visar hur 

teknik introduceras på ett praktiskt sätt i barndomen och hur det är integrerat 

som en naturlig del av familjens fritidssysselsättning. Radioamatörintresset 

ledde senare över till ett datorintresse och familjen införskaffade tidigt da-

torutrustning, vilket skapade gemensamma erfarenheter och kunskaper mellan 

de olika generationers män. Modern i familjen var aldrig delaktig i denna tek-

niska gemenskap. 

 

Jag vet, jag tror jag gick i femman då, när vi köpte våran första 

hemdator, det var nog -85 och det kommer jag ihåg mycket väl 

än idag. Vi tittade i någon tidning, det var Falukuriren och hittade 

en annons om en begagnad. Vi åkte till Falun och köpte den hos 

någon riktig sån här filur. Han bodde i någon lägenhet där det 

bara var prylar så här i högar, en riktig kuf alltså! Men ändå jävligt 

häftigt och sen så hem och liksom koppla in den. Man körde ju 

mot en TV på den tiden och hade ju en vanlig kassettbandspelare 

för att det fanns ju inga hårddiskar eller disketter eller någonting 

då, och sen prenumererade vi på någon datortidning som det 

fanns en programmeringsskola i på väldig nybörjarnivå. Men just 

när man började fatta och liksom började lära sig och att man 

kunde programmera den och göra olika saker och att man kunde 

styra vad som kom upp på skärmen… det var ju otroligt häftigt 

alltså, det var ju riktig wow-grej! 
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”Den spikraka vägen” 
 

Männen beskriver utbildningsvalet som självklart och det uttrycks som en na-

turlig förlängning av deras stora barndomsintresse och senare fritidsintresse. 

Samtliga män har gymnasieutbildning med inriktning på naturvetenskap och 

teknik. Teknik är för dessa män sammanbundet med maskulina experiment 

och rollmodeller, som binds ihop av tidig passion för maskiner och deras ut-

bildningsval grundar sig i lusten att omges av teknik. Speglingen av barndoms-

intressena är tydliga och de män som har varit ”mekare” valde maskiningen-

jörsutbildningen och männen med ett tidigt dataintresse valde dataingenjörs-

utbildningen. Ingen av männen har provat sig fram inom andra utbildnings- 

eller yrkesområden och självklarheten i deras val är påtaglig utifrån den raka 

väg de gått fram till ingenjörsutbildningen, vilket också har inneburit att de 

varit relativt unga när de påbörjade sina studier.  

 

… jag hade blivit ganska inne på att datorer var grejen som jag 

ville fördjupa mig i… det var ju datorer och programmering och 

jag hade ju haft en dator hemma sen jag var typ 12 år… jag hade 

ju alltid hållit på med det hemma liksom, så det var ju en hobby 

från början egentligen… och det är det ju fortfarande alltså. Jag 

har ju en uppsjö med datorer hemma och projekt och idéer om 

att man vill göra ditten och datten. Så att det egentligen är från 

den dagen i femman när vi köpte datorn som det har varit en stor 

del av mitt liv och det har varit häftigt… ja så att det har nog växt 

fram ganska mycket. 

 

Många av männen ser det också som självklart att det är en majoritet av män 

på ingenjörsutbildningarna och förklarar detta med en naturlig förlängning av 

ett barndomsintresse, som kvinnorna inte har. Erik, som har gått maskinin-

genjörsutbildningen, har växt upp på landet och beskriver sig själv som ”väl-

digt praktiskt lagd”. För honom är det ”normalt” och ”inte särskilt konstigt” 

att det är så få kvinnor på ingenjörsutbildningarna. 

 

Ja, jag tror att det är redan tidigt som pojkar är ju mer för att 

skruva och byte däck på bilar och så, mer intresserade av det [  ] 

men du måste ju vara intresserad av det maskinella, om man sä-

ger, jag vet inte om dom är intresserade av å ta reda på som vi. På 
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vägen innan ni kom här så var jag ute å grejade med bilen, bytte 

givare och grejer och jag mixtrar för att den inte fungerar, men 

det gör ju inte min tjej. Det ligger väl lite… jag vet inte om det 

kommer tidigt, om det är präglat tidigt i åldern det där att flickor 

skall lekte med dockor och pojkar med lego, men jag vet inte. 

 

”Den krokiga vägen” 
 

Kvinnorna har haft en betydligt längre och krokigare väg till valet av en tek-

nisk utbildning, vilket har inneburit att de varit äldre än männen när de påbör-

jat utbildningen. Till skillnad från männen har teknikintresset inte varit primärt 

för valet. På gymnasiet gick några av kvinnorna naturvetenskaplig inriktning 

och valet beskrivs i första hand utifrån ett matematikintresse. Flertalet gick 

dock andra gymnasieinriktningar, som humanistisk, ekonomisk eller vårdin-

riktning, vilket innebar att de fick läsa på komvux eller naturvetenskapligt bas-

år på universitetet innan de var behöriga att söka ingenjörsutbildningen. Kvin-

nornas val av ingenjörsutbildningen har grundats utifrån individuella rationella 

strategier. Exempelvis valde en kvinna naturinriktning på grund av att hon har 

dyslexi och inte ville gå inriktning med ”läsämnen”. En annan kvinna som 

kommer från ett annat europeiskt land läste till exportingenjör vid ett tekniskt 

universitet, vilket är mycket likt maskiningenjörsprogrammet i Sverige. Hon 

motiverar sitt tekniska utbildningsval med att utbildningen var på tyska och att 

det var språkinriktningen som hon var mest intresserad av. 

 

… jag har väl inte varit så väldigt intresserad av teknik måste jag 

säga och jag hade aldrig tänkt att jag var duktig på matte eller så [   

] Snarare är jag humanist och stark i språk och har alltid känt att 

jag har skrivit bra uppsatser, så det var väl lite grann så att ok jag 

kan läsa teknik för det är ju ändå på tyska, så då får jag ju ändå 

språk. Jag läste på en fakultet i mitt hemland som hade specialise-

rat sig på ingenjörsutbildning på olika språk [   ] i våran grupp 

som var en tysk grupp så var det kvinnor som var i majoritet. 

Men om man tar den vanliga maskiningenjörsutbildningen på li-

tauiska så var det bara grabbar. Jag tror det var knappt någon tjej 

där överhuvudtaget. (Skrattar) [  ] Jag tror att språkinriktningen 

på mitt program var ett lockbete för kvinnor att börja där.  
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Elisabeth började läsa till dataingenjör i 35-årsåldern, efter att ha arbetat som 

lönekontorist i många år. Hon gick ekonomisk linje på gymnasiet, vilket hon 

ångrade sen, då hon fick läsa in naturvetenskapliga ämnen på komvux, för att 

komma in på dataingenjörsutbildningen. Som motivation för att påbörja studi-

erna vid universitetet uppger hon att arbetskamraterna uppmuntrade henne 

och tyckte att hon var på fel plats och borde utvecklas vidare, hennes bror var 

en inspiration och förebild som redan hade gått dataingenjörsutbildningen, 

samt att hon ville utmana sig själv. 

 

Jag har ju en yngre bror som har stöttat mig i det här. Han har ju 

samma utbildning som jag men han valde ju rätt med en gång. 

Han valde ju tekniskt och gick på högskolan med en gång så han 

gick ju mera den rätta vägen än min krokiga.  

 

    Gemensamt för kvinnorna är att de har haft ett rationellt förhållningssätt i 

förhållande till sitt utbildningsval, utifrån att det är en god arbetsmarknad för 

ingenjörer och en relativt bra lön.  

 

När jag blev ensam med två barn, jag måste försörja dom, och då 

så tänkte jag helt kallt att jag kan inte försörja mig på min väv-

ning, så är det tyvärr idag i Sverige. Jag måste ha jobb, bra betalt, 

för att kunna dra runt det här, jag vill ha ett bra liv. Så då tänkte 

jag, okej vad finns det? Data, tänkte jag, perfekt. Och det var då, 

jag började -95, då var det framtiden med data, det var innan IT-

bubblan sprack. Så det låg i tiden helt rätt, så då tänkte jag, okej, 

vi börjar! 

  

Förkroppsligad teknisk kunskap leder till ojämlika studie-
förutsättningar 
 

Samtliga kvinnor hade liten teknisk kunskap och praktisk färdighet av såväl 

data som mekanik när de påbörjade sin ingenjörsutbildning, men några har 

haft fallenhet och intresse för de naturvetenskapliga ämnena och matematik. 

Kvinnorna har gått teoretiskt inriktade gymnasieutbildningar med få praktiska 

inslag. Exempelvis hade kvinnorna endast datorvana från diverse skrivpro-

gram. Alla kvinnorna upplevde i varierande grad att de fick kämpa mer för att 
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klara av utbildningen, än vad männen fick, och sätter själva detta i samband 

med avsaknad av praktisk kunskap. Kvinnornas entusiasm inför tekniken är av 

mer teoretisk natur än männen, vilket också är deras starka sida på utbildning-

en. Men trots detta så ger avsaknaden av den tekniska praktiken kvinnorna 

problem att internalisera förståelsen för helhetsperspektivet. Detta medförde 

för många ett instrumentellt inlärningssätt, vilket också var betydligt mer tid-

krävande. De upplevde också att männen hade ett gemensamt tekniskt språk 

som de också delade med lärarna, som de inte förstod eller kände sig delaktiga 

i. Sammantaget så upplevde många av kvinnorna utbildningen som svår och 

det krävdes mycket av fritiden för att klara av den. Särskilt bekymmersamt 

blev det för de kvinnor som hade barn.  

