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ABSTRACT 
 

This study is an intersectional analysis of how women who’ve immigrated to the bilingual 

municipality of Pajala, experience their current and future work life. The study is based on nine 

qualitative interviews with women of different class, age and origin. A number of constellations 

of relationships between these categories emerge in this study. What seems most central is 

that traditional notions of femininity and masculinity segregate labor vertically and horizontally. A lot 

of women feel alienated towards working in male-dominated occupations and branches, and some 

experience barriers to reaching higher positions that currently are held by men. The importance 

of sex seems to be most prominent among women in less sex labeled professions that at times work in 

male dominated groups. These women end up in deviant positions that lead to greater visibility, being 

judged based on stereotypes of sex and occupation as well as being in the contrast of the dominating 

culture of the group. The effects appear to be further enhanced by class, age and origin. Private 

relationships seem important even in work life and if a woman does not fit in to the 

prevailing stereotype of women, striving for a carrier rather than family, she is regarded as 

deviant. Origin seems to be most significant when the woman is born abroad and 

does not speak Swedish or the minority language Meänkieli, the mother tongue of many natives. This 

occurs to restrict labor market access and the opportunity for permanent employment. There are 

also indications that the importance of origin is reinforced by class. Meänkieli is used in informal 

settings by both white and blue collar workers but is, in formal settings, more frequently used by blue 

collar workers.          
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INLEDNING 
 

”Jag var ung och man vill så mycket och det ska hända fort. Och man kommer till en gubbe som 

sitter där med en kaffe och ’Jaaa men hööördu. Jahaaaa. Det är så svårt’ och ’Jaha’ och ’Vad kul 

att du har din ide’ och ’Nja, nja’. Vem som helst skulle liksom gå hem och sätta på sig täcket.”  

Maria, 41 år, utlandsfödd 

Detta var Pajala för tjugoen år sedan när en arbetsvillig kvinna i tjugoårsåldern, nyanländ till 

samhället, gjorde ett av sina många besök på Arbetsförmedlingen. Det var ett Pajala där 

arbetslösheten var hög. Ett Pajala som var hårt drabbat av avbefolkning och som sedan 50-

talet hade förlorat tusentals av sina invånare, varav majoriteten av dem unga kvinnor. Ett 

Pajala som i ett försök för att lösa kvinnounderskottet hade erbjudit resa och uppehälle till 

kvinnor från övriga Sverige och världen för att de under festivalveckan Römppäviikko skulle 

träffa Pajalas ungkarlar, förälska sig och bli kvar (Römppäviikko 2011). Det var ett Pajala 

som hade föga hopp om framtiden.    

Idag råder en helt annan framtidstro. Pajala kommun står inför nya utmaningar i och med att 

gruvföretaget Northland Resources har fått tillstånd att bryta järnmalm i området. Detta 

beräknas generera uppåt 4000 jobb totalt i kommunen mellan 2010 och 2020 (Lundberg 

2011). Det skulle innebära nästintill en fördubbling av antal invånare i jämförelse med idag. 

Det är inte bara gruvetableringen som ställer krav. Baserat på siffror på hur många som 

lämnar arbetsmarknaden för pension och hur många som träder in efter grundskola står det 

klart att Pajala kommer att behöva hämta arbetskraft utifrån för att täcka upp behovet. Detta 

eftersom 94 personer beräknas lämna arbetsmarknaden årligen fram till 2013 och endast 

mellan 18 och 23 tillträda densamma (Ibid). 

Tillsammans har Northland Resources, Pajala Kommun och Pajala Utveckling (PUAB) en 

jämställdhetsmålsättning- fyrtio procent av den nya arbetskraften ska bestå av kvinnor, vilket i 

rena siffror innebär ett behov av att anställa cirka 1800 kvinnor inom olika branscher och 

sektorer fram till 2020 (Lundberg 2011). Idag existerar ett kvinnounderskott i kommunen och 

det finns således ett särskilt stort behov av att attrahera kvinnor utifrån. En rädsla finns att 

arbetskraften ska komma bli så kallad ’fly in- fly out’ som arbetar i kommunen men bor på 

annan ort vilket skulle ha negativ inverkan på befolkningsutvecklingen (Ibid.). Pajala behöver 

således marknadsföra sig som en attraktiv kommun att inte bara arbeta i, utan även att bosätta 

sig i. Denna studie görs på uppdrag av Pajala Kommun och Pajala Utveckling AB.  
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Den tornedalska kulturen har ofta beskrivits som en stark och homogen kultur som med hård 

social kontroll upprätthåller föreställningar om män och kvinnor. En kultur som exkluderar 

oliktänkande och avvikande (Hansegård 1968; Juntti Berggren red. 1998; Juntti Henriksson 

2008; Waara 1996). Författaren Mikael Niemi (1989) illusterar detta i sin roman Med rötter 

häruppe med att det räcker med ett nedvikt stövelskaft för att uppfattas som annorlunda. 

