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ABSTRACT 

 
Denna studie undersöker kvinnors erfarenheter av att inneha fackliga förtroendeuppdrag inom 

Industrifacket Metall och utgår från Yvonne Hirdmans teori om genussystem samt delar av Anthony 

Giddens struktureringsteori där det praktiska medvetandet är i centrum. Semistrukturerade intervjuer 

med sju kvinnor anställda vid tre olika företag genomfördes och analyserades utifrån tre teman; 

arbetet, fackföreningen samt privatlivet och resultaten används i exemplifierande syfte. 

Respondenternas erfarenheter visar att ojämställdhet råder inom områdena och trots att de upplever att 

detta har förbättrats sedan några år tillbaka, så är det mycket som tyder på att diskrimineringen har 

antagit mer subtila uttryck än tidigare.  

 

Nyckelord: IF Metall, förtroendeuppdrag, kvinnor, diskriminering.  
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1. INLEDNING 

En muskulös man med pondus, stolthet och kampvilja som förhandlar mot arbetsgivaren om 

de bästa förhållanden som kan åstadkommas på arbetsplatsen. Detta är den traditionella och 

även stereotypa bilden av fackligt förtroendevalda inom industrin. Sinnebilden innefattar en 

manlig norm där ”grabbighet” och en inställning att sätta hårt mot hårt levt och möjligtvis 

fortfarande lever inom de fackliga organisationerna. Detta manifesteras dessutom den första 

maj varje år på Arbetarnas dag då Internationalen (där brödraskap framhålls) sjungs på gator 

och torg runt om i landet. I dagens samhälle tar dock kvinnor mer och mer utrymme i de 

fackliga organisationerna, men ett glastak tycks existera då andelen förtroendevalda inte 

speglar medlemskåren. Idag är var tredje medlem i IF Metall (Industrifacket Metall) kvinna, 

men männen dominerar fortfarande de fackliga uppdragen (Internet 1). Att det existerar 

strukturer i samhället där kvinnor underordnas män är en central utgångspunkt i denna uppsats 

då jag undersöker om och i så fall hur detta tar sig i uttryck i kvinnors erfarenheter av att 

inneha fackliga förtroendeuppdrag inom industrin i Sverige idag. 

 

1.1 Bakgrund 

”Svensk kvinna” av Alice Lyttkens (Lyttkens, 1941) utkom i början av 1940-talet och redan 

här visas prov på analys av arbetsmarknaden och fackföreningsrörelsen utifrån ett 

genusperspektiv då följande citat beskriver facken i Sverige för 100 år sedan: 

”Fackföreningarna frampressade på det hela taget förbättrade löneförmåner och icke sällan 

lika lönetariffer för män och kvinnor. Men varför gick inte alla arbeterskor omedelbart in i de 

redan bildade manliga fackförbunden? En del ville inte.  Man anförde sådana skäl som att det 

var »okvinnligt» och »att det inte lönade sig» utan bara kostade pengar. Men för de flesta var 

skälet det, att männen envist stängde sina sammanslutningar för dem.” (ibid. s. 626). Att 

fackföreningarna under åren som gått sedan detta skrevs har förändrats drastiskt är inget att 

orda över, likaså när det gäller hur samhället ser ut och relationerna mellan kvinnor och män. 

Landsorganisationen (LO) har de senaste decennierna undersökt kvinnors situation inom 

industrin i olika former där man i ”Klass och kön. Om delad makt i facket” konstaterat att 

”För arbetarrörelsen har alltid klasskampen varit viktigast och kampen mot könsförtrycket har 

inte stått på dagordningen.” (Karlsson, 1996, s. 26). Det brukar sägas att när klasserna 

upplösts och människorna lever som jämlikar gäller detta även kvinnor, således har kampen 

för kvinnors rättigheter legat i bakvattnet. Huruvida detta är ett uttryck för en ordning där män 

överordnas kvinnor låter jag dock vara osagt. När man sedan läser Åke Olssons beskrivning i 

”Lön efter kön - Om kvinnosyn och mansdominans i fackligt arbete” att ”Män och kvinnor 
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arbetar tillsammans i facket, men det är männen som dominerar. Männen och deras 

värderingar och deras språk.” (Olsson, 1987, s. 120) och här blir strukturen än tydligare. Med 

dessa citat i bakhuvudet jag anser det intressant att undersöka hur kvinnor inom den 

mansdominerade industrin upplever sin situation idag. Inom IF Metall har man de senaste 

åren arbetat intensivt med jämställdhet och hösten 2008 tillsattes en arbetsgrupp som inledde 

en undersökning som sammanställdes i ”39 steg för ökad jämställdhet. Rapport från 

Arbetsgrupp Jämställdhet”(Industrifacket Metall, 2009) vilket utmynnade i ett dokument vid 

namn ”Handlingsprogram för ökad jämställdhet inom IF Metall 2009”(Svärd (red), 2009) 

vilket ska användas inom organisationens alla nivåer. Detta anser jag tyder på att man tar 

dessa frågor på allvar och försöker få till stånd en förändring inom området. Här ser man 

dessutom på en förändring i ståndpunkten rörande klass och kön. Positionerna har flyttats 

fram gällande kvinnors rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen samt inom den fackliga 

organisationen, medan det kan antas att fokus på klass naggats lite i kanten.  

 

Att även stora förändringar inom hemmasfären skett då kvinnor gått ut i arbetslivet är ett 

mönster som upprepas på många platser runt om i världen är inte direkt ett kontroversiellt 

uttalande. ”household chores and childcare tasks tend to be gender-segregated, but in ways 

that differ from a generation ago. Fathers are spending more time with their children, 

especially when their spouse is employed outside the home.” (Halpern, Murphy (red), 2005, s. 

6). Männen har dock inte gått in i hemmasfären i samma utsträckning som kvinnorna gått ut i 

den offentliga vilket Mikael Nordenmark visar genom resultaten i boken ”Arbetsliv, 

familjeliv och kön” (Nordenmark, 2004) och som bygger på omfattande undersökningar i 

såväl Sverige som andra länder. Kvinnorna har alltså fortfarande huvudansvaret för 

förehavandena inom hemmets fyra väggar och ett dubbelarbete uppstår således, vilket även 

män gör men som ovan nämnts inte i lika stor utsträckning. ”Ännu i början av det nya 

millenniet finns en tydlig traditionell uppdelning av arbetsuppgifter, men både i Sverige och i 

stora delar av den övriga världen har det skett en viss utjämning av kvinnors och mäns 

engagemang i förvärvsarbete och hushållsarbete.” (ibid. s. 14).  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Varför vill jag då undersöka ett område som redan nagelfarits i en uppsjö av sammanhang, 

exempelvis kvinnors situation på arbetsmarknaden och i samhället? Jo, anledningen till detta 

är att jag inte lyckats finna hur fackligt förtroendevalda kvinnor inom industrin upplever sin 
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situation idag. Kombinationen fackligt förtroendevald kvinna och industrin är än så länge ett 

outforskat territorium utifrån ett sociologiskt perspektiv. Detta är intressant att undersöka med 

anledning av dels den institution kön är i samhället i stort och dels den manliga diskurs som 

har verkat inom fackföreningsrörelsen. Syftet är således att undersöka vilka erfarenheter som 

vilar hos kvinnor som arbetar inom det mansdominerade område, som industrin är, och har 

förtroendeuppdrag inom en hierarkisk institution där män företrädesvis varit tongivande, samt 

hur de upplever sin sociala verklighet idag. Detta försöker jag få svar genom följande 

frågeställningar:  

 

• Hur upplevs arbetet och arbetsplatsen? 

• Finns hinder för det fackliga utövandet på arbetet?  

• Vari ligger möjligheterna och fördelarna med det fackliga uppdraget? 

• Finns hinder för det fackliga utövandet inom fackföreningen?  

• Finns hinder för det fackliga utövandet i privatlivet? 

 

Arbetet, uppdraget och privatlivet är de centrala teman jag ser som viktiga delar i utredandet 

av erfarenheterna då de belyser dessa utifrån olika ljus och situationer i livet. Utifrån dessa 

dimensioner, i formen av innehavandet av fackliga uppdrag i ljuset av ett genusperspektiv 

förlägger jag analysen och syftar till att denna skall utgöra en förstudie för framtida forskning 

där generaliseringar kan dras.  

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

2.1 Definitioner av begrepp 

Jag kommer i denna uppsats använda Yvonne Hirdmans definition av genus som förklaras på 

följande vis: ”genus kan förstås som föränderliga tankefigurer »män« och »kvinnor« (där den 

biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar föreställningar och sociala 

praktiker, vilka får till följd att också biologin kan påverkas/ändras – med andra ord, det är en 

mer symbiotisk kategori än »roll« och »socialt kön«. ” (Hirdman, 2007, s. 212). Den 

definition av jämställdhet jag använder är den Sveriges Kommuner och Landsting använder 

sig av, här förklaras att jämställdhet ”innebär att människor inte ska diskrimineras på grund av 

kön, det vill säga att alla människor ska ha samma rättigheter oavsett om de är kvinnor eller 

män.” (Sveriges Kommuner och Landsting, 2008, s. 12). 
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2.2 Tidigare forskning 

Forskningsläget idag rörande kvinnor och män på arbetet och i privatlivet är relativt 

omfattande samt behandlar ämnet på varierande nivåer och forskningen visar hur 

förutsättningarna skiljs åt inom dessa nivåer. Det råder dock stor enighet att det förhåller sig 

på så vis att kvinnors förutsättningar inom arbetslivet är sämre än männens förutsättningar 

samt att huvudansvaret för hushållsarbetet faller på kvinnan (Nordenmark, 2004). 

Anledningar som presenteras är kortfattat bristen på jämställdhet som genererar och även 

reproducerar vad som anses manligt och vad som anses kvinnligt. På arbetsplatsen kan detta 

manifesteras genom exempelvis vem som blir anställd, på vilken position, vilka 

arbetsuppgifter man har, hur man förhåller sig till varandra och så vidare och utifrån forskning 

om genus på arbetsplatsen har en analysmodell skapats: gender practicing and practicing 

gender. Denna modell visar hur genus inverkar i och utspelar sig inom arbetets ramar. 

Practising gender innebär att genus utövas genom de handlingar man genomför och denna 

handling utförs för att bevara eller motarbeta ett system. Gender practising däremot är själva 

strukturen som får oss att handla som vi gör utan att reflektera över det (Yancey Martin, 

2003).  

 

I och med att en stor det av det fackliga arbetet utövas på arbetsplatsen kan ovanstående 

modell appliceras även inom den fackliga organisationen och med anledning av den brist på 

jämställdhet som råder på arbetet, i privatlivet och ja, i hela samhället utgör inte den fackliga 

organisationen något undantag. Den hierarkiska struktur som den fackliga organisationen är 

uppbyggd kring leder till att funderingar uppstår om varför kvinnor vill vara medlemmar och 

delta i en sådan historiskt mansdominerad institution. Forskningen på detta område pekar i 

riktningen att det till stor det bottnar i att kvinnorna tagit fasta på att jämlikhetstanken är 

grundfäst i de fackliga organisationerna och strävar efter social jämlikhet för alla (Kirton, 

2005). Man menar således att de fackliga organisationerna förkroppsligar detta 

jämlikhetsideal i anden. En vid bredd av anledningar utöver detta går att skönjas och i artikeln 

“The influences on women joining and participating in unions” (ibid.) att familjen, facket, 

arbetet samt feminism är de centrala områden varpå detta avgörs. Och det är det sista området 

jag anser mest intressant i och med att författaren framhäver att kvinnor som på något sätt är 

delaktiga i den fackliga organisationen kan besitta feministiska övertygelser och värderingar 

sedan tiden innan man valde att gå med i facket, eller att en feministisk övertygelse utvecklas 

genom erfarenheter inom arbetet eller inom den fackliga organisationen. Kirton menar att 

detta indikerar att kvinnor som bekänner sig själva vara feminister har en större sannolikhet 
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att vilja avancera inom den fackliga världen, eller att de när de väl gör denna ”uppåtgående” 

resa börjar ta till sig en starkare feministisk riktning.  