    Kvinnorna vittnar också om att undervisningen inte började på den grund-

läggande nivå som var utlovad i programkatalogerna, utan förutsatte förkun-

skap och erfarenheter på området. De upplevde att lärarna anpassade under-

visningsnivån efter den manliga nivån, vilket var betydligt högre än den nivå 

de själva befann sig på. I synnerhet upplevdes detta på dataingenjörsutbild-

ningen och det var också där kvinnor upplevde utbildningen som svårast. 

Kvinnorna upplevde ett kompetensglapp i förhållande till männen när det 

gällde datorkunskaper, särskilt rena programmeringskunskaper och förklarar 

detta som att ”vi tjejer sitter ju inte och leker med datorer, så det kommer ju 

inte lika naturligt så som det gör för män” och ”det var tur att jag inte hade 

barn, jag kunde ju sitta på kvällarna” och ”dom gjorde ju grejerna i en gris-

blink, medan en annan fick kämpa”. 

 

Jag tror nog att det är så överallt. Vi kvinnor har ju inte det där 

genuina intresset som killar har. Det är ju en sak att man sitter 

och leker och labbar hemma, då kan man komma med andra idé-

er än vad jag kan göra. 

 

    Även männen bekräftar att det fanns en ”dold agenda” på utbildningen, 

som innebar att det inofficiellt krävdes dataförkunskaper för att klara av ut-

bildningen och många män reflekterar över att de själva kom lindrigt undan på 

grund av sina förkunskaper. 

 

Alltså, om jag kom undan med att vara här två timmar per dag så 

kanske dom behövde åtta, nio timmar, jag hade ju läst en del data 
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på gymnasiet så att just dom här första kurserna var ju upprep-

ning och så.  

 

    Några kvinnor beskriver också att lärarna gick hårt ut i början, för att med-

vetet göra en utsållning av studenter. Det finns inte uttalat att denna utsållning 

skulle vara medvetet riktat mot kvinnor, utan snarare att man vill ha duktiga 

studenter på utbildningen. Detta skapar dock en särskild problematik för kvin-

norna då det är just i början av studietiden som problemet med brist på för-

kunskap är störst.    

 

Det var en gång när jag var uppe på institutionen och pratade 

med någon lärare där som sa att dom i början av utbildningen 

skulle sålla bort folk och att det var därför dom gick in så pass 

tufft som dom gjorde. Och efter de första två kurserna var det ju 

många som slutade… Han trodde nog inte att vi skulle klara av 

det, för det var jag och en tjej till som var jämngammal med mig 

som han sa det till, men vi reagerade så olika. Jag kan ju bli arg 

och det kan göra att jag fixar det istället, medan andra känner att 

det här går inte. 

 

    Männens tidigare praktiska erfarenhet och kunskaper om teknik, som för-

värvats genom uppväxt och fritidsintresse, gav fördelar för inlärningen på ut-

bildningen. Männen hade även erfarenheter, både teoretiska och praktiska, 

med sig från sin gymnasieutbildning, som samtliga män valt utifrån sina tek-

niska intressen. Exempelvis så hade alla dataingenjörer även data i sin gymna-

sieutbildning, där en av männen gick fyraårig datateknisk gymnasieutbildning 

och de andra tre gick naturvetenskaplig inriktning, men hade valbara datakur-

ser. Hos maskiningenjörerna så gick samtliga män natur, fordon eller tekniskt 

gymnasium. Männen är medvetna om den fördel deras praktiska erfarenheter 

gav dem på utbildningen, även för förståelsen av det teoretiska, och därige-

nom för förståelsen av kunskapsfältet som helhet. Många har reflekterat över 

kvinnornas brist på praktisk kunskap och några ifrågasätter vitsen med att alls 

gå utbildningen utan förkunskaper och en ifrågasätter om kvinnor har rätt per-

sonlighetstyp för att exempelvis bli en bra programmerare. Flera av männen 

uppfattade att kvinnorna hade svårare på utbildningen, trots att de var teore-

tiskt duktiga, men själva upplevde de utbildningen som relativt lätt och några 

arbetade samtidigt som de läste.  
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David som gick fordonstekniska linjen på gymnasiet beskriver maskiningen-

jörsutbildningen som ”lite för enkel”. Han blev själv undervisande lärare på 

universitetet och hade inga problem med att göra detta parallellt med studier-

na. Han tycker att utbildningen är för teoretisk och att han själv hade stora 

fördelar i att han hade så stor praktisk erfarenhet sedan tidigare. David tror att 

de som inte hade praktisk erfarenhet hade svårare för att klara av utbildningen 

och ser även detta som ett av skälen till att så få kvinnor väljer utbildningen. 

Han menar att för att sätta samman praktik och teori är de praktiska kunska-

perna viktiga och han beskriver den praktiska betydelsen av förkroppsligad 

kunskap såhär: “Du är van att skruva, du vet, du känner till verktyg, du kan 

lättare se hur en konstruktion ska se ut, du får med dig en erfarenhet, du ser 

hur andra har löst problem [  ] Det går inte å starta sitt teknikintresse när man 

börjar en sån här utbildning utan det måste man ju göra innan”. 

    Harald beskriver utbildningen som lätt och rolig och han beskriver en käns-

la av att ha hamnat helt rätt och han är medveten om den fördel han har haft 

av sina praktiska kunskaper och han tror inte att kvinnorna på utbildningen 

hade samma förkunskaper. 

 

Jag har nog alltid varit så att jag har gjort det jag har tyckt varit 

roligt, sen har ju jag haft tur att det jag tyckt varit roligt har jag 

kunnat jobba med. Så det har varit det enda sättet jag har varit på, 

alltid. Så jag har inte behövt läsa något för att jag måste. Jag har 

valt det jag vill och sen har ju jag lyckats, alltså det har gått att få 

jobb på det [ ] ett antal som pluggade i min klass hade ju valt det 

för att dom skulle få jobb … engagemanget och motivationen är 

ju naturligtvis ett helt annat … intresset är ju helt annorlunda. Ja 

och det såg man ju på sättet dom studera också, så blev det att 

man pluggar in saker ur en bok för att klara ett prov medan det 

blir annorlunda om man är intresserad [ ] Men på det hela taget så 

var det ju naturligtvis väldigt mycket enklare för mig med dator-

kunskapen och vi läste även någon elektronikkurs och lite sånt 

där, där hade jag naturligtvis mycket med mig i bagaget. 

 

Slutreflektioner kring att bli ingenjör 
   

Genom att undersöka ingenjörsstudenters uppväxt och livsvillkor och sätta 

detta i samband med individens symboliska tillgångar, deras habitus och mötet 
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med ingenjörsutbildningens synliga och osynliga praktiker och logik har vi 

försökt att öka förståelsen för det specifika utbildningsvalet.    

    Denna studie stödjer tidigare forskning som visar att teknisk kompetens 

och praktisk erfarenhet är en central del av mäns uppväxt och livsvillkor samt 

att det utgör en viktig del av manlig fostran. Detta karaktäriseras som en viss 

sorts maskulinitet som finns inom ingenjörsprofessionen, med en stark sym-

bolisk koppling till teknik och maskiner. Den förkroppsligade kompetensen 

som de manliga studenterna förvärvat under uppväxten och som uttrycks av 

dem själva som en livsstil blir en stor tillgång för dem i utbildningen. Denna 

socialiseringsprocess i förhållande till teknik har varit mer fragmentarisk för 

kvinnorna och har inte inneburit att de förvärvat samma praktiska kompetens 

på området. Utifrån detta perspektiv kan sägas att det inte är tillräckligt för en 

kvinna att vara teknikintresserad samt att ha de rätta studieförutsättningarna 

för att klara av ingenjörsutbildningen, utan hon måste ha en särskild sorts ha-

bitus. Detta synsätt kan ge ytterligare förståelse för kvinnors och mäns olika 

förutsättningar att uppnå olika mål och belöningar samt ge mening åt ”att bli 

ingenjör”, är att tillägna sig ett sätt att vara. 

    Mäns tekniska kompetens och praktiska erfarenhet innebär i praktiken att 

deras lärande underlättas på utbildningen. Deras teknikhabitus, som kan ses 

som en form av förkroppsligat fysiskt kapital, tillerkänns värde inom utbild-

ning och ligger till grund för en ”dold agenda”, vilket skapar problem för 

kvinnorna som saknar denna teknikhabitus. Kvinnorna får problem med ut-

bildningstakten, och trots att de klarar sina tentor får de svårt att omsätta sin 

kunskap i praktiken och även svårt att vara en del av den manliga gemenska-

pen. Det beror på att de inte talar samma tekniska språk och ständigt ifrågasät-

ter det egna utbildningsvalet (Berner 2002, 2004, Salminen-Karlsson 2003).    

    Tidigare forskning om dataingenjörer i Malaysia illustrerar att datavetenskap 

inte behöver vara manligt kodat i en annan kulturell kontext, utan indikerar 

möjligheter till förändring och skapar ett motargument mot eventuella åsikter 

om att det finns en självklar relation mellan exempelvis manlighet och IT. Det 

visar på vikten av att gå utanför våra egna kulturella och historiska kontexter 

för att komma närmare svaren på varför relationen mellan män och teknik är 

så hållbar. Det visar också att det finns möjligheter för kvinnorna i vår egen 

kontext att ta plats på denna manliga arena.  
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Utbildning, arbete och förvärvsinkomst  

– en preliminär redovisning 
 
I de föregående kapitlen har vi arbetat med en kvalitativ ansats baserad på 

intervjuer med olika grupper av respondenter. Den ena gruppen bestod av 

personer som var ansvarig för rekrytering och lönebildning. I den andra 

gruppen ingick utexaminerade företagsekonomer och  högskoleingenjörer från 

Karlstads universitet. Detta kapitel innehåller en statistisk analys med fokus på 

de examinerad från Karlstads universitet och deras övergång från studier till 

arbetsliv. 