Antingen accepteras du som utomstående, eller så stöts du ut. De senaste studierna kring 

kulturen i Tornedalen baseras dock på 90-talet och det är av intresse att ta reda på hur det ser 

ut idag, och särskilt, hur upplever inflyttade kvinnor denna kultur?  

Det har hänt en hel del i Pajala de senaste femton åren. Även om det fortfarande råder 

ojämställdhet på många arenor är det nu, jämfört med under 90-talet, fler kvinnor som är 

representerade inom politiken och förvärvsarbetet har ökat till riksnivå. Därutöver tar fler män 

ut föräldraledighet och den tidigare konstant stigande utflyttningen av kvinnor har stagnerat 

under 2000-talet (Lundberg 2011). Dessutom är Tornedalen mindre isolerat än det var för 

femton år sedan. När tidigare studier gjorts (Cullblom 1994; 1996; Juntti Henriksson 2008; 

Waara 1996) var kommunikationen inte lika utvecklad. Idag är internet en del av mångas 

vardagliga liv vilket också ger kontakt med nya idéer och influenser. Fram till 2009 har 

flyttnettot varit starkt negativt, det vill säga fler har flyttat ut än det har flyttat in 

(Tillväxtanalys 2009) och mest negativt har det varit för kvinnor. Efter 2009 har det negativa 

flyttnettot mattats av och 2010 hade kommunen ett positivt flyttnetto (Lundberg 2011). Med 

tanke på ovan beskrivna utveckling och den expansion som väntas är det intressant att ta reda 

på om denna starka och exkluderade kultur som beskrivits består eller håller på att luckras 

upp.   

 

SYFTE 
 

Mot den beskrivna bakgrunden är syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor, 

inflyttade till Pajala uppfattar sin nuvarande och framtida arbetssituation ur ett intersektionellt 

perspektiv. Upplever kvinnorna att kön, ålder, klass och ursprung har betydelse i arbetslivet 

och om, på vilket sätt påverkar det dem? Hur ser de på sin framtid på arbetsmarknaden i 

Pajala? Vilka möjligheter och hinder upplever de? Genom att anlägga ett intersektionellt 
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perspektiv analyseras hur faktorerna i samverkan har betydelse för kvinnornas arbetsliv. Mer 

om intersektionalitet i avsnittet Intersektionalitet som analytiskt verktyg.  

Genom att skapa en bild av ovan nämnda påverkansfaktorer kan kommun och näringsliv 

fortsätta arbetet med att inte bara attrahera men även behålla inflyttad arbetskraft. Studien 

fokuserar på det geografiska området Pajala och kan även vara relevant i övriga Tornedalen 

och Norrbotten, samt att den kan vara av intresse för kommuner och näringsliv i andra 

avbefolkningsområden och områden med kvinnounderskott.  

I nästa avsnitt avser jag ge en inblick i det geografiska och kulturella studieområdet Pajala och 

Tornedalen.  

 

DET GEOGRAFISKA OCH KULTURELLA 

STUDIEOMRÅDET 
 

Nedan ges en inblick i det geografiska och kulturella studieområdet Pajala och Tornedalen. 

Tylor (1970) beskriver hur erfarenheter, tro och seder formar kultur och Giddens (2007) 

nämner hur ledarskap har en central roll för kulturers utveckling. Syftet med detta avsnitt är 

att ge en bild av erfarenheter, tro och ledarskap som präglat Tornedalen och dess kultur. 