 

Ledarskapsforskning finns gott om och det gäller även kvinnors ledarskap. I och med att 

fackligt förtroendevalda hamnar i en situation där de såväl leder det fackliga arbetet samt 

förväntas göra detsamma är detta område av intresse. Inom fältet har jag lokaliserat två 

inriktningar där den ena menar att kvinnors och mäns ledarskap är avhängigt deras könsliga 

utgångspunkter (och har således en essentiell inriktning) och den andra utgår från en mer 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt där hänvisningar till ledarstilar som ”naturliga” 

förkastas. Dock förefaller båda utgångspunkterna peka i samma riktning; att män och kvinnor 

har olika ledarstilar. I artikeln “Victimisation and agency: the social construction of union 

women’s leadership” (Briskin, 2006) visar Linda Briskin att kvinnor och män inom 

fackföreningsrörelsen har, som ovan nämnts, olika ledarstilar och förklaringen som 

presenteras är att det inte existerar något ”kvinnligt” ledarskap, utan hon menar att ledarskapet 

som kvinnor utövar skiljer sig från det ledarskap män utövar samt att erfarenheterna är socialt 

konstruerade då kvinnor går in i fackliga organisationer på andra sätt än män med anledning 

av var arbetsplatsen är lokaliserad samt deras ansvar på hemmafronten. Genom denna artikel 

utpekas även en dialektik av diskriminering och medverkan, en dialektik av makt och kön, då 

ledarskapet är en social och politisk konstruktion och därmed inte enbart något som utövas 

som ett individuellt drag hos en enskild person. 

 

När det gäller hushållsarbetet och omsorg om barn visar forskning, som ovan nämnts, att 

kvinnor innehar huvudansvaret för dessa områden, såsom traditionen bjuder. Forskning visar 

även att denna fördelning dessutom blir mer könad när barn kommer in i bilden. Ett flertal 

anledningar till huruvida en traditionellt könad uppdelning av hushållssysslor praktiseras går 

att utrönas, exempelvis kan detta härledas ur attityder rörande traditionella könsroller hos 

arbetsgivaren, en könad arbetsmarknad, att män tjänar mer än kvinnor, vikten av resurser 

(såsom utbildning, jobbprestige, lön), tidsaspekter (anställningsform eller timmar i lönearbete) 

samt könsideologi. Detta bekräftar Thomas och Hildingsson i deras studie ”Who’s bathing the 

baby? The division of domestic labour in Sweden” (Thomas, Hildingsson, 2009) som belyser 

hur fördelningen av hushållssysslorna varierar utifrån ett antal variabler och hur dessa 

samvarierar med graden av lönearbete (heltidsarbete eller deltidsarbete). De påpekar även att 

förändringar inträffat i fördelningen av hushållsarbetet och omvårdnad av barn där mäns 

delaktighet utökas främst när kvinnan arbetar heltid. Författarna menar att föräldraförsäkring 
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och familjepolitik är betydande faktorer till fördelningen av arbetet i hemmet då dessa har en 

utjämnande effekt. Intressant nog visar dessutom Thomas och Hildingsson i sin studie att 

kvinnorna upplever att fördelningen är rättvis även fast de själva gör det mesta jobbet. 

 

2.3 Teori 

I den här uppsatsen har jag valt några begrepp som jag anser relevanta för just den här studien 

då de förklarar människors handlande på ett intressant och fruktbart sätt från delvis skilda 

utgångspunkter. I och med att denna studie handlar om kvinnors erfarenheter i en 

mansdominerad värld ser jag det relevant att utgå från begrepp som rör genus. Här finns ett 

antal begrepp och teorier som skulle passa väl in, perspektiv man exempelvis kan utgå från är 

performativitet och hegemonisk maskulinitet i Judith Butlers tappning, eller maskulinitet 

utifrån Raewyn Connells teorier. Men i och med att min studie undersöker kvinnor och deras 

erfarenheter har jag valt att utgå från Yvonne Hirdmans teori om genussystemet och som med 

dess fokus på en ordning av kön går i linje med vad tidigare forskning visat är av stor vikt 

inom såväl arbetsliv, privatliv samt inom fackföreningsrörelsen. Genussystemet betecknas 

som ett nätverk av ”processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin 

interrelation ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemet är 

således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning är förutsättningen för andra 

sociala ordningar.” (Hirdman, 1988, s. 7). Detta system består av två bärande principer där 

den ena är dikotomin manligt och kvinnligt och den andra är hierarkin där mannen utgör 

normen, Hirdman menar dessutom att det är genom dikotomiserandet som mannen som norm 

legitimeras. Denna tudelning ser jag som den infallsvinkel som kan vara den mest fruktbara i 

min studie i och med den hierarkiska strukturen inom fackföreningsrörelsen och den 

könsbundna arbetsmarknaden och familjelivet. Andra begrepp inom genussystemet jag anser 

är av vikt för den djupare förståelsen är genuskontrakt och maktstrategier, vilka intimt hänger 

ihop med varandra. Genuskontraktet kan man säga är de föreställningar om hur relationen 

mellan könen skall se ut i ett specifikt samhälle under en viss tid i historien (Hirdman, 2007). 

Dessa genuskontrakt skapar balans i samhället, men som det kontrakt det är innebär detta 

även förhandlingar om dess innehåll och förutsättningar, vilket utmynnar i olika former av 

maktstrategier. Dessa maktstrategier menar Hirdman, består i att kvinnan för att ha möjlighet 

att utöva någon form av makt måste detta ske genom mannen och via sin egen kropp 

(Hirdman, 1988). Dessa begrepp kommer jag att använda i analysen av kvinnornas 

erfarenheter för att söka förstå de handlingar, tankar och ståndpunkter som kommer till 

uttryck.  
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Ovanstående begrepp är talande exempel av strukturers vikt i det mänskliga handlandet, men 

berör inte aktörsperspektivet i någon större utsträckning. Med anledning av strukturers och 

aktörers avhängighet gentemot varandra i den sociala verkligheten och således även inom 

fackföreningsrörelsen och mellan kvinnor och män finner jag det intressant att undersöka 

dessa förhållanden utifrån delar av Anthony Giddens struktureringsteori där sammanförande 

av struktur och aktör är centralt. Sammanförandet av aktör och struktur i Giddens tappning 

innebär att människans sociala liv följer en struktur vi själva producerar och reproducerar, 

men att människan är en handlande varelse som fattar egna beslut (Moe, 1994). ”Sociala 

institutioner och ”samhället” existerar inte isolerade från individers handlingar, utan skapas, 

reproduceras och vidmakthålls i den dagliga sociala interaktionen.” (Månson (red), 2007, s. 

424). Det blir ett ”både och”-förhållande kan man säga och som frammanar frågor som; hur 

ser strukturerna ut inom fältet för min undersökning och om/hur utmanas dessa genom 

aktörers handlande? Jag vill således undersöka aktörers och strukturers inverkan på 

kvinnornas erfarenheter och förutsättningar genom verktyget Giddens tillhandahåller med 

olika medvetandenivåer. Ett sätt att analysera människors handlande såväl som aktör som 

struktur är genom olika former av medvetanden: det omedvetna, det praktiskt medvetna och 

det diskursiva medvetandet. Det centrala är det praktiskt medvetna som betyder att människan 

utför en handling utan att reflektera över den, man kan kalla det för tyst kunskap. Det som 

menas med det diskursiva medvetandet är när man reflekterar över sina handlingar. Gällande 

det omedvetna skriver Per Månson i Moderna samhällsteorier att ”vissa handlingar i större 

utsträckning än andra styrs av omedvetna motiv. Enligt Giddens präglas det omedvetna av 

olika mekanismer som hindrar människor från att minnas specifika händelser och 

upplevelser”. (Månson (red), 2007, s. 423). Det mest intressanta begreppet här är således det 

praktiska medvetandet, då det är här strukturers inverkan på aktörens handlande tar sig i 

uttryck. I min egen tolkning är det praktiska medvetandet arenan på vilken normer och 

föreställningar om den mänskliga interaktionen utspelar sig då det handlar om 

”ryggradskunskap” och att det diskursiva medvetandet därmed är arenan där verktyg finns 

som aktören kan använda för att söka förändra strukturerna. 

 

3. METOD OCH URVAL 

 

Jag har i formulerandet av syfte samt frågeställningar använt mig av en blandning av induktivt 

och deduktivt angreppsätt. Ett induktivt angreppsätt innebär att mina observationer leder till 
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en teori. Medan ett deduktivt att man utgår från teori där hypoteser skapas och att man utifrån 

detta sedan genomför sin undersökning där hypotesen antingen förkastas eller bekräftas 

(Bryman, 2008, s. 26-29). Denna blandning av angreppsätt, emellertid med en viss övervikt 

till det induktiva, beror på att jag genom insamlandet av tidigare forskning och litteratur på 

ämnet skapat mig en förförståelse som inneburit ett visst mått av hypotesbildande då 

litteraturen visat på ett mönster. Dock är syftet inte att vare sig bekräfta eller förkasta en 

hypotes utifrån en befintlig teori, utan att visa på erfarenheterna som kvinnorna uppvisar för 

mig. Därför ligger det induktiva angreppssättet närmre till hands än den deduktiva om än den 

ej kan anses renodlad.  

 

I och med att jag i denna studie vill undersöka respondenternas erfarenheter och hur de 

upplever sin sociala verklighet motiveras valet av kvalitativ metod för att resultaten skall vara 

av exemplifierad art och kan således inte generaliseras (ibid. s. 39-43). Med tanke på studiens 

syfte ansåg jag detta val vara lämpligt, då jag ville ha möjlighet till att ställa följdfrågor för att 

ge materialet ett ytterligare djup och kvalité. Utifrån detta valde jag att genomföra 

semistrukturerade intervjuer (ibid. s. 415) där frågor ställdes utifrån en intervjuguide (ibid. s. 

419) (för intervjuguide se bilaga) som innehåller tre teman. De teman som behandlades här 

var arbetet, uppdraget samt privatlivet och är baserade på den tidigare forskning samt 

litteratur jag tidigare läst rörande området. Denna intervjuguide komponerades utifrån de 

temaområden jag tidigare pekat på och som syftar till att få svar på frågeställningarna utifrån 

syftet. Frågorna ställdes inte alltid i samma ordning som i denna guide utan varierade utifrån 

respondentens tidigare svar, dessutom ställdes följdfrågor beroende av respondenternas svar 

och vad de berättade om sina upplevelser. Dock inleddes alla intervjuer med uppgifter om 

ålder, arbetsplats samt arbetsuppgift, detta för att lära känna respondenten och bygga upp ett 

förtroende inför de lite känsligare frågorna som ställdes i ett senare skede i intervjun. 

Respondenterna fick svara fritt på frågorna som ställdes under intervjun då jag ville undersöka 

”det som intervjupersonen upplever vara viktigt vid en förklaring och förståelse av händelser, 

mönster och beteenden.” (ibid. s. 415). Frågorna utvecklades därmed även allt eftersom 

intervjuerna fortskred då nya infallsvinklar och mer utvecklade frågor dök upp. Med 

anledning av min mycket begränsade erfarenhet gällande förfarandet vid intervjuer anser jag 

intervjuguiden var ett stort stöd men allt eftersom intervjuerna pågick utvecklades även min 

teknik på detta område. Ett uppenbart problem med intervjuer är intervjuareffekten (ibid. s. 

229) som innebär att personen som intervjuar omedvetet påverkar respondenten genom dess 
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person, tonfall, ansiktsuttryck och så vidare, samt att respondenten kan bete sig och svara för 

att framställa sin person på ett sätt han/hon tror önskvärt. 