    Vi har format en datamängd som ger oss möjlighet att analysera den högre 

utbildningens betydelse ur ett regionalt perspektiv. Materialet kommer från 

Statistiska Centralbyrån (SCB) och LISA-databasen (Longitudinell Integrations-

databas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier), med MONA-systemet 

(systemet för mikrodataåtkomst) som grund. Materialet innehåller uppgifter om 

alla individer som studerat och tagit examen vid landets lärosäten från läsåret 

1999/2000 fram till 2006/2007.  I det här kapitlet presenterar vi en första 

redovisning av hur de examinerade  studenterna från ovan nämnda 

utbildningsinriktningar vid Karlstads universitet sökt sig in i arbetslivet. Vi 

använder motsvarande utbildningsgrupper från andra lärosäten i olika typer av 

jämförelser. 

 

Problemområde 
 

Högskoleverket (HSV) publicerar rapporter om etablering på den svenska ar-

betsmarknaden för examinerade från landets lärosäten (HSV 2007:52 R). Mate-

rialet är hämtat från samma longitudinella databas som vi använder i vår studie 

LISA–databasen på SCB. HSV:s syfte är att studera hur många examinerade 

som efter en viss tid har erhållit ett arbete. Av dem som examinerades från 

grundläggande högskoleutbildning under läsåret 2003/2004 hade 70 procent 

etablerat sig på arbetsmarknaden 2005. Andelen var lika hög för kvinnor som 

för män. Däremot fanns skillnader mellan olika utbildningar och olika lärosäten. 

Läkare och specialist sjuksköterskor hade den högsta etableringsgraden, närmare 

90 %. Av humanister, samhällsvetare och naturvetare hade mellan 40 och 55 % 

etablerat sig på arbetsmarknaden 1 till 1,5 år efter att de tagit examen.  
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Syfte och frågeställningar 
 

Vår studie har till syfte att undersöka sambanden mellan den högre utbildningen 

och könssegregeringen i arbetslivet och på arbetsmarknaden. Vår ambition är att 

skapa ett underlag för diskussion mellan universitet och förträdare för de 

regionala arbetslivet  om hur övergången mellan dessa två system kan förbättras, 

sett både ur de examinerades och näringslivets synvinkel.  

    Den övergripande frågan är: Hur ser övergången ut mellan högre utbildning 

och arbetsliv i Värmland? Skiljer den sig från andra regioner i landet och från 

riket som helhet? Mera konkreta frågeställningar är: Får studenterna arbeten 

som motsvarar deras utbildning? Skiljer sig kvalifikationsnivå och lön mellan 

könen?  Hur påverkar den regionala arbetsmarknadsstrukturen kvinnors och 

mäns möjligheter att erhålla ett arbete som motsvarar deras utbildning? Avsikten 

är att studera i vilken utsträckning som kvinnor och män får samma utbyte av 

sina högre studier.  

 

Utgångspunkter 
 

Arbetsmarknaden i Värmland är starkt könssegregerad. Klusterorganisationerna 

och deras medlemsföretag innefattar traditionellt mansdominerade företag. Un-

dantaget är den kompetensplattform som är under utveckling inom Wellness – 

sektorn. Intervjuer med examinerade från olika program vid universitetet be-

kräftar i stort de traditionella mönster vi finner i litteraturen. Könsstereotypa 

uppfattningar styr utbildningsval och påverkar arbetsgivares rekryteringsstrategi-

er (Knocke m.fl 2003) även om vi här finner en tydlig medvetenhet om behovet 

av att kunna ta både kvinnors och mäns kompetens och kunnande i anspråk 

under hela yrkeskarriären. För att studera i vilken utsträckning så sker måste 

man anlägga ett longitudinellt perspektiv i den statistiska analysen. En sådan 

ansats görs exempelvis av Gartell, Jans & Persson (2007), när de studerar flöden 

på arbetsmarknaden för olika utbildningsgrupper. De har länkat företagsdata 

och individdata, vilket även vi gör i vår analys. Vår ambition är att studera om 

och i så fall på vilket sätt kvinnors och mäns utbildningsinvesteringar påverkar 

den horisontella och vertikal könsuppdelningen i arbetslivet (Hebson & Rubery 

2004). Vi kommer inte direkt att behandla frågan om över- eller underutbildning 

(Johansson & Katz 2007, Tåhlin 2007) men väl hur utbildningsinriktning och 

nivå och stämmer överens med yrkesval på kort och lång sikt.  
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 I den mycket omfattande litteraturen om könssegregeringen i arbetslivet (Go-

näs & Lehto 1999) finns egentligen två traditioner när det gäller att förklara de 

kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet och var hindren för att åstadkomma 

jämlika villkor ligger. I den ena traditionen finns den ekonomiska forskningen 

som pekar på lönesättning och lönebildningens funktion och i den andra den 

genusteoretiska traditionen som analyserar kvinnors underordning som ett resul-

tat av mansdominerade maktstrukturer och hierarkier. Vi kommer här att luta 

oss mot den tradition som analyserar utfallet av den ojämna maktordningen när 

vi studerar om den högre utbildningen bidrar till att kvinnor kommer in i nya 

yrken och nivåer i arbetslivet. 

 

Flernivåanalys 
 

Med hjälp av databasen kan vi studera vilken typ av anställning studenter från 

olika lärosäte fått och hur deras sysselsättningskarriär utvecklats över tid. Här 

ingår uppgifter om yrken, befattning, arbetsställekaraktäristiska av olika slag 

samt uppgifter om inkomst, vilket ger oss möjlighet att även kunna göra en 

flernivåanalys. 

   Avsikten är att utveckla en flernivåansats för att studera universitets- och kva-

lifikationsindexeffekt. Flernivåanalys behandlar situationer som är hierarkiskt 

strukturerad, denna analys har utvecklats under 1980 talet och använts inom 

flera områden (Goldstein 2003). Universitetssystem är t.ex. en tvånivåstruktur 

där studenterna är grupperade inom universiteten. De som skiljer nivåerna är 

specifika generella egenskaper, där universiteten har andra egenskaper än stu-

denterna.  

    Traditionella analysmetoder tar inte hänsyn till om individerna från ett och 

samma universitet visar större likheter med varandra än med individerna från 

andra universitet. När så är fallet, bör man använda sig av speciella analysmeto-

der, t.ex. flernivåanalys. Olämplig användning av traditionella metoder får till 

följd att slumpeffekterna undervärderas. 
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Beskrivning av data 
 

Datamaterialet har hämtats från tre källor, LISA-databasen, Universitets- och 

högskoleregistret och Registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS).  

    LISA-databasen, (Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och 

Arbetsmarknadsstudier) är en longitudinell databas som gör det möjligt att följa 

individers övergångar mellan olika arbeten. Databasen omfattar demografiska 

bakgrundsvariabler, utbildning, sysselsättning, inkomst och sjukfrånvaro. Till de 

sysselsatta individerna har också kopplats uppgifter om arbetsställe och företag, 

t.ex. företagstyp, antal män och kvinnor med olika utbildningsnivåer, 

näringsgrenstillhörighet och andra organisationskaraktäristiska. Materialet täcker 

perioden 2000-2007. 

    Universitets- och högskoleregistret består av flera delregister med ackumule-

rade data för läsåren 99/00-06/07. Registret över dem som studerar högskole-

utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I registret finns bl.a. uppgifter om 

läsår, högskolan, examensbenämning och examensområde. 

   RAMS- statistiken innefattar uppgifter om den regionala arbetsmarknaden, 

både där arbetsplatsen är belägen och där den enskilda individen bor. Den inne-

håller bl.a. variabler och uppgifter om arbetslösa, sjukskrivna, pensionerade och 

studerande för åren 2000-2007. 

    SCB har utvecklat ett system för extern åtkomst till mikrodata, MONA (Mic-

rodata Online Access). Genom MONA får vi tillgång till databaserna.  SCB har 

stått för uppläggning och anonymisering av datamängden. Projektet har genom-

gått etikprövning med positivt besked som resultat.  

 
Operationalisering av variabler: 
 

Kön:   Kvinna=1, Man=2 

ExamAr:  2001-2007 

SegKvot        =(Org_KvEGymnL)/(Org_MenEGymnL+Org_KvEGymnL) 

Kvalindex      =1 SegKvot<=.4, 2 SegKvot>=.6, 3 .4<SegKvot & SegKvot<.6 

AlderGrupp   =1 16<= Alder & 24>= Alder 

            =2       25<= Alder & 34>= Alder 

            =3       35<= Alder & 54>= Alder 

            =4       55<=Alder 
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Befattning        =1  Ssyk3 <200 

            =2  200< Ssyk3 & Ssyk3<400 

            =3  400< Ssyk3 & Ssyk3<899 

            =4  900< Ssyk3 & Ssyk3<999 

univ=1, Kau 

univ=2, Vxu 

univ=3, Orebro 

univ=4, Stockholm 

univ=5, Lund 

Indelningen av de olika utbildningarna är gjord på basis av Sun2000Inr (MIS 

2000:1. Svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000) och vi har valt följande 

grupper: 

340a = företagsekonomi 

521b = ingenjörsutbildning maskinteknik 

521x =  industri- och verkstadsteknik 

523b =  ingenjörsutbildning – elektronik, datateknik och automation 

Inriktning(Sun2000Inr): 340a=1, 521a=2, 521b=3, 521x=4, 523b=5. 

Sysselsättningsstatus är definierad som: 

1 = Förvärvsarbetande 

5 = Ej förvärvsarbetande, men med kontrolluppgift under året 

6 = Ej förvärvsarbetande, utan kontrolluppgift under året 

 

Resultat 
 

I den följande redovisningen behandlar vi data från dem som examinerats 2001 

– 2007. Flera av de tabeller som vi kommenterar finns i Appendix till detta kapi-

tel. Redovisningen börjar med en beskrivning av hur stor andel från de olika 

utbildningsgrupperna som hade ett förvärvsarbete i november samma år som de 

tog sin examen. De antalsmässiga fördelningarna framgår av tabell 4 i appendix. 

Inom företagsekonomi var det fler kvinnor än män som tog en examen under 

dessa år, till skillnad mot inom de tekniska utbildningarna. Figurerna 4 a-c visar 

andelarna bland kvinnor och män som hade ett förvärvsarbete i november exa-
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mensåret. Såväl inom företagsekonomi som inom maskinteknik var det en högre 

andel bland kvinnorna än bland männen som förvärvsarbetade. För ingenjörer-

na från utbildningsinriktningen elektro-, data- och automation förelåg det mot-

satta förhållandet. Här hade en högre andel män än kvinnor ett förvärvsarbete. 

 

 
Figur 4  a. Sysselsättningsstatus för examinerade från företagsekonomi SUN 340a, 2001-
2007. 

 
Figur 4 b . Sysselsättningsstatus för examinerade från ingenjörsutbildning - maskinteknik 
Sun 521b, 2001-2007, fördelade efter sysselsättningsstatus och kön. 
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Figur 4 c : Sysselsättningsstatus för examinerade från ingenjörsutbildning - elektronik, data-
teknik och automation vid Karlstads universitet fördelade efter sysselsättningsstatus och 
kön, 2001-2007. 

 

Förvärvsinkomst 

Begreppet förvärvsinkomst innefattar alla typer av inkomster som individen 

erhållit under ett år. Vi visar här medelvärden och median för olika statusgrup-

per, åldersgrupper och utbildningsinriktningar uppdelat på kvinnor och män. 

Tabell 5 i appendix visar resultaten för olika statusgrupper, där statusgrupp 1 är 

de som förvärvsarbetade. Grupp 5 var de som ej förvärvsarbetade men hade 

kontrolluppgift och grupp 6 förvärvsarbetade ej och saknade kontrolluppgift. 

Såväl kvinnors median som medelvärde låg under mäns.  

    Inkomstskillnaderna mellan olika åldersgrupperna framgår av nedanstående 

tabell. 
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Tabell 4 : Förvärvsersättning fördelat efter kön och åldersgrupp, från Karlstads universitet 
2001-2007, utbildningsinriktning 340a, 521b, 521x och 523b. 

Förvärvsersättning – Kön – Åldersgrupp  

 

Kön Åldersgrupp Mean N Std. Deviation Median Minimum Maximum 

1 1401.33 55 801.442 1376. 00 0 2838 

2 1994.53 173 1045.804 2192.00 0 5550 

3 1776.68 41 1234.274 1852.00 0 4524 

Kvinna 
di

m

en

si

2 

Total 1840.04 269 1055.580 1917.00 0 5550 

1 1061.85 47 916.031 743.00 0 3070 

2 2005.19 215 1271.553 2086.00 0 8382 

3 2721.17 29 1448.604 2823.00 0 4933 

Man 
di

m

en

si

on 

Total 1924.18 291 1310.623 2043.00 0 8382 

1 1244.90 102 868.620 1321.50 0 3070 

2 2000.44 388 1174.815 2138.00 0 8382 

3 2167.97 70 1397.961 2213.50 0 4933 

Total 
di

m

en

si

on 

Total 1883.76 560 1194.615 1930.50 0 8382 

a.Univ = 1 

 

Skillnaden mellan könen är störst i åldersgrupp 3, de som befinner sig i åldern 

35-54 år. I den yngre åldersgruppen 25-34 år är skillnaderna däremot små mellan 

könen och kvinnor och män ligger på ungefär samma nivå.  

    Inkomstskillnaderna mellan könen inom de olika utbildningsinriktningarna 

framgår av Figur 5. Tabell 6 i Appendix visar den antalsmässiga fördelningen. 



 88 

 
Figur 5:  Förvärvsinkomst för kvinnor och män inom olika utbildningsinriktningar, examine-
rade från Karlstads universitet 2001-2007.  

 

    I de följande tre diagrammen visar vi inkomstspridningen för de examinerade 

från Karlstads, Växjö och Örebro universitet. Vi har valt samma utbildningsin-

riktningar och samma tidsperiod.  

 
Figur 6 : Inkomstspridning inom olika utbildningsinriktningar fördelade på kvinnor och män, 
Karlstads universitet.



 89 

 

 
Figur 7:  Inkomstspridning inom olika utbildningsinriktningar fördelade på kvinnor och män, 
Växjö universitet. 

 

 
Figur 8 : Inkomstspridning inom olika utbildningsinriktningar fördelade på kvinnor och män, 
Örebro universitet. 

 

Inkomstspridningen skiljer sig något mellan lärosätena och sett i jämförelse mel-

lan lärosäten är skillnaderna mellan könen inte så markanta. 
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Befattning   

Indelningen i olika befattningsgrupper baseras på yrkesindelningen Ssyk4 och är 

gjort i fyra nivåer: 

(1) Ledningsbefattning 

(2) Arbeten som kräver teoretisk specialkompetens    

(3) Arbeten som kräver kortare högskoleutbildning 

(4) Kontors- och kundservicearbete  

 

På de två högsta befattningsnivåerna är mäns medel- och medianinkomst högre 

än kvinnornas, vilket framgår av tabell 4 i Appendix. Resultaten framgår även av 

figur 6, där det är tydligt att könsskillnaderna skiftar i de lägre befattningsgrup-

perna, där kvinnorna har högre medianinkomst än männen. Här handlar det 

således om både kvinnor och män som examinerats från samma utbildningsin-

riktningar och samma examinationsår.  

 
 
Figur 9:  Förvärvsinkomst mätt som medianinkomst för kvinnor och män i olika befattningar, 
examinerade från Karlstads universitet 2001-2007. 

 

Inkomstskillnaderna är störst för mellan män och kvinnor för ledningsbefatt-

ningar och därefter för arbeten som kräver kortare högskoleutbildningar.  
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Tabell 5 : Förvärvsinkomst för kvinnor och män uppdelat efter kvalifikationsindex för exami-
nerade från Karlstads universitet 2001-2007, våra valda utbildningsinriktningar.  

Förvärvsersättning 

Kön Kvalindex Mean N Std. Deviation Median Minimum Maximum 

1 mansdom 2072.38 66 746.970 2092.50 575 4297 

2 kvinnodom 2155.81 81 971.232 2180.00 345 5550 

3 jämnt 2192.69 29 753.281 2413.00 948 3859 

Kvin

na 

Total 2130.60 176 855.257 2165.50 345 5550 

1 mansdom 2209.71 51 1181.278 2186.00 472 5724 

2 kvinnodom 2440.19 97 1188.787 2371.00 604 8382 

3 jämnt 2326.67 27 1042.997 2392.00 487 4239 

Man 

Total 2355.50 175 1163.441 2335.00 472 8382 

1 mansdom 2132.24 117 958.542 2105.00 472 5724 

2 kvinnodom 2310.78 178 1101.364 2312.00 345 8382 

3 jämnt 2257.29 56 898.716 2398.00 487 4239 

Total 

Total 2242.73 351 1025.350 2257.00 345 8382 

a. SyssStatJ = 1, Univ = 1 

 

Kvalifikationsindex 

Vi har utvecklat ett kvalifikationsindex som anger kompetensstrukturen på det 

arbetsställe där individerna från våra valda utbildningar har erhållit ett förvärvs-

arbete. 

SegKvot        =(Org_KvEGymnL)/(Org_MenEGymnL+Org_KvEGymnL) 

Kvalindex      =1 SegKvot<=.4, 2 SegKvot>=.6, 3 .4<SegKvot & SegKvot<.6 

    Indexet anger hur stor andelen av de eftergymnasialt utbildade bland de an-

ställda som är kvinnor respektive män. Vi har valt att sätta gränserna mellan de 

olika grupperna så att de anger mansdominans, kvinnodominans och jämn för-

delning bland dem som har högre utbildning på arbetsplatsen. Härigenom vill 

skapa ett mått som gör det möjligt att sätta organisationens kompetensstruktur i 

relation till individens utbildningsnivå.  

    Kvinnor och män har i princip samma medianinkomst på arbetsställen med 

en jämn fördelning av de högre utbildade. Av tabell 5 framgår även att kvinnor 

har högre medel- och medianinkomst i organisationer där de även har en hög 

andel bland de högutbildade. För män ser det däremot ut som att en mer jämn 

fördelning mellan kvinnor och män av andelen högutbildade skulle verka posi-
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tivt för deras inkomstnivå. Dessa analyser kommer att utvecklas vidare inom 

ramen för flernivåansatsen. 

 

Regressionsanalys 

Vi har genomfört ett antal regressionsanalyser för att se i vilken utsträckning 

olika variabler kan förklara inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män, olika 

utbildningsinriktningar, examensår, sysselsättningsstatus och befattningar. 

    Analyserna är gjorda för de examinerade från våra valda utbildningsområden 

och för de som examinerats 2001-2007, dels för totala antalet och dels uppdelat 

på separata modeller för kvinnor och män. Resultaten av dessa analyser finns i 

tabellform i Appendix. 

   Här vill vi peka på att i analysen som innefattar samtliga lärosäten ger variab-

lerna kön, inriktning, examensår och sysselsättningsstatus signifikanta resultat. 

Samma resultat uppstår i princip när vi gör separata analyser för kvinnor och 

män.  

   Därefter gjorde vi regressionerna på de tre unga universiteten, Karlstad, Växjö 

och Örebro samt Stockholm och Lund. Här får kön inte ett signifikant utslag. 

När vi sedan endast behandla Karlstads universitet är det i princip endast syssel-

sättningsstatus som ger ett signifikant resultat, således att individen har en för-

värvsinkomst.  