 

I och med att jag så långt det var möjligt ville att intervjupersonerna skulle ha liknande 

förutsättningar (arbetsplats, företagskultur, bemötande och så vidare) valde jag ett målinriktat 

urval (ibid. s. 434-437). Således kontaktades alla förtroendevalda kvinnor tillhörande IF 

Metall från ett och samma företag. På detta företag finns sju kvinnor som innehar fackliga 

förtroendeuppdrag. Av de sju kvinnorna som jag kontaktade ställde fem stycken upp på 

intervju. Denna inledande kontakt bestod av telefonsamtal. Den huvudsakliga anledningen till 

det första målinriktade urvalet var problematiken att få informationen om de förtroendevalda 

då listorna på dessa ej kan ges ut utan godkännande från den lokala fackliga organisationen 

(eller möjligtvis ett styrelsebeslut på avdelningsnivå), vilket jag fick hjälp med från IF Metalls 

avdelningskontor med. För att sedan vara säker på att ha uppnått mättnad valde jag att 

genomföra ytterligare ett urval för att få fler intervjupersoners erfarenheter. Detta urval 

gjordes utifrån mina egna kontakter inom IF Metall och jag valde att kontakta två personer på 

olika nivåer inom organisationen, som skiljer sig i ålder från varandra och där en är anställd 

av ett bemanningsföretag och som arbetat på företaget där de fem från det ursprungliga 

urvalet arbetar och den andra på ett tredje företag.  I och med att studien syftar till att 

exemplifiera ansåg jag det viktigaste att uppnå var mättnad.  

 

Intervjuerna genomfördes där det passade respondenterna bäst; dels på arbetsplatsen i ett 

konferensrum (tre stycken) och dels hemma hos informanterna (fyra stycken). Den första 

intervjun spelades ej in utan jag antecknade under tiden samt omedelbart efteråt, men jag 

upptäckte att mycket information gick förlorad och i samråd med min handledare Mats 

Johansson valde jag att göra inspelningar med de andra informanterna. Inspelningarna 

genomfördes med hjälp av en digital diktafon och intervjuerna varierade mellan 40 minuter 

och 90 minuter. Transkriberingsarbetet vidtog därefter och dessa analyserades sedan utifrån 

mina frågeställningar, syftet samt teorierna jag valt. Valet av analysmetod föll på narrativ 

analys då det är kvinnornas erfarenheter och perspektiv som efterfrågas och att de berättar om 

sitt liv och vad som sker runtomkring dem på arbetet, i sitt uppdrag samt hemmavid. ”En 

narrativ analys har således inte bara med livsspannet att göra utan rör också redogörelser för 

olika episoder och de kopplingar som finns mellan dessa.” (ibid. s. 530). Utifrån de svar 

respondenterna uppgett och som jag transkriberat valt ut de delar som är av störst vikt i 

förhållande till att uppfylla mitt syfte. Detta kan givetvis vara problematiskt då det i första 
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hand innebär att det är jag själv som avgör vad som är det viktigaste och detta kan då vara 

färgat av min person och mina sätt att se på saken. Dock har jag vinnlagt mig om att vara så 

objektiv som möjligt genom hela processen och det gäller självfallet även här. I andra hand 

för att sammanhanget går förlorat vid detta arbetssätt, vilket jag försökt avhjälpa med att vid 

vissa av citaten berätta vad som just då talades om. 

 

Etiska aspekter har tagits i beaktande både inför urvalets genomförande och genom själva 

processen i kontakterna med respondenterna såsom Bryman påvisar (ibid. s. 131-132). I det 

första steget kontaktade jag IF Metalls lokala avdelning för att begära ut listor på namn, 

uppdrag samt telefonnummer. Avdelningen kontaktade då klubbstyrelsen på företaget för ett 

godkännande, vilket medgavs. När det gäller de respondenter som tillkom i efterhand så hade 

jag redan deras uppgifter i min ägo. Sedan ringde jag upp respondenterna och vid den 

inledande kontakten med dessa personer berättat vem jag är och vad intervjun kommer att 

handla om, frågat om de samtycker till att delta samt att vilka de är samt de svar de lämnar 

kommer hanteras med största försiktighet. Informationen om vilka respondenterna är, det 

inspelade materialet samt transkriberingarna kommer jag efter uppsatsens genomförande 

radera. Respondenternas riktiga namn har jag bytt ut mot andra namn, detta för att det inte ska 

gå att lista ut vem det är som intervjuats. Att jag bytt ut de riktiga namnen mot andra namn 

istället för att benämna dem respondent 1, respondent 2 och så vidare är för att jag anser att 

det underlättar för läsaren att komma ihåg vem som sagt vad och för att det gör att man ser att 

det är en person bakom uttalandena på ett annat sätt än om personen ifråga är namnlös. När 

andra personer nämns benämns samtliga NN och kursiveras för att visa att det är jag som 

ändrat i respondentens citat. Respondenterna har olika typer av förtroendeuppdrag inom IF 

Metall och representerar olika nivåer i organisationen, men dessa uppdrag kommer ej att 

redovisas då risken finns att det går att lista ut vem som tillfrågats. Företagen dessa personer 

är anställda vid benämns företag 1, företag 2 samt företag 3 och dessa kursiveras även de i 

citaten då det ska vara tydligt att det är jag som ändrat här. Ett förtydligande; det rör sig om 

tre olika företag där dessa sju personer är anställda. På samma sätt arbetar jag när det gäller 

ortsnamn, här får de namnet Orten och jag kursiverar även här i respondenternas citat av 

samma anledning som ovan beskrivits. Likaså gäller det vilken avdelning respondenterna 

arbetar på samt deras yrkestitel. Detta är respondenterna i den ordning de intervjuats: 

 

1. Jeanette är 32 år och arbetar heltid på företag 1, skiftgång. Sambo, inga barn.  
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2. Liselott är 46 år och arbetar heltid på företag 1, skiftgång. Gift och har tre barn varav 

två som flyttat hemifrån. 

3. Annika är 49 år och arbetar heltid på företag 1, skiftgång. Sambo, har två barn.  

4. Karin är 48 år och arbetar heltid på företag 1, skiftgång. Sambo, har två barn.  

5. Linda är 35 år och arbetar heltid på företag 1, skiftgång. Sambo, har ett barn.  

6. Elisabeth är 56 år och arbetar dagtid 75 % på företag 2 och är sjukskriven resterande 

25 %. Gift och har tre vuxna barn som flyttat hemifrån.  

7. Ida är 34 år och återgick till att arbeta heltid några dagar efter intervjuns 

genomförande (som inträffade under föräldraledighet) på företag 3, arbetar normalt 

sett dagtid, men kan ibland innebära skiftgång. Sambo, har ett barn. 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

4.1 Arbetet 

Vistelsen på arbetsplatsen samt arbetet i sig är en mycket stor del av livet vilket innebär att 

arbetskamrater, överordnade, arbetsmiljö (både fysisk och psykosocial) är mycket viktigt i 

upplevelsen av självet och andra. När frågor rörande arbetsplatsen diskuterades under 

intervjuerna framhöll alla respondenter utom en att de trivs mycket bra på sin arbetsplats och 

härrörde detta till olika anledningar såsom bra stämning i arbetsgruppen, hög lön, gott 

ledarskap på arbetsplatsen samt variation i arbetsuppgifter. Elisabeth svarade att hon inte 

riktigt trivs på arbetet, för att de för närvarande har problem med ledningen på arbetsplatsen 

vilket leder till dålig stämning och stress hos personalen. Konflikter på den egna arbetsplatsen 

diskuterades inte i någon större utsträckning, men i den mån det gjorde det analyserade 

respondenterna sin egen roll i lösandet av dessa konflikter. Detta för att de ser lösandet som 

något som ingår i det fackliga uppdraget, dock var det några respondenter som inte 

diskuterade detta överhuvudtaget. Om det har någon grund i synen på det fackliga uppdraget 

eller deras egen roll på arbetsplatsen kan enbart spekuleras i. När det gäller jämställdhet på 

arbetsplatsen hade respondenterna mycket att säga. Samtliga berättade om hur män betett sig 

illa gentemot kvinnor på arbetsplatsen (i vissa fall gentemot dem själva) och att de upplever 

att detta beteende i stort är borta idag, att det försiggick i relativt stor utsträckning förr om 

åren på arbetsplatsen. Alla har gett exempel på detta men med olika grader av allvar. Ett 

exempel på detta berättar Linda om då hon berättar att hon drabbades av panikångest på grund 

av situationen på arbetet med en problematisk skiftgång samt psykosociala faktorer. 
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Victoria: Var det mest på grund av skift, skiftsättet ni hade då eller som? 

Linda: Jag tror det var mycket att först hade jag fått barn och så kom jag 

tillbaka, och så jobbade med tre gammungkarlar. 

Victoria: Okej 

Linda: Eller en han var ute och raggade hela tiden han var han hade ju 

vuxna barn och allting men han var en sån här raggare, en han var knäpptyst 

och en han var gamm, nej två var gammungkarlar och en… 

Victoria: Okej 

Linda: Haha! Och vi hade ingenting gemensamt och så jobbade man, och så 

jobbade man bara med dom, dom där tre, så det vart alldeles för mycket i 

slutändan. Jag lät det gå för långt innan jag bröt ihop och då klarade jag inte 

av att jobba längre. 

 

Ett annat exempel är när Elisabeth berättar om hur jargongen på arbetsplatsen varit samt inom 

den fackliga organisationen: 

 

Elisabeth: Så att det, så har det varit. Men sen inom förbundet, alltså det är, 

både, och jag kan säga när jag började på företag 2 så hade vi ju gamla 

förmän som..jamen jag skulle börja på en ny arbetspl..alltså jag var en 

banbrytare på ett antal av våra arbetsplatser på jobbet och jag går till 

förmannen och så frågar jag ”Alltså jag behöver ju ha en rock eller en 

overall när jag börjar på måndag.” ”Vad ska du med den till?” ”Jamen” jag 

sa ”Vad ska jag göra?” ”Ja du ska väl våldtas?” 

 

Dessa exempel visar att när män beter sig illa mot kvinnor innebär detta ett stort psykosocialt 

arbetsmiljöproblem samt visar på en ordning där män (i dessa fall av äldre modell) står högre 

än kvinnor då det beteende de uppvisade sanktionerades och därmed legitimerades genom att 

det inte förkastades av arbetsgivaren eller arbetskamraterna. Men som pekats på ovan menar 

respondenterna att denna typ av beteende i stort sett försvunnit, vilket då i kan ses som att 

beteendet legitimeras ytterligare då man viftar bort det som något som inte påverkar idag. Om 

man då applicerar Yvonne Hirdmans genuskontrakt i analysen av detta sexistiska beteende ser 

man en ordning där mannen överordnas kvinnan och att det genom detta ses som att det är hos 

kvinnan problemet ligger och att det är här det ska lösas. I exemplet med Linda innebär detta 



 

16 

 

att problemet med att arbetskamraten raggade på henne löstes genom att hon slutade arbeta 

där och i exemplet med Elisabeth löstes inte problemet överhuvudtaget, utan Elisabeth var 

tvungen att helt enkelt hantera uttalandet från förmannen och därmed anpassa sig. Det 

framkom dock inte under intervjun med Elisabeth hur hon slutligen fick tag på arbetskläderna. 

Strategin för dessa kvinnor att leva över på arbetet är med andra ord anpassning efter den 

rådande normen, det vill säga mannen. Att denna typ av beteende från männens sida enligt 

respondenterna i stort sett upphört kan i ljuset av genussystemet tolkas som så att i och med 

att män och kvinnor närmat sig varandra inom arbetslivet ses de mer som en homogen 

arbetskraft och inte arbetande män och arbetande kvinnor. En sammansmältning av dem till 

ett, genom en viss omvandling av samhället, generationsskifte samt det jämställdhetsarbete 

som staten, arbetsgivaren samt den fackliga organisationen genomför.  

 

En vidare analys av genussystemet kan härledas utifrån den inställning som uppvisas vid 

anställningsförfarandet på företag 1 där fem av de sju respondenterna arbetar. Alla fem pekar 

på att företaget arbetar mycket med jämställdhetsfrågor och då menar de specifikt vid 

anställningar. Flertalet pekar på att ur denna synpunkt är det eftersträvansvärt att ha en så 

jämn könsfördelning på arbetet som möjligt med anledning av att den psykosociala 

arbetsmiljön då antas bli bättre. Alltså att ju mer jämnt i antal mellan könen desto mer 

jämställt på övriga nivåer. Linda pekar dock på att det från arbetskamraternas håll antyds en 

kvotering av kvinnor till arbetsplatsen medan Annika och Jeanette menar att anställandet av 

kvinnor gått till överdrift. 

 

Victoria: Upplever man att det är nån typ av kvotering som sker eller är det? 

Linda: Jo det har varit väldigt livat om det för att, om vi säger bara på våran 

avdelning, nu är dom jätteduktiga dom två sista tjejerna som vart anställda, 

men då hade vi killar som hade jobbat längre än dom som är lika duktiga.  

………. 

Linda: Hon hade ju inte varit så länge hos oss när hon vart anställd, men hon 

hade ju rätta utbildningarna och allting, men då snackas det en massa. 

”Varför måste de ta kvinnor för?” Alltså då blir det ju så att dom tycker att 

dom här killarna är lika duktiga, men vi sa ju det ”Alltså dom har ju chansen 

sen”. 

Victoria: Men hade dom här killarna samma utbildning då? 
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Linda: Nej, men dom hade jobbat hos oss många år som Adecco istället. 

Dom tänker inte på utbildningar folk när det snackas anställningar utan… 

………. 

Annika: Ja alltså jag är ju helt för jämställdhet, klart att man ska sikta på det, 

men som det känts sista tiden så har det gått lite till överdrift. Nu tänker jag 

rent anställda, inte inom det fackliga. Nu är det som bara fokus på att det ska 

in tjejer, till varje pris. Det är nästan så att killarna blir diskriminerade, som 

söker till tjänster.  

Victoria: Okej, hur ser man det, alltså att de blir diskriminerade? 

Annika: Nämen såna som har haft läge och man tycker att dom är ganska, 

att dom skulle dom ha tagit in i första hand men då har dom plockat in en 

tjej som varit utan erfarenhet överhuvudtaget istället. 

Victoria: Okej. 

Annika: Så då har det varit en hel del sura miner på grund av det. 

………. 

Jeanette: Jämställdhetsplan finns vilket är tydligt från företagets sida, 

dessutom så har vi en kvinnlig personalchef. Däremot så tycker jag nästan 

att det är i överkant… Man har anställt tjejer utan rätt kompetens bara för att 

de är tjejer… 

 

Det man kan utläsa ur dessa citat är att man på arbetsplatsen enligt respondenterna funderar 

kring kvinnornas eventuella kompetenser eller brist därav, men att männens kompetenser inte 

ifrågasätts. Hos männen handlar det om hur länge de arbetat eller hur bra de är, och hos 

kvinnorna ifrågasätts kompetensen oavsett hur duktig hon är. Man ställer med andra ord 

kvinnor och män emot varandra och ser mannens arbete som mer värt. Genom att det 

dessutom talas om kvotering av kvinnor till anställning i första hand utan att veta hur det 

förhåller sig och i andra hand detta som något negativt kan detta färga både de nyanställda 

kvinnornas upplevelse av arbetet, de män som inte fick jobbet samt de personer som redan 

arbetar på arbetsplatsen. Man tar även redan här för givet att mannen är bättre, att mannen är 

normen för arbetsuppgiften. Linda berättar vidare att det på hennes avdelning arbetar mest 

kvinnor, men när jag frågar om antalet visar det sig att andelen kvinnor uppgår till cirka 30 %. 

Detta är förvisso avdelningen på företaget med störst andel kvinnor, men jag anser det 

anmärkningsvärt att trots att det är en relativt stor majoritet män som arbetar på avdelningen 

lever uppfattningen att det är mest kvinnor enbart för att andelen uppgår till ungefär en 
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tredjedel. Huruvida detta är en uppfattning som endast respondenten hyser eller om det är 

något som är en generell sådan på arbetsplatsen har jag emellertid ingen vetskap om. Här 

anser jag det relevant att peka på den könsuppdelade arbetsmarknaden vi har i Sverige 

(Nordenmark) och att detta kan vara en ytterligare anledning till denna uppfattning. I det 

fortsatta samtalet rörande anställningsförfarandet på företag 1 berättar Linda vidare om 

problem hon misstänker kan uppstå för kvinnor som söker tillsvidareanställning på företaget: 

 

Victoria: Du tror alltså att det skulle vara en risk att inte få jobbet om man 

skulle vara gravid? 

Linda: Nog tror jag det, men dom skulle ju inte skylla på det. Då skulle de 

säga att de hade så många andra som var så mycket bättre än, lämpad för 

jobbet. Dom skulle aldrig gå rakt ut och säga att ”Det är för att du är 

gravid.” Utan då skulle de säga det att ”Nej, men den här han har bättre 

utbildning eller den här har bättre utbildning, den här kändes bättre.” 

Victoria: Om det var en kille då som dom fick veta snart skulle bli pappa 

och sådär? 

Linda: Då tror jag inte dom skulle säga nåt, för då är du ju inte hemma då. 

När du är gravid och dom vill ju inte du är kvar. Som på vår avdelning, hon 

är ju i vecka 20 så då är hon uppe hos NN istället och jobbar, för att det blir 

ju lite tungt. Och som en kille, så är du ju här på jobbet till sista dan haha! 

Sen har du ju dina 10 pappadar från början sen. Fast jag tror inte en kille 

flashar med det, dom kan ju som dölja det på ett annat sätt, det syns ju inte.  

 

Linda pekar på faran att innan anställning medvetandegöra arbetsgivaren om graviditet och att 

hon är medveten om att det är olagligt att diskriminera på det viset. Linda säger även i 

intervjun att hon inte tror att barn är ett hinder för att bli anställd, utan just graviditetens 

slutskede då arbete kan försvåras samt den omedelbart efterföljande ledigheten. Hon menar att 

det är därför det inte är problematiskt för en man att bli pappa, för att han kan ju arbeta ända 

till den dagen barnet föds och sedan enbart vara hemma de första tio dagarna. En eventuell 

vidare föräldraledighet samt vård av barn tror hon inte inverkar på företagets inställning. 

Linda berättar utförligt hur hon gått till väga för att arbetsgivaren inte skulle upptäcka hennes 

graviditet innan hon blev tillsvidareanställd. Strategin bestod i att långt som möjligt bekläda 

sig i så stora byxor och tröjor som möjligt på arbetsplatsen och är alltså på det sätt hon kan 

utöva makt genom mannens attribut för att få komma fördelar i åtnjutande i form av en 
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tillsvidareanställning. Respondenten pekar dessutom på att det inte enbart är hon själv som 

underlåtit meddela arbetsgivaren om graviditet utan även att fler gjort på samma sätt. 

Farhågan att inte bli tillsvidareanställd på grund av graviditet vittnar dessutom om att synen 

på kvinnors varande i arbete (dessutom inom detta mansdominerade område) står i konflikt 

gentemot att dels utföra ett bra arbete (för tungt) och dels vara en bra mor, främst med 

anledning av att kvinnan kan äventyra barnets väl och ve beroende på vilken arbetsuppgift 

man utför (därav arbetet hos NN).  

 

På företag 2 har könsfördelningen historiskt (och för närvarande) sett ut så att män stått för 

cirka 70 % av arbetskraften och kvinnor således för cirka 30 %. Och här har könsfördelningen 

inte uppfattats som något problem utan snarare som något positivt. Enligt respondenten 

mycket på grund av den mjuka inställning man haft på företaget gentemot varandra och 

socialpolitiska frågor såsom föräldraledighet och pappadagar, men även för den gräns för 

påverkan i en grupp som respondenten menar ligger kring en tredjedel. Hon är alltså inne på 

hur många aktörer (andel) i en grupp krävs för att förändra eller reproducera en struktur. 

Slutligen på företag 3 har respondenten även påtalat och sedan diskuterat den snedvridna 

könsfördelningen med personalchefen vilket illustreras nedan: 

 

Victoria: Hur, hur ser könsfördelningen ut hos er, som är anställda hos er? 

Ida: Haha! I Orten så kan man säga så här att, jag har inga procent men jag 

räknade ut könsfördelning i olika åldersgrupper och sånt där och då gick jag 

till hon som anställer och sa ”Vad menar du med det här? Hur tar du 

egentligen ut folk?” Och hon sa det att ”När du visar det så där så känns det 

nästan obehagligt för man kan ju nästan se ett mönster.”  

………. 

Victoria: Du pratade om mönster, hur har det mönstret sett ut? 

Ida: Ganska mycket yngre killar, ää men det är väl det att, det beror ju också 

litegrann på vem det är som söker jobben också. Det ska man ju också 

villigt erkänna, sen är det yngre tjejer också som har fått tjänster hos oss. 

Men det är ju också så att den här typen utav bransch är ju en sån bransch 

där folk gärna drar igenom, att man jobbar en stund och sen så hittar man 

stället där man vill jobba på och då gör man helt enkelt så att man säger upp 

sig och börjar där istället.  
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Detta anser jag visar på det praktiska medvetandet som Anthony Giddens teoretiserar kring då 

personen som sköter anställningarna på företaget utövar det praktiska medvetandet vid de val 

hon gjort när hon rekryterat till tjänsterna, möjligtvis skulle det även kunna vara en helt 

omedveten handling. När hon dock konfronteras med siffror som visar verkligheten och inser 

detta upplever hon ett obehag över sitt eget agerande och medvetandet blir nu diskursivt. Det 

går dessutom här att hänvisa till Yancey Martins artikel (2003) om skillnaden i gender 

practicing och practicing gender. Mönstret reproduceras således genom arbetsgivarens 

handlande, men i och med att medvetandenivån rörande detta handlande nu konfronterats 

finns möjligheten för ett utmanande av den struktur som varit gällande vid 

anställningsförfarandet, aktören kan nu ämna förändra den rådande strukturen. Sedan nämner 

ju respondenten frågan om vilka personer det är som söker jobben på företaget (som är ett 

bemanningsföretag) och menar att det är vanligt att unga vuxna söker anställning. Vilka som 

söker anställning påverkar självfallet utfallet i vem som anställs.  

 

På företag 1 pekar även respondenterna på en viss skillnad i könsfördelning beroende på 

avdelning. Det är två avdelningar som andelen kvinnor sticker ut med en mer jämn 

könsfördelning än andra (uppfattas som mindre fysiskt krävande) och sedan finns avdelningar 

på företaget där det inte arbetar kvinnor överhuvudtaget. Detta har historiskt till viss del att 

göra med att kvinnor i fertil ålder på grund av farliga ämnen inte fått arbeta här, hur det är 

med detta idag är respondenterna osäkra på. Sedan har det även historiskt varit uppdelat då 

kvinnor inte fått tillträde till vissa avdelningar och arbetsuppgifter för att man ansett det vara 

för tungt och något som är dedikerat för männen: 

 

Karin: Mmm, så jag menar det var ju, när började här ute också då, jag var 

ju första kvinnliga på yrke nere på avdelning, det var ju 84 när jag började. 

Jag ville gärna fortsätta jobba men, nä, men det hade ju aldrig funnits en 

kvinnlig yrke, det var ju bara i yrkeskategorin de skulle ha in då 10 nya, det 

skulle börjas ett nytt rundskift och jag skulle inte. ”Nämen huvva det där, 

det där är för tungt och det där är inget kvinnogöra, det där är bara 

mansgöra.” 