   I vår avslutande regressionsanalys vars resultat framgår nedan har vi valt att 

jämföra Karlstads och Stockholms universitet och ersatt sysselsättningsstatus 

med befattning. I analysen ingår enbart de som hade ett förvärvsarbete och 

uppgiften om deras befattning. Kön har en signifikant betydelse i analysen av de 

examinerade från Karlstads universitet. Däremot gäller det för Karlstads univer-

sitet att inriktning och examensår spelar mindre roll när det gäller att förklara 

skillnaderna i förvärvsinkomst än vid Stockholms universitet. För båda lärosäte-

na gäller att befattning är signifikant i modellen.  

 

Tabell 6:  Resultat från regressionsanalys, Karlstads universitet 

Coefficients a,b 

Unstandardized Coeffici-
ents 

Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1903.712 148.489  12.821 .000 1 

Kön 224.464 93.667 .112 2.396 .017 

a. SyssStatJ = 1, Univ = 1 

b. Dependent Variable: ForvErs 
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Coefficients a,b 

Unstandardized Coeffici-
ents 

Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1903.712 148.489  12.821 .000 1 

Kön 224.464 93.667 .112 2.396 .017 

a. SyssStatJ = 1, Univ = 1 

Coefficients a,b 

Unstandardized Coeffici-

ents 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -110499.557 44951.223  -2.458 .014 

Kön 238.291 91.792 .119 2.596 .010 

Befattning -639.350 77.791 -.371 -8.219 .000 

ExamAr 56.880 22.436 .115 2.535 .012 

1 

Inriktning -30.563 39.664 -.035 -.771 .441 

a. SyssStatJ = 1, Univ = 1 

b. Dependent Variable: ForvErs 

 

Tabell 7 : Resultat från regressionsanalys, Stockholms universitet 

Coefficients a,b 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2271.078 115.208  19.713 .000 1 

Kön 174.388 75.049 .053 2.324 .020 

a. SyssStatJ = 1, Univ = 4 

b. Dependent Variable: ForvErs 
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Tabell 7:  Resultat från regressionsanalys, Stockholms universitet, forts 

 

Coefficients a,b 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -123550.552 38862.353  -3.179 .002 

Kön 162.448 76.096 .048 2.135 .033 

Befattning -869.962 65.481 -.299 -13.286 .000 

ExamAr 64.017 19.394 .074 3.301 .001 

1 

Inrikt-

ning 

-376.104 288.017 -.029 -1.306 .192 

a. SyssStatJ = 1, Univ = 4 

b. Dependent Variable: ForvErs 

 
 

Slutsatser 
 

I detta kapitel har vi presenterat preliminära resultat från våra analyser av den 

datamängd som vi nu har tillgång till genom SCB. Resultaten pekar på att kön 

har betydelse när det gäller att få ett arbete och vilken ersättning man får för 

detta arbete. Så långt vi gjort våra analyser så pekar de på att kvinnor får ett ar-

bete i minst lika stor utsträckning som män efter avslutad utbildning, snarare i 

högre omfattning. Däremot ser deras ekonomiska utbyta att vara sämre samt 

deras möjligheter att avancera till högre positioner. Det verkar också som att de 

nya lärosätena inte fyller samma funktion i skapandet av inkomstskillnader mel-

lan könen som de större och äldre universiteten. Detta måste naturligtvis stude-

ras vidare och resultaten från detta kapitel måstes ses som preliminära. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 95 

Appendix 
 
Tabell 1 : Antal examinerade från olika utbildningar vid Karlstads universitet fördelade på sys-
selsättningsstatus, kön och utbildningsinriktning 

SyssStatJ * Kon * Sun2000Inr Crosstabulation a 

Count 

Kön 

Sun2000Inr Kvinna Man Total 

1 197 159 356 

5 19 17 36 

SyssStatJ 

6 11 11 22 

340a 

före-

tagse-

kon 
Total 227 187 414 

1 23 40 63 

5 8 13 21 

SyssStatJ 

6 1 5 6 

521b 

Maskin 

teknik 

Total 32 58 90 

SyssStatJ 1 2 2 4 521x 

Ind o 

verks 

Total 2 2 4 

1 5 30 35 

5 2 8 10 

SyssStatJ 

6 1 6 7 

523b 

Elektr, 

Data, 

autom 
Total 8 44 52 

a. Univ = Karlstads universitet 
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Tabell 2 : Förvärvsersättning efter sysselsättningsstatus för kvinnor och män examinerade-

från Karlstads universitet 2001- 2007. 

ForvErs  * Kon * SyssStatJ a 

Kön 

SyssSt

atJ Mean N Std. Deviation Median Minimum Maximum 

1 2128.18 227 873.364 2160.00 345 5550 

5 409.45 29 378.999 330.00 9 1473 

6             .00 13                    .000              00 0 0 

Kvinna 

Total 1840.04 269 1055.580 1917.00 0 5550 

1 2352.64 231 1114.463 2335.00 472 8382 

5 433.61 38 336.363 394.00 4 1698 

6            .00 22                    .000             .00 0 0 

Man 

Total 1924.18 291 1310.623 2043.00 0 8382 

1 2241.39 458 1007.434 2251.00 345 8382 

5 423.15 67 352.861 373.00 4 1698 

6             .00 35                    .000             .00 0 0 

Total 

Total 1883.76 560 1194.615 1930.50 0 8382 

a. Univ = 1 

 
Tabell 3:  Förvärvsersättning för olika utbildningsinriktningar fördelade efter kön  

Förvärvsersättning * Kön * Sun2000Inr a 

Kön 

Sun20

00Inr Mean N Std. Deviation Median Minimum Maximum 

340a 1885.03 227 1043.622 1965.00 0 5550 

521b 1566.75 32 1071.651 1452.00 0 3373 

521x 2590.00 2 1043.690 2590.00 1852 3328 

523b 1469.13 8 1236.699 1418.00 0 2898 

Kvinna 

Total 1840.04 269 1055.580 1917.00 0 5550 

340a 2079.66 187 1299.548 2197.00 0 8382 

521b 1662.16 58 1239.329 1610.50 0 4864 

521x 3522.50 2 1652.509 3522.50 2354 4691 

523b 1536.16 44 1307.453 1344.50 0 4933 

Man 

Total 1924.18 291 1310.623 2043.00 0 8382 

340a 1972.94 414 1168.754 2069.00 0 8382 

521b 1628.23 90 1177.207 1557.50 0 4864 

521x 3056.25 4 1250.284 2841.00 1852 4691 

523b 1525.85 52 1285.226 1361.00 0 4933 

Total 

Total 1883.76 560 1194.615 1930.50 0 8382 
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Tabell 4 : Förvärvsersättning uppdelad efter kön och befattning för examinerade frän Karlstads 

universitet 2001-2007. 

Förvärvsersättning – Kön – Befattning a 

Kön Befattning Mean N Std. Deviation Median Minimum Maximum 

1 2812.17 6 1183.966 2911.50 922 4524 

2 2315.23 124 896.244 2370.00 140 5550 

3 1623.50 88 831.423 1700.00 0 3373 

4 1434.75 8 1011.717 1309.50 0 3283 

Kvinna 

dimension2 

Total 2027.91 226 952.768 2129.50 0 5550 

1 3927.33 3 938.443 3774.00 3075 4933 

2 2562.91 148 1175.366 2534.00 4 8382 

3 1485.12 81 1063.214 1334.00 0 5724 

4 1202.13 8 871.362 1161.00 38 3070 

Man 

dimension2 

Total 2170.85 240 1257.926 2227.00 0 8382 

1 3183.89 9 1186.245 3075.00 922 4933 

2 2449.99 272 1062.645 2458.00 4 8382 

3 1557.18 169 949.252 1545.00 0 5724 

4 1318.44 16 920.013 1206.50 0 3283 

Total 

dimension2 

Total 2101.53 466 1121.456 2183.00 0 8382 

a.Univ = 1 

 
 
Regressioner  
 
Tabell 5 : Alla universitet och högskolor: 
 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -61855.647 7317.667  -8.453 .000 

Kön 199.205 14.782 .075 13.476 .000 

Inriktning -53.255 5.730 -.052 -9.294 .000 

ExamAr 32.153 3.651 .047 8.808 .000 

1 

SyssStatJ -474.471 4.105 -.617 -115.579 .000 

a. Dependent Variable: ForvErs 
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Kvinnor: 
 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -79159.242 9427.349  -8.397 .000 

Inriktning -30.934 9.302 -.026 -3.326 .001 

ExamAr 40.847 4.703 .068 8.685 .000 

1 

SyssStatJ -448.739 5.367 -.649 -83.618 .000 

a. Dependent Variable: ForvErs 

 
Män: 
 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -52253.461 9739.068  -5.365 .000 

Inriktning -69.049 6.602 -.071 -10.459 .000 

ExamAr 27.579 4.859 .038 5.676 .000 

1 

SyssStatJ -485.234 5.397 -.607 -89.906 .000 

a. Dependent Variable: ForvErs 

 
 
Tabell 6 : Fem universitet: Karlstads, Växsjö, Örebro Stockholm och Lunds universitet 
 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1840.699 58.910  31.246 .000 1 

Kön 68.924 36.833 .023 1.871 .061 

a. Dependent Variable: ForvErs 
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Kvinnor: 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 4181.890 108.602  38.507 .000 

Inriktning -98.030 36.520 -.041 -2.684 .007 

SyssStatJ -414.345 13.534 -.482 -30.616 .000 

Befattning -600.401 32.116 -.294 -18.695 .000 

1 

Univ 27.242 15.276 .027 1.783 .075 

a. Dependent Variable: ForvErs 

 
 
Tabell 7:  Karlstads universitet 
 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1755.892 161.677  10.861 .000 1 

Kön 84.145 101.069 .035 .833 .405 

a. Dependent Variable: ForvErs 

 
 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -71418.732 39072.680  -1.828 .068 