……… 

Linda: Men på avdelning har det ju blivit anställt tjejer, det är ju ett tyngre 

jobb så att det är väl en ny grej dom har prövat. Anställa kvinnor där och se 

hur det funkar. Det verkar då gått bra för henne, en liten späd tjej som har 



 

21 

 

börjat där. Ingen trodde hon skulle klara det men jag har då inte hört nåt 

mer. 

 

Tunga arbeten förekommer fortfarande på arbetsplatsen, men idag finns betydligt mer 

hjälpmedel vid lyft med mera som underlättar i arbetet, så idag hänvisas inte i samma 

utsträckning till huruvida arbetet är tungt eller ej i var på företaget man hamnar enligt 

respondenterna. Att Linda även säger att ingen trodde att kvinnan skulle klara av det tunga 

arbetet visar även det på genussystemets verkningar som ovan nämnts att mannen här är 

normen och en uppdelning i stark (man) och svag (kvinna). Pratet om kvinnogöra och 

mansgöra är heller inte något som förekommer i någon stor utsträckning idag. Att en sned 

könsfördelning ändå finns på arbetsplatsen har givetvis med historien att göra (för att många 

arbetar kvar på arbetsplatsen och på sin position), men även för att det indikeras finnas en 

struktur på företaget där man hyser uppfattningar om vad som är lämpligt att arbeta med om 

man är kvinna och vad som är lämpligt att arbeta med om man är man. Respondenterna 

känner sig dock inte annorlunda behandlade på grund av att de är kvinnor. Utifrån 

genussystemet är det klart och tydligt en uppdelning i vad som är manligt och vad som är 

kvinnligt och att mannen är normen för hur arbetet ska skötas. För att klara sig och få det jobb 

hon ville ha tillägnade Karin en strategi om att utöva påtryckningar på personalchefen tills 

han gav upp och hon fick arbeta där hon ville (som första kvinna på den positionen). Giddens 

struktur och aktör visas främst genom det Linda säger, att man nu prövar anställa kvinnor till 

en viss avdelning som aldrig förr omfattat kvinnor och att det verkar fungera. Man bryter mot 

den rådande strukturen och utmanar den, och det förefaller även kunna fungera.  

 

4.2 Fackföreningen 

Möjligheter och fördelar med det fackliga uppdraget är något som legat som ett skimmer över 

vad och hur respondenterna talat om sina erfarenheter. De har framhållit en mängd olika 

anledningar till varför de i första hand intresserat sig fackligt och sedan vad som gör att de vill 

fortsätta med detta trots de stundtals jobbiga stunderna. Fördelarna och möjligheterna de talat 

om är att det är roligt, att vara något mer än en vanlig arbetare, att man besitter en 

maktposition (stoppa produktionen, få veta saker före andra, kunna påverka, insyn), att det 

fackliga uppdraget möjliggör personlig utveckling (lära sig nya saker, information, utbildning, 

insikter i beteenden, lära sig hantera folk), goda möjligheter att avancera inom organisationen 

(och kan därmed fungera som en språngbräda för karriären), träffa människor, hjälpa 

medlemmarna, att man får ett utbrett nätverk av kontakter och möjligheter till ledarskap. 
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Dessa fördelar och möjligheter kan jag inte se som könade på något vis, det bör vara något 

som alla förtroendevalda oavsett kön har erfarenheter och utbyte av. Dock så förefaller det 

påverka kvinnorna i denna undersökning till en personlig utveckling där de tillägnar sig det 

självförtroende och erfarenheter de kan använda sig utav både i den fackliga och privata 

sfären.  

 

Hinder för det fackliga utövandet på arbetet har jag lokaliserat till flera olika delar utifrån vad 

respondenterna berättat; upplevelser av irritation vid valen av förtroendevalda, problem med 

att arbetskamrater klagar på att man går ifrån arbetet samt rollen som fackligt förtroendevald 

och vad arbetskamraterna förväntar sig. Vid valen till förtroendeuppdragen vittnar kvinnorna 

om olika förfaranden där processen dels gått till som den ska i en demokratisk organisation 

med nomineringar, valberedning och så vidare och dels, som inträffat i ungefär hälften av 

fallen här, att det behövts någon på positionen och att de då ställt upp när ingen annan gjort 

det. De flesta respondenterna upplever inte att de bemötts illa av arbetskamraterna, med 

undantag för Annika och Linda. Linda menar att det uppstod en viss irritation från 

arbetskamraterna för att de upplevde att de inte valt henne till positionen, hon påtalade dock 

för dem att det inte fanns någon som ville och att hon då tog på sig det, vilket ledde till en 

acceptans.  Annika däremot blev vald till uppdraget via en demokratisk process och så här 

berättar hon om vad som sades efteråt: 

 

Annika: nej, nåt som var lite jobbigt riktigt i början var… Det var lite 

gliringar man fick och…ööö jaja… Du vart ju bara intagen på grund att du 

var tjej. 

Victoria: Okej. 

Annika: Kvotering tyckte ju dom. Och det var ju inte så jätteroligt att 

höra… Men det får man väl ta med en nypa salt.  

Victoria: Det är inte nåt så nu, alltså att man säger nånting om det? 

Annika: Nej. De törs inte haha! Nej men annars funkar det väl bra. Det är ju 

avundsjuka, det är det ju. 

 

Här ser vi samma problematik som i anställningsförfarandet, där genussystemet verkar genom 

att när kvinnor når en viss position anses de inkvoterade, medan en man i samma position 

antas fylla den på grund av kompetens. Sedan menar ju Annika att de personer som fäller 

sådana uttalanden gör det av avundsjuka, vilket inte kan uteslutas. Att respondenten dock 
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påtalar avundsjuka samt en nypa salt skulle jag påstå är en strategi från hennes sida för att 

distansera sig från och urskulda bemötandet och åsikterna som arbetskamraterna hyser och för 

att inte tänka på det som att de inte anser henne kompetent nog. En annan strategi för detta är 

när kvinnorna talar om hur de fått mer ”skinn på näsan” av att dels arbeta inom industrin och 

dels att de innehar förtroendeuppdrag. De anpassar sig således efter normen i hur man ska 

bete sig som industriarbetare och efter normen i hur man ska bete sig som förtroendevald 

vilket i båda fallen historiskt sett varit män.  

 

Det andra problemet med utövandet av det fackliga uppdraget på arbetsplatsen är frågan om 

att gå ifrån arbetet för att delta i utbildning, gå på möte, förhandling eller annat och att 

arbetskamraterna då ofta upplever detta som ett problem. Denna inställning påtalar 

respondenterna kan ha olika anledningar, där den största då tycks vara att det är 

arbetskamraterna som oftast får täcka upp för den förtroendevalda när hon är borta och 

därmed får mer att göra. Den negativa inställning som uppvisas av arbetskamraterna menar 

respondenterna är för att arbetskamraterna inte förstår att det är för deras skull de är borta. 

Detta förefaller gälla oavsett aktivitet förutom vid löneförhandlingar, för då vill 

arbetskamraterna veta. Vid hög arbetsbelastning genererar frånvaron dåligt samvete hos några 

av respondenterna då de upplever sig vara borta från arbetet för mycket på bekostnad av 

arbetskamraterna. Ingen av respondenterna uppger att de upplever någon konflikt i utövandet 

av uppdraget i förhållande till arbetsgivaren utan snarare att förhållandet är det omvända, att 

fackligt arbete uppmuntras.  

 

Det tredje lokaliserade problemområdet gällande uppdraget på arbetet är rollen som fackligt 

förtroendevald och förväntningarna detta genererar hos arbetskamraterna. Rollen som 

förtroendevald pekar såväl Elisabeth som Ida på som något man alltid är, man har själv alltid 

den fackliga mössan i bakfickan och arbetskamraterna betraktar en alltid som facket eller 

någon som på grund av uppdraget ska leka polis, vilket utmynnar i att Ida underlåter att 

berätta på en ny arbetsplats att hon är förtroendevald för hon menar att när hon arbetar arbetar 

hon och är en individ. Medan Elisabeth ser det som viktigt att kvinnor som är valda är 

likadana och står på samma nivå, hon vill med andra ord slopa hierarkin som finns mellan de 

förtroendevalda samt mellan de förtroendevalda och medlemmarna. När det sedan gäller 

förväntningarna från arbetskamraterna är det som ovan nämnts ett antagande om att de valda 

alltid är facket, i övrigt menar både Ida och Elisabeth att medlemmarna har en väldig 
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okunskap i vilka möjligheter facket har samt att de stirrar sig blinda på en liten fråga istället 

för att se helheten. 

 

Vidare har jag lokaliserat hinder för det fackliga utövandet inom fackföreningen som en 

ojämställd struktur, kompetens (eller brist därav), känsla av ensamhet samt om man låter 

uppdraget styra en. Att den fackliga organisationen har en ojämställd struktur vittnar Ida, 

Annika samt Elisabeth om, de övriga respondenterna upplever inte att det existerar någon 

struktur kring detta. Nedan berättar Elisabeth om sexismen inom organisationen och 

förändringar som sker på området. 

 

Elisabeth: Där har det ju hänt otroligt mycket inom IF Metall. Alltså när jag 

började på 80-talet då var det otroligt sexistiskt mot tjejer. Och det är, nu är 

jag ju tant så att risken att man ska råka ut för det är väl mindre, men det är 

inte helt borta. Det är inte alls länge sen en ombudsman på central nivå vart 

omplacerad på grund utav sexuella trakasserier. Så att i den gamla, det han 

tillhör det där gamla skrået, och där har ju att de här gamla potentaterna inom 

förbundet de har kvar det här sexistiska. Ska inte säga att alla, för det finns ju 

alltid undantag, vettiga människor där också men medan Stefan Löfven… Det 

var så härligt på den kongressen jag var när han tillträdde för att han tog i sitt 

invigningstal just detta om jämställdhet mellan kvinnor och män. Och han är 

väldigt noga med de bitarna. Och jag tror att får han härja ett tag till med sitt 

mjuka ledarskap, han har väldigt mjukt ledarskap, och vissa som sitter på 

förbundet på centralnivå försvinner ut, så kommer vi få ännu bättre med de 

här bitarna. 

 

Här påtalar respondenten att det inom förbundet förekommer sexuella trakasserier och att en 

sexistisk jargong existerat. Respondenten betonar att detta till största delen försvunnit men att 

det främst är äldre män som hyser dessa åsikter som då producerar en icke önskvärd ordning 

och att risken att utsättas är störst för unga kvinnor. Att förbundsordföranden (Stefan Löfven) 

enligt respondenten trycker på jämställdhet som något mycket viktigt samt att man de senaste 

åren arbetat mycket med dessa frågor (39 punkter för jämställdhet) tolkar jag som att denna 

ordning ej är acceptabel och skall prioriteras i organisationen. Utifrån Giddens teori om 

struktur och aktör ser man tydligt att det inom organisationen levt en struktur där män 

överordnats kvinnor och att en sexistisk jargong varit en del av denna struktur. Att detta inte 
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är tillnärmelsevis lika utbrett idag enligt respondenterna indikerar att denna struktur utmanats 

av aktörer inom organisationen. En av dessa kan då tänkas vara Stefan Löfven som då ska 

vara en av de som trycker på för förändring. Dessutom är denna utmaning av strukturen något 

som genomförs utifrån en diskursiv medvetenhet om strukturen och att man tillsammans kan 

agera för förändring. Ida påpekar också att en ojämställd ordning fått råda inom 

organisationen där hon beskriver att det antagits att det är hon, med anledning av att hon är 

kvinna, ska vara sekreterare på möten. Men att hon upplever att hon inte längre behandlas 

annorlunda än de förtroendevalda männen. Ida berättar om den enda gången hon upplever att 

hon särbehandlats för att hon var kvinna och att det aldrig hände igen. Klubbstyrelsen hade 

tillsammans med företaget varit iväg för att diskutera frågor samtidigt som man bastade och 

drack öl och så vidare och hon inte blev bjuden. När Ida fick veta detta i efterhand 

konfronterade hon den övriga styrelsen:  

 

Ida: ”Jag skulle vilja veta vad det är ni gjort.” ”Ja men vi har varit iväg bla 

bla bla och litegrann diskuterat och så här.” Och då ställde jag frågan 

”Varför var inte jag bjuden?” ”Ja men vad tänkte du?” ”Ja men visst tillhör 

jag styrelsen?” Och vi satt och diskuterade alltså såna frågor så att rimligtvis 

borde ju jag ha fått veta nånting. Det är inte säkert att jag kommit ändå för 

att jag vet inte hur intresserad jag är av att basta och dricka öl haha! Men 

”Varför var inte jag tillfrågad? För jag tillhör ju styrelsen också.” ”Ja vi 

tänkte nog inte på det.” Och då sa jag så här att ”Händer det här en gång till 

då kommer jag att avsäga mig mitt uppdrag och jag kommer att berätta 

varför, det här är inte acceptabelt. Och får jag höra en tillstymmelse till det 

här, för att jag ska ha rätt att tacka nej om jag vill. Då kommer jag att gå 

samma dag. För det är inte intressant.” Det är enda gången som jag känt att 

jag verkligen var, alltså de bara glömde bort mig därför att jag var tjej. Sen 

gjorde de inte om det, utan det var bara klantighet. Otänkthet.  