Kön 202.682 79.840 .085 2.539 .011 

Inriktning -33.165 31.151 -.036 -1.065 .287 

ExamAr 36.854 19.499 .061 1.890 .059 

1 

SyssStatJ -451.993 23.223 -.639 -19.463 .000 

a. Dependent Variable: ForvErs 
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Kvinnor: 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -61061.472 50809.165  -1.202 .231 

Inriktning 3.375 53.727 .003 .063 .950 

ExamAr 31.741 25.350 .059 1.252 .212 

1 

SyssStatJ -426.882 31.839 -.638 -13.408 .000 

a. Dependent Variable: ForvErs 

 
Män: 
 

Coefficients a 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) -85359.119 53813.464  -1.586 .114 

Inriktning -49.295 36.006 -.057 -1.369 .172 

ExamAr 44.034 26.853 .068 1.640 .102 

1 

SyssStatJ -464.853 29.988 -.649 -15.501 .000 

a. Dependent Variable: ForvErs 
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Slutdiskussion 
 

Syftet med vår studie är ett ge en mångfasetterad bild av det ömsesidiga sam-

spelet mellan utbildningssystem och arbetsliv och dess betydelse för jämställd-

het och hållbar tillväxt. Vi frågar oss på vilket sätt och under vilka villkor som 

den högre utbildningen kan bidra till att bryta upp könssegregeringen i arbets-

livet. I samverkan mellan projektet och det regionala arbetslivet har vi sökt att 

belysa centrala fenomen som har betydelse för utvecklingen mot ett jämställt 

arbetsliv. Vi har valt att närmare studera vissa centrala processer som medver-

kar till att forma och upprätthålla könsuppdelningen i arbetslivet.  

    Den samhällspolitiska jämställdhetsdiskursen förmedlar det politiska målet 

om allas lika rätt till utbildning, arbete och rättvis lön. Jämställdhetsmålet har 

sedan decennier funnits med i den utbildningspolitiska debatten där olika typer 

av politiska åtgärder har genomförts för att bryta de traditionella könsstereo-

typa utbildningsvalen. En av våra frågeställningar handlar om vad som styr 

kvinnors och mäns utbildningsval. Vi har tagit vårt exempel från den tekniska 

utbildningen där våra resultat stödjer tidigare forskning som visar att den för-

kroppsligade kompetensen som de manliga studenterna förvärvat under upp-

växten och som uttrycks av dem själva som en livsstil blir en stor tillgång för 

dem i utbildningen.  

    Kvinnorna har inte förvärvat samma praktiska kompetens på området. Det 

är inte tillräckligt för dem att vara teknikintresserade och ha de rätta studieför-

utsättningarna. De måste också kunna kompensera för en utebliven teknisk 

socialiseringsprocess som krävs för att bli ”en riktig ingenjör”. Mäns tekniska 

kompetens och praktiska erfarenhet innebär i praktiken att deras lärande un-

derlättas inom utbildningen. Forskning inom andra kulturer visar att teknik 

inte behöver vara manligt kodat utan måste ses i sitt historiska och kulturella 

sammanhang. Det innebär att det finns möjligheter för kvinnorna i vår egen 

kontext att ta plats på denna manliga arena. Den genusteoretiska diskussionen 

ger oss här ett redskap för att belysa de problem som kvinnor möter när de 

väljer att studera tekniska ämnen och även varför det är så få som gör det idag.  

    Studentens möte med arbetslivet har vi valt att studera utifrån två olika syn-

vinklar, dels genom rekryteringsprocessen och dels genom de enskilda indivi-

dernas erfarenheter av mötet med arbetslivet. Även här möts individerna av 

könsstereotypa uppfattningar som formar uppfattningar om vad som är kvin-

nors och mäns arbetsuppgifter, lämplig lönenivå och position. Vi har frågat 

om de krav som arbetslivet ställer på de högre utbildade för att de skall vara 

anställningsbara och om samma krav gäller för kvinnor och män. Svaren är 
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hämtade från intervjuer i de värmländska klustren, där vi i denna analys foku-

serat på IT-sektorn.  

   Den enskilda individen är företagets ”strukturkapital” och det är personalens 

kompetens som är viktig att upprätthålla och investera i. Utbildning ses som 

en kvalitetsstämpel, och det är från de stora lärosätena som man rekryterar i 

första hand när det gäller den ingenjörsutbildade personalen. Att växa upp och 

utbilda sig i Värmland skapar ingen global konkurrenskraft. Det får man ge-

nom att ha vistats på andra lärosäten och arbetat utomlands. De som vänder 

hem efter ett tag tar erfarenheter med sig från en global marknad och är högt 

uppskattade. Individens egenskaper och sociala kompetens blir avgörande för 

vilken typ av arbetsuppgifter hon eller han får. Intellektuell kapacitet, recepti-

vitet och snabbhet blir kriterier vid urvalsprocessen för att anställa en IT-

konsult. Dock räcker det inte med enbart tekniskt kunnande, det måste finnas 

en social kompetens. Samtidigt menar man att det finns ett behov av att kvali-

tetskontrollera utbildningen. Det är för många som kommer genom utbild-

ningssystemet med för dåliga kunskaper. I rekryteringssituationen är det hela 

människan som räknas. Förmågan och möjlighet till livslångt lärande är en av 

grundbultarna i det som brukar kallas ett hållbart arbetsliv. De krav som möter 

de nyexaminerade ingenjörerna som söker arbete som IT-konsulter är att de 

skall kunna tillägna sig ny, komplicerad kunskap på kort tid. De måste således 

ha tillägnat sig en studiemetodik som är effektiv ur flera aspekter som att för-

stå komplexa förhållanden, sätta sig in i nya områden och se problem ur olika 

perspektiv. Både lärosätena och arbetslivet behöver mötas på en gemensam 

arena för lärande så att studenterna ges bättre möjlighet att kunna använda 

sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete. Rekrytering sker genom nätverk 

och i de rekryteringsgrupper som etableras eftersträvar man konsensus kring 

anställningsbeslut. De kvinnor som kommer in i organisationen måste vara 

minst lika kompetenta och duktiga som sina manliga arbetskamrater. Det in-

nebär att de kan göra ett bättre resultat och bidra till högre lönsamhet än sina 

manliga kollegor. 

    Att vara småbarnsförälder betyder olika saker för kvinnor och män i rela-

tionen till arbetslivet, vilket framgår av tidigare forskning. Mäns föräldraskap 

bidrar till att skapa stabilitet inte bara som enskild individ utan också på ar-

betsplatsen, sett ur arbetsgivarens ögon. För kvinnor innebär föräldraskapet 

att de blir en riskfaktor och att de för in instabilitet i organisationen. Den öka-

de belastningen i hemmet är en negativ faktor för både organisationen och 

den enskilda kvinnans karriärmöjligheter.  

    Vårt tredje frågeområde handlar om lönebildningen. Hur ser lönesättningen 

ut ur ett könsperspektiv – gäller samma villkor för kvinnor och män? I inter-
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vjuerna var det närmaste man kom rättvisa löner, tillfredställande löner. De 

lönekriterier som företagen tillämpade för personliga kvalifikationer motsvara-

de i stort rekryteringskriterierna genom att det som lönesattes var prestation, 

flexibilitet, anpassningsbarhet, säljbarhet och i viss mån marknadens inverkan.  

    Hur får vi då en rättvis lönesättning enligt diskrimineringslagens regler? När 

det gäller jämställdhet talas det ofta om att skapa attitydförändringar, men att 

det tar tid. Alternativet är att driva frågorna genom aktiva åtgärder enligt 

diskrimineringslagen för att så småningom skapa en attitydförändring.  

    Handling istället för ord om rättvisa löner skulle kunna innebära att diskus-

sioner om värderingar och definitioner av rättvisa löner kom igång i organisa-

tionerna, såväl mellan arbetsgivar- och arbetstagarparten som med de anställ-

da. Lönesättningen är fortfarande problematisk. Olika yrken med olika utbild-

ningsnivåer är organiserade i olika fackförbund, vilket gör det svårare att mot-

verka osakliga löneskillnader. Efterlevnaden av diskrimineringslagen är otill-

räcklig. Trots detta fann vi inte några lönesättningsskillnader mellan kvinnor 

och män i de mansdominerade företag vi undersökte. När arbeten anses passa 

kvinnor och män lika bra får de ofta lika lön för lika arbete i motsats till yrken 

som definieras som antingen manliga eller kvinnliga. Frågan är hur lönerna för 

kvinnor och män med samma utbildningsmässiga bakgrund utvecklas när de 

funnits en tid i arbetslivet och kommit in i de faser av livscykeln som innefat-

tar familjebildning och barn.  

    För att svara på den frågan arbetar vi med en statistisk databas som visar 

inkomstutveckling för olika kvinnor och män från olika utbildningar under 

läsåren 19999/2000-2006/2007.  
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Bilaga  

 

Kluster och samarbetande företag 
 
Vår empiri består av de värmländska klustren, varför vi ger en kort presenta-

tion av vad kluster står för såväl teoretiskt som praktiskt. Vidare presenterar vi 

yrkeskategorier samt ålder- och könsstruktur i de företag som ingår i vår stu-

die. En beskrivning av begreppet kluster framgår bland annat på Internet 

(http://www.fpx.se/default2.asp?pageid=61&subpageid=67), där följande kan 

läsas om klusterteori: 

 

Begreppet kluster utgår från att det finns koncentrationer av före-

tag i ett geografiskt område som har ömsesidiga och ofta starka 

fördelar av geografisk närhet till varandra. Inom ett kluster finns 

också ett fungerande samarbete mellan det privata och offentliga, 

finansiärer och entreprenörer samt arbetskraft och utbild-

ning/utvecklingsmiljöer.  

    Begreppet i dess ursprungliga betydelse: en grupp, förtätning 

och närhet av aktörer, utgår från Alfred Marshalls förklaring av 

ekonomisk utveckling i industriella distrikt. Han visade att geo-

grafiska koncentrationer av företag och industriella investeringar 

bidrar till att: underlätta arbetskraftens specialisering, underlätta 

utveckling av specialiserade insatsvaror och tjänster, möjliggöra 

och underlätta överföring av teknologi, information och erfaren-

hetsbaserad kunskap. 

Det finns oftast inga tydliga gränser för var ett kluster börjar 

och slutar. Ett kluster kan aldrig betraktas statiskt, utan utvecklas 

i takt med att nya företag, institutioner och verksamheter etable-

ras eller avvecklas. 

 

    Vad kluster står för praktiskt kan exemplifieras med Triple Helix, vilket be-

tecknar ett effektivt samspel mellan tre parter: forskare, företag och poli-

tik/offentlig verksamhet. Samarbetet syftar till ett ömsesidigt lärande och nyt-

tiggörande av det samlade kunnandet. Allt för att ett innovationssystem ska 

fungera. Ett samspel som fungerar bra ger goda förutsättningar för samarbete 

och stora mervärden för alla inblandade parter.  
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Samverkan med det omgivande samhället bygger bättre utbildningar och gyn-

nar tillväxt och kunskapsutveckling. Karlstads universitet utsågs redan 2004 av 

Högskoleverket till ett av landets bästa lärosäten på samverkan och som ledare 

i regionens innovationsverksamhet (Högskoleverkets rapport 2008: 10 R). 

Karlstads universitets service till studenterna inom området arbetslivskontak-

ter får också uppmärksamhet och beröm i rapporten. Genom bland annat 

mentorskap, fadderföretag, och studiebesök hjälper universitetet sina studen-

ter att knyta kontakter med arbetsmarknaden. Lärosätet bidrar också med ar-

betslivskontakter inför studenternas examensarbeten. Universitetet har som 

mål att till år 2009-2010 kunna erbjuda samtliga studenter kontakt med arbets-

livet redan under studietiden (a.a. sid. 96-). 

 

The Paper Province 
 

The Paper Province är en ekonomisk förening som samordnar och utvecklar 

samverkan mellan aktörerna i det massa- och pappersteknologiska näringslivet 

i Värmland, norra Dalsland och Örebro län. Verksamheten inriktas mot mark-

nadsföring, projektutveckling, kompetensförsörjning, tillväxt och utvecklings-

samverkan med näringsliv, skolor, universitet och offentlighet - regionalt, na-

tionellt och internationellt (den egna hemsidan 2008-02-22). 

    Den lokala närheten till råmaterial, modern infrastruktur och ett centralt 

läge i Nordeuropa gör regionen till en av världens ledande platser för denna 

bransch enligt hemsidan. Ingen annanstans finns så mycket kompetens samlad 

kring massa-, pappers- och förpackningsindustrin. Här finns mer än 250 före-

tag med ca 12 500 anställda inriktade på denna industri.  

 

Yrken, ålders- och könsstruktur 

De företag vi intervjuat har mellan 1 000 - 2 200 anställda. Den största grup-

pen anställda är s.k. kollektivanställd personal som arbetar som operatörer i 

driften. Exempel på yrken var operatörer i pappersmassabruket, underhålls-

personal, reparatörer, maskinister, projektingenjörer, elingenjörer, maskinin-

genjörer, kemiingenjörer och systemingenjörer. 

 
Åldersstruktur 

Företagen är etablerade sedan länge på arbetsmarknaden och ålderstrukturen 

stäcker sig över alla åldrar med en medelålder på ca 45 år, vilket innebär att 
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cirka halva arbetsstyrkan ska bytas ut inom ett tjugoårsintervall. Det är fråga 

om ett generationsskifte då många anställda över 60 år ska bytas ut mot yngre 

arbetskraft. 

 

Ja, här ser du då att vi har över 250 personer som är mer än 55 år 

och fördelningen är på arbetsledare, tjänstemän och kollektivan-

ställda, många som är mer än 60 år. Och vad det är för kategorier 

och litet grand vad vi ser för kommande utmaningar. 

 

Könsfördelning 

Företagen inom detta kompetenscentrum är mansdominerade. Könsfördel-

ningen är ungefär 80 % män och 20 % kvinnor i basverksamheten. Där det 

finns Research Center som hör till moderbolaget är könsfördelningen cirka 

60/40, beroende på att en annan typ av verksamhet bedrivs inom detta Cen-

ter.     

 
Anställningsformer  
Den vanligaste anställningsformen är tillsvidare- och heltidsanställning. På 

sommarsemesterperioden är det vanligt med ca 200 avlösare som arbetar någ-

ra månader som tillfälligt anställda. Vissa typer av visstidsanställningar före-

kommer vid arbetsanhopning och/eller liknande. Det finns även olika typer av 

vikariatsanställningar, som sjukvikariat eller vikariat för personer som arbetar i 

projekt eller har andra uppdrag utöver sin ordinarie anställning.  

    Deltidsanställning förekommer utifrån den enskildes önskemål och behov. 

Somliga har i grunden en heltid men har reducerat sin tid och ibland så har 

man permanentat deltidsanställningen. Oftast är det kvinnor som har deltids-

arbete. De har dock börjat som heltidsanställda men när de bildat familj och 

fått barn har de gått ned i tid tillfälligt genom olika typer av föräldraledigheter 

och så småningom har minskningen permanentats.  

 

Deltid har vi på personalavdelningen, på inköp och på tjänste-

mannasidan – på kollektivsidan har vi mestadels heltidsanställda. 
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Stål och Verkstad 
 
Kompetenscentrum Stål & Verkstads arbete ska bidra till ekonomisk tillväxt, 

nya arbetstillfällen och etablering av nya företag i en av Nordeuropas ledande 

stål- och verkstadsregioner (http://www.stalverkstad.se/, 2008-02-25). 

   På hemsidan beskrivs verksamheten: ”Som kompetenscentrum ska vi utifrån 

stål- och verkstadsföretagens behov agera systemintegratör i det regionala in-

novationssystemet genom fokusering på entreprenörskap, affärsutveckling, 

forskning och utveckling samt utbildning och kompetensutveckling i samver-

kan med företagen och offentliga aktörer. Vi ska bistå de värmländska stål- 

och verkstadsföretagen, inklusive Degerfors, Karlskoga och Hällefors, i sina 

ambitioner att stärka sin konkurrenskraft genom ett framsynt förnyelsearbete.” 

 

Yrken, ålders- och könsstruktur 
De företag vi intervjuat har mellan 100 – 230 anställda. Den stora kollektivan-

ställda yrkesgruppen för detta kluster är CNC-operatörerna. CNC står Com-

puterized Numerical Control och yrket innebär att programmera och hantera 

automatiserade tillverkningsmaskiner, till exempel CNC-svarvar och CNC-

fräsar. Vidare så finns det robotoperatörer, truckförare, plåtsvets- och under-

hållspersonal och gamla trotjänare utan utbildning men som kan t.ex. svarva. 

På tjänstemannasidan förekommer tekniker med litet olika inriktning Ett antal 

tekniker jobbar med programmering, dvs. de programmerar de maskiner som 

används. Ett antal produktionstekniker jobbar med att ”ställa” maskiner, dvs. 

att finnas som support till den person som är operatör av en maskin. Vidare så 

finns det kvalitetstekniker och planerare. Ett av företagen arbetar mot att kun-

den har sin egen del av verkstaden för att man bättre ska kunna möta kundens 

behov. Planerarna har då ett antal kunder som de samarbetar med. Ytterligare 

funktioner som finns är verkstadschef, marknadsfolk, personal- och ekonomi-

funktion.  

. 

Typiska manliga och kvinnliga yrken 

Det är fler kvinnor anställda på administrativa funktioner och fler män anställ-

da i verkstaden. Ett yrke som trots ansträngning inte attraherat män är så kal-

lad gradning.  

 

En grupp kvinnor jobbar egentligen, just nu i alla fall, heltid med 

gradning. Gradning av detaljer alltså, när man har skurit bort ma-
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terial med maskinerna så kan det ofta finnas någon liten grad 

kvar, som man måste för hand sitta och skära bort. Putsa till 

dom. 

 

Företaget hade svårt att rekrytera personal till den tjänsten överhuvudtaget 

och de som sökte och stannade kvar var kvinnor, vilket är något som perso-

nalchefen hade svårt att acceptera: 

 

Jag var helt – jag har varit emot att vi – velat tro på att det bara 

skulle vara kvinnor som klarade av det jag var helt säker på att det 

borde finnas män också men vi har inte lyckats hitta någon som 

vill och kan än så länge.   

 

Arbetet beskrivs som ett svårt och att det kräver precision, koncentration och 

förmodligen även tålamod. Eftersom arbetet blir enformigt och stillasittande 

så erbjuds de som arbetar med detta att använda en massagestol två gånger i 

veckan på arbetstid. De rekommenderas också att resa sig och gå ett varv efter 

x antal timmar. Vidare har de även fri tillgång till träningsmöjligheter via före-

tagshälsovården enligt specialutformade program för att kunna klara av arbetet          

 

Åldersstruktur 

Medelåldern varierade mellan 39 – 50 år, och åldersstrukturen spände över alla 

åldrar och är relativt jämt fördelad. Företagen rekryterar yngre och har flera 

anställda som går i pension om några år.   

 

Den är ganska hög, vi har ett fåtal under 25 kan man säga och de 

flesta är över 45.  

 
Könsfördelning 

Företagen inom detta kompetenscentrum är mansdominerade. Andelen kvin-

nor varierar mellan 12 – 25 % i de företag vi besökt.   