 

Utifrån Idas erfarenheter där de övriga förtroendevalda glömde henne på grund av hennes kön 

tolkar jag utifrån Giddens praktiska medvetande då klubbstyrelsen och representanter från 

företaget handlade utan att reflektera över tidigare nämnda handlande. Att det sedan inte 

upprepats kan ha att göra med att man uppnått ett diskursivt medvetande rörande just denna 

typ av handlingar eller möjligtvis av rädsla för repressalier eller att Ida inte vill fortsätta i 

styrelsen, såsom hon själv berättade. Att respondenten sedan påpekar att det hela handlade om 
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klantighet och otänkthet, ser jag här som en strategi för att komma undan att hantera den 

övriga klubbstyrelsens strukturella handlande och möjliga inställning gentemot kvinnor och 

istället fokusera på att det var något som var tillfälligt och som härrör från individuella drag. 

Att representanterna för klubbstyrelsen och företaget dessutom antar att basta och dricka öl är 

något som hör uppdraget till, antagligen för att det tidigare fungerat på det viset, indikerar 

också på hur normen för hur en förtroendevald industriarbetare ser ut. Normen för hur en 

klubbordföring ska vara berättar Annika om nedan då hon berättar om att hon tillfrågats om 

denna position. 

 

Annika: det var det jag kände när jag fick erbjudande om att ta över som 

ordförande att… Jag tror att man skulle ha blivit jävligt bevakad som 

kvinna, jag menar det skulle vara historiskt att en kvinna vart 

klubbordförande på företag 1, för jag tror man skulle bli jävligt synad i 

sömmarna på alla sätt och vis och kritiserad på grund av att man är kvinna 

då.  

 

Här ser vi exempel på genussystemets vardande i den fackliga världen. En struktur där 

mannen är norm för en klubbordföring och att om en kvinna skulle nå denna position skulle 

hon synas i sömmarna anser jag tyder på just detta. Detta menar jag innebär att när mannen på 

samma position handlar på ett visst sätt nagelfars det utifrån hans person medan om en kvinna 

handlar på så vis nagelfars det utifrån hennes kön. Föreställningar där en uppdelning i hur 

kvinnor och män förväntas vara kan här skönjas och att kvinnans ledarskap således skulle 

vara av annan art än mannens utifrån detta. Huruvida föreställningarna går att härleda utifrån 

en biologistisk hållning eller en materialkonstruktivistisk, såsom Briskin (2006) menar, har 

jag ingen information om utifrån mitt empiriska material. Respondenten har framhållit denna 

eventuella granskning och kritik som delvisa anledningar till att hon inte velat ha den 

positionen fastän hon blivit tillfrågad. En annan anledning Annika pekar på är att hon anser 

sig inte kompetent nog för att ta sig an uppdraget. Jag ställde frågan till samtliga respondenter 

huruvida de anser att de har kompetens för det uppdrag de har. Här var svaren blandade, det 

var två av respondenterna som anser sig ha nog med kompetens, de övriga anser sig brista i 

kompetens. Något som är intressant med detta är att de som anser sig mest kompetenta är de 

som innehar de högsta positionerna inom organisationen. Vad kan detta bero på? Min 

tolkning och som Kirton (2005) är inne på är självförtroende och självkännedom. Ju mer 

utbildning desto mer kött på benen och detta i kombination med uppmuntran från övriga 
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förtroendevalda, arbetskamrater och så vidare genereras självförtroende. Sedan insikten att 

man inte kan veta allt utan det är andra kvalitéer man besitter som är avgörande för hur man 

sköter uppdraget. När det sedan gäller ledarskap menar Elisabeth att skillnader i ledarskap 

inom organisationen, där den gamla bilden om ett hårt sätt att bedriva verksamheten ställs 

emot den nya mjukare stilen, beror på att bilden av hur en manlig förtroendevald ska vara 

förändras när det yngre gardet kommer in. Med andra ord att en förändring håller på att ske. 

En annan anledning som kan påverka huruvida man väljer att ställa upp som förtroendevald 

och som Elisabeth pekar på är ensamheten som kan följa av det fackliga uppdraget: 

 

Elisabeth: det väldigt tydligt just att vi bygger oss en glasvägg för att liksom 

klara oss på nåt vis i den manliga världen va. Men när vi då hade lyckats 

rasera den så, det tog faktiskt några tillfällen innan det så har vi, alltså där 

har vi utvecklat ett väldigt bra kamratskap. Så jag tror just det här att man 

blir, man blir ganska ensam.  

 

En ensamhet i det fackliga uppdraget oavsett kön kan även vara aktuellt, dock går det läsa i 

citatet ovan att kvinnor som når dessa positioner måste hålla en viss distans för att klara sig i 

den manliga världen då en viss utsatthet upplevs, men även att en sammanhållning uppstår 

därigenom. Detta är något som upplevs som positivt, en slags kvinnosolidaritet menar ungefär 

hälften av respondenterna existerar inom organisationen och som tar sig i uttryck på olika sätt. 

En respondent säger att kvinnosolidariteten främst yttrar sig genom att kvinnor gärna sätter 

sig med andra kvinnor när det är fackliga möten på arbetet, en annan säger att det uppstått en 

ömhet mellan de förtroendevalda kvinnorna i hennes omgivning och att det är väldigt starka 

kvinnor. Elisabeth påpekar dock att kvinnorna inom den fackliga världen är alltför dåliga på 

att stödja varandra och att detta borde avhjälpas med skapande av nätverk och att behov av 

nätverk finns av nedanstående anledning:  

 

Elisabeth: Därför att det finns fortfarande en, en invand, en ryggsäck där vi 

har med oss att vi väljer män på grund av att de är män. Och det är mycket 

det här som vi sa det här beteendet man kanske utövar utan att tänka. 

Reflekterar man inte över vad man gör och vilka val man gör, då blir det att 

då väljer man en man istället för en kvinna. 
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Det reflexiva handlandet i att välja män kan härröras från det praktiska medvetandet där män 

väljs av bara farten enbart för att de är män. Det praktiska medvetandet i kombination med 

genussystemet där mannen är norm visas mycket tydligt utifrån de erfarenheter Elisabeth 

delar med sig av ovan. Att respondenten även pekar på hur detta kan avhjälpas är intressant då 

det visar på en medvetenhet och vilja samt tro på förändring. En förändring av strukturen 

genom aktörernas omsorg och medvetenhet av det upplevda problemet. Sedan finns det även 

respondenter som inte anser att det finns någon kvinnosolidaritet alls, utan att man inom det 

fackliga och på arbetsplatsen hjälper fram varandra oavsett kön. Andra problem i utövandet 

av det fackliga uppdraget inom organisationen är enligt Ida att man inte ska låta uppdragen 

styra en och då ”brinna utan att bränna”-problematiken förefaller påtaglig inom 

fackföreningsrörelsen, där man genom sin förändringsiver gärna vill ta på sig mycket riskerar 

utbrändhet. Huruvida skillnader existerar kring detta utifrån kön kan jag inte uttala mig 

tvärsäkert om, men en adekvat tolkning utifrån strukturerna som kan skönjas i denna 

undersökning och tidigare forskning antyder åtminstone att risken för utbrändhet av detta slag 

bör vara högre för kvinnor än män då högre krav tycks ställas på kvinnor. 

 

4.3 Privatlivet 

Jag har inte funnit några indikationer på att de närståendes inställning till det fackliga 

uppdraget skulle vara av negativ art, utan snarare i de fall där fackliga frågor diskuteras i 

hemmet att respondenterna upplever ett stöd i sitt uppdrag. Flertalet av respondenterna 

framhåller rättvisa som en av de största anledningarna till deras inställning till facket, att man 

anser att fackföreningen står för rättvisa i samhället och att man genom att arbeta fackligt 

stärker detta. Somliga av respondenterna berättar under intervjuns gång om det fackliga och 

politiska arvet, där främst rättvisa har diskuterats flitigt i dessa familjer sedan barnsben. I ett 

par av respondenternas hem gör man det nu även med sina egna barn. 

 

Liselott: Hos oss har vi ju diskuterat väldigt mycket och det är därför jag 

säger att med barnen diskuterar vi såna frågor, överhuvudtaget frågor vi tar 

upp och det har blivit diskussioner haha! Ibland väldigt mycket. 

 

Detta rättvisetänk och den inställning respondenternas familjer har rörande facklig 

verksamhet går i linje med resultaten som visas i Kirtons (2005) artikel om familjens inverkan 

på huruvida man engagerar sig fackligt. Likaså gällande inställningen och uppfattningen om 

feminism och jämställdhet. Utifrån de svar och det som framkommit i undersökningen 
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förefaller de allra flesta av respondenterna hysa en uppfattning om mäns och kvinnors 

möjligheter och rättigheter i samhället och att dessa bör vara lika.  

 

Annika: Det ska naturligtvis vara jämställt. Åt bägge hållen.  

………. 

Jeanette: Jag tror att män och kvinnor är lika, förutom att män har mer 

muskelmassa. Vi formas nog av samhället… 

 

Denna bakgrund och inställning till omgivningen bör rimligtvis påverka hur privatlivet i 

förhållande till hur uppdraget utformas då den fackliga mössan samt de värderingar som hyses 

inte är isolerade till vare sig hemmet eller det fackliga uppdraget. I och med synen på rättvisa 

och jämställdhet respondenterna visar kan antas att detta bör få genomslag i möjligheterna för 

utövandet av det fackliga uppdraget i förhållande till privatlivet. Det jag fann genom min 

undersökning är att ingen av respondenterna erfar att någon konflikt uppvisas gällande 

uppdraget och privatlivet förutsatt att uppdraget utövas under arbetstid, utan privatlivets 

inverkan på det fackliga uppdraget härrör från möjligheten att ta sig tid till uppdraget utanför 

arbetstid. De berättar om att uppdraget (eller ett möjligt framtida avancemang inom 

fackföreningen) kan gå ut över tiden man har för fritidsaktiviteter, sina barn och till hushållet 

och att man då prioriterar det privata över det fackliga. När jag under intervjun med Karin 

frågade om fördelning av hushållsarbete resonerade hon som så att hon anser att det i 

samhället talas för mycket om jämställdhet och att det är mer individuella faktorer som avgör 

vad var och en gör i hemmet och då främst arbetstider. Hos andra respondenter finns å andra 

sidan en uppfattning om hur arbetet i hushållet fördelas mellan de boende i hushållet och i 

dessa fall pekar de på att de själva har huvudansvaret för detta område och att det är de som 

gör det mesta. Jeanette genomför en analys av sitt eget handlande: 

 

Jeanette: Jag har varit sambo sen tre månader nu, han flyttade in hos mig… 

Jag vill leva jämställt men jag gör nog det mesta… Vet inte varför… 

Kanske för att han just flyttat in hos mig... Eller det kanske är nån 

kontrollgrej? Eller makt? Men jag tror att alla kan, och bör, arbeta med allt 

och dela på hushållsysslorna.  