    Inom IF Metall arbetade man med jämställdhet och en ombudskvinna be-

rättade att de satt som mål att ha 30 % kvinnor i beslutande organ.   
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Så att ifjol så höjde vi då – vi gick ut med, vi jobbade med nyckel-

tal. Att vi skulle höja från 8 % till 9 %. Jo, då skulle vi höja till 9 

% och det gjorde vi då, så det har fungerat ganska bra. Men det 

är inte lätt, det får jag nog lov att säga. Det är svårt att engagera 

kvinnor men jag stoppar inte då utan jag ska, jag har fått igenom 

att ha en tjejkurs här i vår. Enbart för kvinnor och inriktat på det 

här med jämställdhet. 

 

Anställningsformer  

Den vanligaste anställningsformen är tillsvidareanställd. Ett antal olika skift-

former förekommer, t.ex. treskift, tvåskift, dagskift och nattskift. Det senare är 

helt på frivillig basis. Det finns även anställda som enbart arbetar på helger.  

    Ett av företagen har kontinuerligt ungefär 10 % visstidsanställda och den 

”naturliga” utvecklingen för dem har varit att de sedan erbjudits tillvidareans-

tällning. En bra väg för företagen och även för den anställde menade en re-

spondent:  

 

Och sen är det ett väldigt bra sätt för individerna också att få 

komma in och få känna på oss också. Och då finns det ju alltså – 

ska vi säga – säkert 80 % av dom som kommer in kommer via 

Länsutbildningar [ ] och där är ju också intressant att se att väl-

digt, väldigt många, stor andel är kvinnor, som kommer in den 

vägen. Och jag tror att det bygger på en tradition. Man började 

med något för ett antal år sedan som hette Verkstadsprojektet, 

där man samlade kvinnor just, som kom ifrån helt, helt andra 

branscher. Så satte man ihop ett paket där man fick börja med att 

ha fem veckors praktik inom verkstadsindustrin så för att känna 

om det passade och om man skulle gå vidare och utbilda sig då. 

Så det var en sådan här arbetsmarknadsåtgärd [ ]. Och det har fal-

lit väldigt, väldigt väl ut, och som sagt jag tror att det gör litet 

grand att det rullar på. Det är många kvinnor som kommer från 

vården och andra ställen och då tar dom sig in den här vägen. 

Och det fungerar jättebra.    

  
    Deltid är det flest kvinnor som arbetar, och då ca 50 – 80 %.  
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The Packaging Arena 
 

The Packaging Arena är en intresseorganisation för företag, organisationer och 

forskare med det gemensamma målet att skapa framtidens förpackningar ut-

ifrån konsumenternas behov och hållbarhetsaspekter.  

    Klustret säger sig vara en mötesplats för hela världens bästa förpacknings-

kompetens för att erbjuda den på en internationell marknad. Vision är att sätta 

konsumentinsikt, lönsamhet och hållbarhet som en innovativ drivkraft vid 

skapandet av framtidens förpackningar. Mission är att lyfta fram förpackning-

ens potential som konkurrensmedel och minska förpackningens påverkan på 

miljön (http://www.packagingarena.com/sv, 2008-03-31). 

 

Könsfördelning och anställningsform 

Branschen är mansdominerad men vi intervjuade ett ungt företag med enbart 

kvinnor anställda. Företaget hade inga krav på långa arbetsdagar. De har hittat 

ett system där de anställda kan vara hemma för vård av barn. Det fungerar 

därför att de anställda tar sitt ansvar och att en del av de anställda tar med sig 

arbetet hem när de tar ut dagar för vård av barn. Detta för att det ska fungera 

på arbetet och för att uppdragen ska bli utförda i rätt tid. Chefen själv säger: 

 

Men det tror jag ligger i, hamnar man på den här positionen så 

har man nog det i sig, tror jag.  Man lämnar inte, man bara - - 

man sjukanmäler sig inte och lämnar allt utan man har också en 

stolthet i att… 

 

    Eftersom samtliga anställda, utom en, hade mellan ett till och tre barn så 

blir det många dagar för vård av barn varje vecka. Till det kommer att många 

även arbetar deltid. Det var bara två kvinnor som jobbade heltid vid intervju-

tillfället. Deltiderna rörde sig om 75, 80 och 90 % och arbetstidsförkortningen 

togs ut genom kortare dagar för att kunna hämta och lämna på dagis.  

 

Stiftelsen Compare Karlstad 
 
Compare Karlstad driver affärs- och kompetensutveckling inom IT och tele-

kom (ICT). Stiftelsen har 100 intressentföretag med sammanlagt ca 2 500 an-

ställda och en omsättning på ca 4,5 miljarder kr i regionen. Compare erbjuder 
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intressentföretagen tjänster som ligger i linje med uppdraget - att skapa tillväxt 

för intressentföretagen genom att sätta fokus på affärer, etableringar och 

kompetensförsörjning. Ett exempel är Compare Akademi som erbjuder ge-

mensamma utbildningar för intresseföretagen. 

 

Yrken, ålders- och könsstruktur 

Inom Stiftelsen Compare finns konsultföretag som både tillverkar och installe-

rar produkter och som verkar som konsulter på eftermarknaden och support 

på produkter. De har tilläggserbjudanden och reservdelar på datorer, erbjuder 

service, underhåll och utbildningar. Den större delen av värdet sägs ligga i 

tjänsteverksamheten och en typisk utbildning är ingenjörsutbildning. Yrkeska-

tegorierna kan uppdelas i uppdragsledare och uppdragsmedarbetare. Projekt-

ledare eller som de också kallas affärskonsulter/verksamhetskonsulter är de 

som är orienterade mot kundens affärsområden, ekonomer, personaladminist-

rativ med flera. Vidare finns systemutvecklare av olika dignitet och med mer 

eller mindre specialinriktning. 

 

Typiska manliga och kvinnliga yrken 

Verksamheten är uppbyggd av flera konsulter såsom verksamhetskonsulter 

och IT-konsulter m.fl. och de tjänsterna kan innehas av både kvinnor och 

män. Organisationerna är dessutom relativt platta och skulle kunna passa 

kvinnor bra enligt organisationsforskningen (Wahl m.fl. 2001) eftersom kvin-

nor hellre organiserar sig i plattare organisationer.  Organisationsnivåerna är få 

och företagen mera att beteckna som en projektorganisation. Detta innebär att 

det sällan finns några assistenter, sekreterare, receptionister eller andra typiska 

kvinnoyrken. 

    Typiska manliga yrken handlar om elkraft och elingenjörer, vilket det är få 

kvinnor som utbildar sig till. Det utexamineras bara en kvinna per år i Sverige, 

enligt en av våra informanter.  

 

Ja det typiska är väl om man på större, om vi tar större enheter än 

Karlstad, där det finns en receptionist i en sådan här verksamhet, 

det är nästan alltid en tjej. Om det finns en, min chef eller ja kon-

cernchefen har ju en assistent och det är ju – har väl alltid varit en 

kvinna. Sedan är det väl så att det är väldigt få i ledande befatt-

ning i koncernen som är kvinnor. Så att konsulter, alltså andelen 
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kvinnor om det nu är 15-20 % i konsultgruppen, om du går ett 

snäpp upp till gruppchefen, där är det ju bara ett fåtal procent. 

Och sedan på den ledande befatt…, alltså mitt jobb, där är det 

ju... 

 

    I ett av företagen har två av 60 bolag kvinnor på VD-posten. Administratö-

rer finns ett fåtal, de flesta är centraliserade till huvudkontoret.  

 

Åldersstruktur 

Detta är en förhållandevis ung bransch vilket innebär att ett flertal av de an-

ställda har varit med från början, dvs. för en 20-30 år sedan.  Medelåldern i 

företagen varierar mellan 35 – 40 år, men hela åldersskalan finns represente-

rad. Några kommentarer till åldersstrukturen var:  

   

Vi sa tidigare att vi var unga och välutbildade men nu är vi äldre 

och erfarna. Om jag fick jag välja så ville jag ha en som är 45 idag 

för det är den delen vi saknar, alltså mellanåldern eller vad ska vi 

kalla ...  

 

Medelåldern kommer att sjunka framöver eftersom det nu finns många äldre 

medarbetare som snart kommer att gå i pension. De som rekryteras är yngre 

med varierande grad av erfarenhet. 

 

Könsfördelning 

Branschen har mellan 10 – 20 % kvinnor anställda. På frågan om de vill ha en 

förändring på könsfördelningen så blev svaret att man behöver föryngra per-

sonalstyrkan och man behöver få in fler kvinnor. Yngre personer sade man sig 

vilja ha in för att bli mer konkurrenskraftiga prismässigt, eftersom yngre har 

ett lägre löneläge än äldre. Ett annat skäl var att få in ny kunskap samt den 

energi, som ungdomen representerar. Kvinnor sade man sig behöva för att det 

”blir ett annat arbetsklimat om arbetsplatsen är mixad”. 
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Anställningsformer 

Den vanligaste anställningsformen är tillsvidareanställning. Tidsbegränsade 

anställningar användes i enstaka fall.  



Karlstad University Studies
ISSN 1403-8099     

ISBN 978-91-7063-277-8

Att riva murar - samspel 
mellan utbildning och arbetsliv

Rapporten är skriven av projektgruppen Samspel inom ramen för projektet 
JämVäxt – Jämställd hållbar tillväxt – vid Karlstads universitet. Vårt 
problemområde handlar om den högre utbildningens roll när det gäller 
att riva ner traditionella mönster i arbetslivet. Kan en ökad andel högre 
utbildade kvinnor i arbetslivet leda till förändringar av könsstereotypa 
rekryteringsmönster och av könssegregeringen i arbetslivet? Gruppens 
ambition har varit att sammanfatta det arbete som vi hittills utfört inom 
projektets ram. 

Projektets medarbetare kommer från ämnena arbetsvetenskap, biologi, 
genusvetenskap och statistik. 
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