 

Det Jeanette nämner indikerar på problematiken mellan delvis hur man anser att saker och 

ting bör förhålla sig och hur det egentligen förhåller sig, delvis hur genussystemet verkar i 
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hushållet och delvis på hur strukturer i samhället svårligen förändras även om aktörerna inom 

strukturen är medvetna om och vill förändra densamma. Alla respondenter utom en 

diskuterade under intervjuns gång det egna förhållandet till det fackliga uppdraget under åren 

som gått sedan de blev valda. Här säger samtliga som har barn att de backat inom det fackliga 

under åren som barnen var små och att ju äldre barnen blivit ju mer fackligt aktiva har de 

blivit igen.  

 

Liselott: Nja men nu är det så att jag har då tre barn och två har flyttat och 

den sista flyttar nu haha! Så jag känner att, det tycker jag inte varit nåt. Det 

är som tvärtom, man får mer tid nu, eller, jag har mer tid nu haha! Jag 

behöver som inte, han som är 19 jag behöver, de sköter sig som själva.  

………. 

Victoria: Du nämnde någonting om att det var för mycket ett tag med det 

fackliga… 

Karin: Ja jag har haft, i och med att skadan och i och med att jag var 

ungdomsledare i flera år. Både fotboll, innebandy, hockey, så man bodde i 

princip på alla anläggningar och det var ju mycket. Och då kände jag det att 

jag tyckte det var viktigare då. Det jag hade hemma med barnen alltså så... 

Och nu har man som större barn så jag menar då börjar man… Ja jag 

tycker… Ja jag vet inte haha!  

 

Detta går i linje med de resultat som Thomas och Hildingsson (2009) visar i att de 

traditionella uppdelningarna i vad man gör i hemmet utifrån kön blir mer tydligt 

då barn kommer in i bilden. Dessa strukturer i fördelning av hushållsarbete och 

omsorg av barn är således levande i allra högsta grad likväl att genussystemet 

befästs via dessa aktiviteter. Såväl Ida som Jeanette berättar i intervjun att de 

befarar en konflikt mellan uppdrag och familj när man har barn. Ida som har ett 

barn som är ett år pekar på att det framledes kan tänkas innebära problem att 

kombinera dessa om både hon själv och hennes sambo arbetar skift, men inte 

annars. Jeanette som är den enda respondenten som inte har barn säger: 

 

Jeanette: Det är mycket övertid här, så det blir problem att umgås med 

kompisar och så…så ja jag tycker att det finns en konflikt mellan arbetet 

och hemmalivet. Men nån konflikt mellan uppdraget och hemmalivet har 
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jag inte än, tror att det kan bli så när man skaffar familj, då kan det nog bli 

jobbigt i längden. 

 

Skiftgång och hur mycket tid man själv samt partnern spenderar på arbetet förefaller vara 

något som flera av respondenterna framhåller som skälet till fördelningen av 

hushållssysslorna. Tidsbrist för en god kombination av uppdrag och hemmaliv kan härledas ur 

en viss brist på jämställdhet i respondenternas hem utifrån utsagorna om ansvaret för hem och 

barn, men de förefaller inte uppleva fördelningen med efterföljande tidsbrist som ett problem. 

Detta visar även artikeln av Thomas och Hildingsson (2009) där det pekas på inbäddade 

könsideologier som grunden till detta. Andra anledningar som kan tänkas spela in skulle jag 

påstå har att göra med en legitimering av den egna livsstilen och sina egna val utifrån vad de 

själva har för uppfattning om jämställdhet och rättvisa, upplevelsen av att vara politiskt 

korrekt eller för den delen kanske att respondenterna säger sådant de tror att jag vill att de ska 

säga. Individuella aspekter i fördelningen av hushållsarbetet utöver skiftarbete kan svårligen 

utrönas utifrån min undersökning då det främst är skiftgång som respondenterna framhållit 

under intervjuerna, däremot så är det tydligt att det finns strukturer kring hur hushållsarbetet 

fördelas. Utifrån vad respondenterna berättar om denna fördelning och anledningarna till 

densamma utläser jag från Hirdmans genussystem att det finns en uppdelning i två sfärer, 

kvinnans sfär (hemmet) och mannens sfär (arbetet). Detta för att de utifrån mannens 

arbetstider bestämmer omfattningen om hushållsarbetet för kvinnan. Mannen uppfattas 

därmed som norm och kvinnan den som ska anpassa sig efter detta. Sedan förefaller 

kvinnorna ha som strategi att urskulda detta genom att framföra att man inte upplever detta 

som ett problem. Sedan kan Giddens teorier appliceras i analysen genom att det delvis går att 

visa på att strukturer i samhället existerar som cementerar och reproducerar genussystemet där 

kvinnans sfär är hemmet och mannens arbetet, och delvis på att aktörerna inom denna struktur 

fortsätter med detsamma utifrån det omedvetna och det praktiskt medvetna. Hos de 

respondenter som genomför en analys av sitt eget handlande och sin egen inställning till 

fördelningen av hushållssysslorna kan ett diskursivt medvetande påvisas och utifrån detta kan 

dessa aktörer söka förändra förehavandena i sitt eget hem och i längden påverka de strukturer 

de finner vilja att förändra.  

 

5. DISKUSSION 

 

5.1 Sammanfattande slutsatser 
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• Hur upplevs arbetet och arbetsplatsen? 

Arbetet och arbetsplatsen uppfattas i stort som något positivt hos respondenterna då de 

förefaller trivas bra. Dock visar alla respondenterna prov på att en sexistisk jargong gentemot 

kvinnor varit rådande på arbetsplatsen men samtliga påpekar även att denna i stort försvunnit. 

Ojämställdhet på arbetsplatserna lever fortfarande kvar vilket främst är tydligt på företag 1 

genom hur könsfördelningen ser ut mellan avdelningarna och på företag 2 då mönster i vilka 

som blir anställda kan uppvisas. Det finns en medvetenhet om jämställdhetsfrågor inom 

företagen och företag 1 arbetar dessutom enligt respondenternas utsagor mycket med att få till 

stånd en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen vilket de menar upplevs positivt, dock har 

detta fått som följd att de själva samt arbetskamraterna ifrågasätter detta i termer av kvotering. 

En av respondenterna på företag 1 berättar dessutom om en rädsla att inte bli 

tillsvidareanställd om man är gravid, vilket inte är en rädsla isolerad till enbart henne. 

Emellertid uppger respondenterna att de behandlas lika som männen idag. Alla dessa delar 

tillsammans anser jag tyder på just den brist på jämställdhet jag ovan nämnt. Och upplevelsen 

av likabehandling respondenterna uppger är något motstridig, med anledning av att när man 

skrapar bort fernissan och diskuterar dessa frågor närmre så visar det sig att de de facto inte 

upplever sig likabehandlade. 

 

• Finns hinder för det fackliga utövandet på arbetet?  

Hos två av respondenterna har viss irritation rörande valen av dem till förtroendeuppdraget 

lokaliserats, den ena med anledning av att arbetskamraterna inte ansåg att de valt henne och 

den andra för att arbetskamraterna ansåg henne inkvoterad. Respondenten som ansågs 

inkvoterad uppvisar det tydligaste, och kanske det enda, könsbundna hindret gällande det 

fackliga utövandet på arbetet. Här visas prov på att kvinnor och män bedöms utifrån olika 

parametrar då kvinnan på positionen bedöms vara inkvoterad, medan män på andra positioner 

bedöms antas besitta den på grund av kompetens. Andra hinder för det fackliga utövandet på 

arbetsplatsen är att arbetskamrater kan uttrycka irritation när de förtroendevalda lämnar 

arbetet för att delta i utbildning, möten, förhandlingar med mera. Här upplever även somliga 

av respondenterna en press från sig själva att arbetet och arbetskamraterna inte ska behöva 

stryka på foten gentemot uppdraget. Ett tredje hinder är rollen som förtroendevald, då 

arbetskamraterna kan hysa förväntningar på att den förtroendevalde alltid är facket och kan då 

få till följd att särbehandlas av kollegorna som om uppdraget innebär att man är någon slags 

polis eller någon som bevakar arbetet. Detta samt övriga förväntningar (eller icke befintliga 
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sådana) uppfattar respondenterna som en okunskap om arbetskamraternas uppfattning och tro 

att den fackliga organisationen är till för och vad som är möjligt att genomföra. 

 

• Vari ligger möjligheterna och fördelarna med det fackliga uppdraget? 

Respondenterna uppvisar en stark tilltro till det fackliga arbetet samt till sitt uppdrag, samtliga 

påpekar hur viktigt och roligt det är att arbeta fackligt. Fördelarna och möjligheterna utöver 

detta är främst besittandet av en maktposition (trots att några inte upplever sig ha makt) och 

tillägnandet av personlig utveckling. Jag har inte funnit dessa fördelar och möjligheter som 

könade på något vis.  

 

• Finns hinder för det fackliga utövandet inom fackföreningen?  

Det mest uppenbara är den ojämställda struktur som råder inom fackföreningen där olika 

positioner förväntas fyllas utifrån vilket kön den förtroendevalde har, samt den sexism som 

fått spelutrymme genom historien. Rörande denna sexism och dess uttryck påpekar samtliga 

respondenter att den minskat drastiskt de senaste åren men att den fortfarande lever kvar. 

Denna struktur kan man tolka som det största hindret för kvinnor att utöva sitt 

förtroendeuppdrag då ett glastak tycks existera. Det näst största hindret att överkomma för 

respondenterna är de själva, flertalet anser nämligen att de inte är kompetenta nog för sitt 

uppdrag. Oavsett om det förhåller sig på detta vis eller inte är i detta sammanhang av mindre 

vikt, utan min slutsats är att det snarare är så att uppfattningen om den egna kompetensen och 

upplevelsen av självet som är viktigt i ett eventuellt avancemang eller befästande av den egna 

positionen inom den fackliga organisationen.  

 

• Finns hinder för det fackliga utövandet i privatlivet? 

Det primära hindret som framkom under intervjuerna var tiden, där skiftgång och 

huvudansvar för barn och hem är det centrala. Respondenterna uppger att de inte upplever 

någon konflikt mellan privatlivet och uppdraget förutsatt att uppdraget inte tar tid från det 

privata. Främst gäller detta då respondenterna har små barn. Tiden innan barnafödande och 

när barnen sedan vuxit upp är tid för fackligt engagemang, tiden däremellan sätts det fackliga 

på undantag.  

 

5.2 Reflexioner 

Utifrån det empiriska material jag samlat ihop drar jag slutsatsen att genussystemet där 

isärhållande av vad som är manligt och vad som är kvinnligt, samt att mannen är norm 
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existerar och utmynnar i genuskontrakt och maktstrategier. Detta genussystem tar sig i uttryck 

som ovan beskrivits och existerar på alla de tre nivåer som jag undersöker i min studie. 

Exempelvis såväl när respondenterna inte upplever det som ett problem att de har det största 

ansvaret för hushållet såsom Thomas och Hildingsson pekat på (Thomas, Hildingsson, 2009), 

inom fackföreningen där en bild av den förtroendevalde råder samt när män beter sig 

sexistiskt på arbetsplatsen. Genom respondenternas berättelser ovan kan man således se att 

kvinnors och mäns villkor inom den fackliga världen skiljer sig åt markant då man läser med 

genussystemets glasögon. Från urvalsprocessen till kvinnornas avancemang inom 

fackföreningen visas prov på motståndet mot kvinnors maktpositioner från andra 

förtroendevalda likväl från den egna uppfattningen om självet (Briskin, 2006) och ett 

eventuellt framtida bemötande. Att kvinnors utövande av det fackliga uppdraget även tycks 

undergrävas av såväl arbetskamrater, andra förtroendevalda samt dem själva bidrar till såväl 

reproducerandet av den rådande strukturen som reproducerandet av genussystemet.  

 

Jag utläser även strukturer som sakta men säkert förefaller förändras genom aktörers försorg 

över att en förändring ska komma till stånd, däribland inte minst dessa kvinnor och män inom 

organisationen som aktivt arbetar för denna förändring genom deras medvetenhet om 

problematiken i första hand och i andra hand det aktiva arbete de genomför ute på 

arbetsplatserna samt inom den egna organisationen. Såsom en av respondenterna påpekat att 

detta kan ske genom ett mjukt ledarskap, det vill säga på det sätt det framförs att kvinnor 

utövar sitt ledarskap (Briskin, 2006). Gender practising och practising gender (Yancey 

Martin, 2003) visas även prov på i det empiriska materialet då skapandet och utövandet av 

kön inträffar gång på gång, inte minst i ledarskapet. Detta utrönas på samma sätt som det 

praktiska medvetandet vars inverkan inom alla de tre områdena visas genom de handlingar 

respondenterna vittnar om och som leder till att normer och strukturer fortsätter reproduceras. 

Men det empiriska materialet visar att dessa normer och strukturer utmanas av aktörer som i 

min tolkning uppnått ett diskursivt medvetande och genom detta har möjlighet att få till stånd 

förändring. Denna vilja till förändring inom den fackliga organisationen till fördel för en mer 

jämställd organisering kan, som Kirton beskriver (Kirton, 2005), delvis ha att göra med de 

fackligt engagerade kvinnornas inställning till feminism.  

 

Det är tydligt i undersökningen att det inte bara är män som upprätthåller dessa strukturer 

samt genussystemet med dess kontrakt och maktstrategier, utan kvinnor gör det i samma 

utsträckning genom att vi lever och förstår oss själva, varandra och samhället utifrån dess 
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praktiker där män överordnas kvinnor. I och med detta upplever respondenterna att de ej 

behandlas annorlunda än männen samt upplever det inte som ett problem att de själva har 

huvudansvaret för hemmet, då detta är något man ”andas” och som genomsyrar allt i 

omgivningen. Vi producerar och reproducerar de sociala föreställningarna som omger våra 

kön och som i denna studie kommer till uttryck dels via de direkt diskriminerande handlingar 

och uttryck som respondenterna vittnar om, och dels de dimensioner jag nyss berört om de 

implicita förhållningar som råder mellan könen.  

 

5.3 Brister och förtjänster 

När jag reflekterar över intervjuerna jag genomfört under denna studies gång upplever jag att 

respondenterna snabbt fick förtroende för mig, men när det handlade om privatlivet blev flera 

av dem defensiva och inte lika villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Huruvida detta 

beror på valet av frågor, att privatlivets koppling till uppdraget inte varit tillräckligt tydlig 

eller om det har något med intervjuareffekten att göra är jag inte säker på. Förhoppningsvis 

har intervjuareffekten inte inträffat då jag vinnlagt mig om att i möjligaste mån inte påverka 

respondenterna, men i och med att en intervju inte är en envägskommunikation går det inte att 

bortse från den effekt jag som intervjuare skulle kunna ha haft på respondenterna. 

 Dock tror jag att det främst har med frågornas utformning rörande privatlivet att göra och 

således att vissa justeringar i frågorna skulle avhjälpt detta. För att förbättra studiens 

förutsättningar kunde frågorna som ställts varit lite mer utförliga istället för övergripande, 

vilket jag tror kan ha gjort dem svåra att svara på. Själva området för studien har varit bred 

och det empiriska material jag samlat in har varit omfattande vilket stundtals gjort det svårt att 

överblicka, men i och med att jag ville använda denna som en förstudie anser jag att den bör 

vara bred för att vid fortsatta studier kunna snäva in frågeställningarna ytterligare. Något 

annat som kan ha påverkat studiens resultat är urvalet, delvis då jag använt mig av 

informanter från endast tre företag och att två av dem valts av mig och således ej slumpats 

fram. När jag valde dessa två personer anser jag att jag gjorde det av bekvämlighet, men 

omedvetet kan jag ha valt dem av okända anledningar. Förtjänster med min studie anser jag 

vara just dess bredd och den sociologiska betydelse den har då kön som institution påvisas 

vara av vikt inom den fackliga organisationen. Studiens bidrag till fältet består således dels i 

att visa på viss förändring gällande kvinnors upplevelser av innehavandet av 

förtroendeuppdrag inom industrin, men även att viss reproduktion av traditionella mönster 

fortfarande kvarstår och att det därmed krävs ett fortsatt arbete med att förändra dess 

strukturer.  
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5.3 Framtida forskning 

I och med lagar mot diskriminering som stiftats i Sverige under åren i kombination med 

förändringar som inträffat i förhållandet mellan kvinnor och män på arbetsplatserna bör 

rimligtvis en sexistisk jargong minska, vilket respondenterna påpekar. Dock ställer jag mig 

frågande till dess omfattning utifrån det respondenterna berättat i kombination med mina egna 

erfarenheter som fackligt förtroendevald ung kvinna inom industrin.  Jag har under studiens 

gång funderat i banorna att människor och deras åsikter, inställningar, värderingar och 

beteenden inte förändras i den takt och omfattning som ges sken av. Min hypotes är att istället 

för en rå och öppen sexism samt uppenbara trakasserier på arbetsplatsen använder sig många 

av humor. Att skämt med sexistiska undertoner existerar på arbetsplatser tror jag inte är en 

ovanlighet likaså inställningen att ”lite skämt får man tåla”. Detta innebär att personen som 

skämtar trycker ned andra och höjer sig själv och genom skämtets karaktär gömmer sig 

bakom detsamma (kanske omedvetet). Ett slags förtäckt förtryck där målet för skämtet, eller 

för den delen vem som helst i omgivningen som inte uppskattar det, utmålas som tråkig eller 

humorbefriad. Skulden hamnar således på mottagaren istället för avsändaren. Huruvida detta 

är något reellt eller inte kan jag inte uttala mig om i detta läge, men tror faktiskt detta är en 

adekvat hypotes som jag finner intressant att pröva via vidare undersökningar på området. Har 

en sådan förskjutning inträffat? Vad innebär det i så fall för de inblandade parterna? För 

samhället? Vad kan det finnas för sociologiska och/eller socialpsykologiska förklaringar? Och 

så vidare. 

 

I denna studie visar respondenternas upplevelser att det till största delen är äldre män som har 

eller har haft ett diskrimenerande/sexistiskt handlande och uttryck. Detta resultat går dock 

stick i stäv med mina egna erfarenheter på området, som säger att det snarare är män i 25-40 

årsåldern som är de som främst fäller kommentarer av diskriminerande art. Att det förhåller 

sig på detta vis tolkar jag är för att de yngre männen faller in i en manlighetsnorm som de 

äldre kanske redan uppnår och därför inte ”behöver” utöva längre eller för att de äldre har 

erfarenheter i bagaget som gör att de inte anser det okej att bete sig på detta vis. Att mina 

erfarenheter skiljer sig från respondenternas kan bero på sådant som att min undersökning är 

av exemplifierande art, att mina erfarenheter är isolerade enbart till mig och utgör således 

inget mönster, att företagskultur spelar in eller vad helst annat som kan påverka detta. Att det 

sexistiska beteendet dock är strukturellt och en del av genussystemet anser jag vara 

otvetydigt. Inom detta område anser jag att mer studier bör bedrivas exempelvis genom 
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frågeställningarna; inträffar förändringar i attityd när äldre fasas ut och yngre fasas in? På 

vilket sätt uttrycks manlighet inom fackföreningsrörelsen?  

 

Mer idéer för vidare forskning kan vara att undersöka vilka kvinnor som blir förtroendevalda 

inom industrin. I min undersökning påpekar ett par respondenter att mönster existerar här och 

att det förefaller vara kvinnor som man kan definiera som starka, som går sin egen väg trots 

motstånd. Det jag även funnit hos respondenterna är att visar ett starkt rättvisepatos samt är 

drivna för förändring och vilja till personlig utveckling. Något annat jag reflekterat över när 

intervjuerna genomförts är respondenternas i vissa fall upprepade påpekanden att de inte 

känner sig särbehandlade på arbetet och inom fackföreningen. Och självfallet kan det förhålla 

sig på detta viset, men när det påpekas gång på gång undrar jag om dessa respondenter ser det 

som en självuppfyllande profetia om man erkänner sig särbehandlad. Här skulle jag även 

önska att vidare studier genomförs och då i form av en kombination av observation samt 

djupintervjuer.  

 

Slutligen anser jag att studier bör genomföras som gör att resultaten går att generalisera och 

då möjligtvis genom enkät till samtliga förtroendevalda kvinnor inom förbundet eller kanske 

samtliga förtroendevalda inom några avdelningar (och då kunna jämföra erfarenheter). Andra 

frågeställningar jag finner intressant att undersöka är huruvida skillnader i erfarenheter 

existerar mellan förtroendevalda på en större bredd av arbetsplatser?  Hur stor inverkan har 

fackföreningens styrdokument och företagens policy på upplevelsen av jämställdhet på 

arbetsplatsen?  
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7. BILAGA 

 

INTERVJUGUIDE 

 

Arbetet  
1. Hur länge har du arbetat här? Trivs? Vilken avdelning? Vad innehåller arbetet? Tidigare arbeten? 

2. Syn på arbete, varför arbetar man? 

3. Möjligheter för utbildning på arbetet?  

4. Hur ser ledarskapet ut? Upplevs det demokratiskt? Upplevs det jämställt? 

5. Klimatet på företaget? Upplevs det demokratiskt? Upplevs det jämställt? 

6. Jämställdhetsplan? Arbetar man med sådana frågor? 

7. Kvinnosolidaritet?  

8. Upplever du att kvinnors och mäns erfarenheter skiljer sig åt? 

 

Uppdraget 
9. Varför fackligt aktiv?  

10. Syn på fackliga uppdrag?  

11. Vilket uppdrag? Vad innehåller det? Sedan hur länge? Bild av uppdraget innan man tog det? Har 

denna bild förändrats? Haft andra uppdrag? 

12. Hur upplevs förtroendemannaskapet?  

13. Upplever du att du innehar makt via uppdraget?  

14. Hur upplevs ledarskapet? Demokratiskt? Jämställt? 

15. Möjligheter till utbildning inom det fackliga? Vilka utbildningar har du gått? 

16. Möjligheter för fackligt avancemang? 

17. Konflikt arbete – uppdrag? 

18. Hur behandlas du som förtroendevald av dina arbetskamrater? Av de andra förtroendevalda? Av 

chefer? 

19. Arbetar man med jämställdhetsfrågor inom ramarna för det fackliga arbetet? Behövs det? 

Varför/varför inte? 

20. Skiljer sig kvinnors och mäns erfarenheter åt? 

21. Om du varit man, tror du att du skulle arbeta fackligt? Ha den position du har? Bemötas på 

samma sätt? Osv. Varför tror du det är så? 
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Privatliv 
22. Uppvuxen var? Föräldrars sysselsättning? 

23. Lever ensam eller har familj? Barn? Ålder på dem? Eventuell partner, sysselsättning? 

24. Vem bör göra vad i hemmet? Varför?  

25. Hushållsarbete (städa, byta däck på bilen, hämta barn på dagis, hålla koll på födelsedagar osv.), 

vem gör vad och hur mycket tid går åt? Av vilken anledning har man denna uppdelning? Skulle du 

vilja ha det på något annorlunda sätt?  

26. Konflikt arbete – familj? 

27. Konflikt uppdrag – familj?  

28. Upplever du att kvinnors och mäns erfarenheter skiljer sig åt? På vilket sätt?  

 

 

 

 