Pajala kommun, med cirka 6250 invånare (SCB 2011a) tillhör Norrbottens län. Pajala ingår 

också i det geografiska och kulturella området Tornedalen. Det saknas en enhetlig definition 

av regionen Tornedalen, en talar om Tornedalen som ett geografiskt område vilket innefattar 

kommunerna i Torneälvens älvdal, det vill säga Haparanda, Övertorneå och Pajala. Andra 

talar om Tornedalen i kulturell och språklig bemärkelse och definierar Tornedalen utifrån var 

Meänkieli talas och brukar då även inkludera Vittangi, Kiruna och Gällivare kommuner 

(Hyltenstam 1999). Meänkieli, eller tornedalsfinska som det också kallas ibland, är ett språk 

som härstammar från finskan men som har influerats av svenska. Det är svårt att uppskatta 

hur många talare det finns av meänkieli, Hyltenstam talar om cirka 30 000. Att den starka 

kulturen tar sig i uttryck i språket speglas i termer som umikko, vilket betyder en enspråkig 

person (Meänkielen Sanakirja 1992) och syftar oftast på enspråkiga svenskar. Ett annat 

exempel är uttrycket knapsu som betyder en man som ägnar sig åt kvinnogöra, såsom att 

diska, dammsuga och utföra annat hushållsarbete (Juntti Henriksson 2008).  
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Efter att kriget mellan Sverige och Ryssland fick sitt slut 1809, skulle en ny gräns dras mellan 

Sverige och Finland, som då var ett ryskt furstendöme. Gränsen drogs vid Torne älv och 

splittrade en region som länge hade delat språk, kultur och traditioner i två och de fick olika 

nationaliteter (Elenius 2001). Sveriges regering tvivlade dock på de finskspråkiga 

tonredalingarnas lojalitet, och Tornedalen måste därför bli svenskt.  Under perioden 1850-

1939 pågick det som har kallats försvenskningspolitiken, en revolutionerande modernisering 

som helt förändrade de finskspråkiga tornedalingarnas livsbetingelser. Svenska förbjöds i 

folkskolan. Samtidigt rådde utbredd fattigdom i Norrbotten och övriga Sverige (Nilsson Ranta 

2008) och det anlades så kallade arbetsstugor för att ta hand om regionens fattiga barn. 

Arbetsstugorna hade stor betydelse för försvenskningen, då språket uteslutande var svenska. 

När försvenskningspolitiken mattades efter 40-talet av inleddes en annan debatt kring 

tornedalingarnas språk- halvspråkighetsdebatten (Hansegård 1968). Barn bedömdes inte 

kunna behärska två språk, svenska och meänkieli. Detta skulle leda till att de blev 

halvspråkiga och därmed inte fullt funktionella samhällsmedlemmar. Halvspråkighetsdebatten 

pågick fram till 70-talet och konsekvensen blev att få barn fick lära sig meänkieli på grund av 

föräldrarnas rädsla för att handikappa sina barn.  

Historikern Elenius (2001) menar att det dock fanns motstånd mot försvenskningen. Bland 

annat i väckelsepredikanten Lars Levi Laestadius som huvudsakligen predikade på finska. 

Tack vare språket lyckas Laestadius skapa gemenskap i sin rörelse och hans trosåskådning 

fick många anhängare. Laestadianismen och dess tolkningar har präglat den tornedalska 

kulturen. Tolkningar inom den laestadianska väckelsen placerar kvinnan i en underordnande 

roll som ska tiga i församlingen.  Kvinnans plats var i hemmet och så har föreställningar om 

kvinnlighet och manlighet sett ut fram till industrialiseringens början under femtio- och 

sextiotalet. När jordbruksgårdar lades gick kvinnorna från att ha varit ansvarig för hushåll och 

många andra gårdssysslor till en osäker roll, att söka arbete utanför hemmet, studera eller 

kanske hamna i arbetslöshet (Cullblom 1996). Unga kvinnor från Tornedalen var då 

eftertraktad arbetskraft i övriga Sverige, särskilt inom sjukvården. Sedan 50-talet har 

avbefolkningstrenden fortsatt. Störst har minskningen varit bland kvinnor i unga åldrar. Detta 

har förklarats på grund av en mansdominerad arbetsmarknad, med få möjligheter till arbete 

utanför vård och omsorg (Cullblom 1996; Henriksson 2008). Unga kvinnor lämnade Pajala 

för att utbilda sig och söka en karriär som inte var möjlig i Pajala. En del återvände, många 

inte. 
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Staten, med försvenskningspolitiken och halvspråkighetsdebatten och arbetsstugorna har 

beskyllts för att bära skulden till tornedalingarnas låga självförtroende (Elenius 2001; 

Hansegård 1968; Nilsson Ranta 2001) och, menar jag, kan tänkas vara en förklaring till den 

vändning och starka kultur som idag beskrivs.  Sedan 70- och 80-talet kan kulturförstärkande 

händelser identifieras. Sveriges Tornedalingars Riksförbund- Tornionlaaksolaiset bildades för 

att främja tornedalingarnas identitet och kulturella utveckling (STR-T 2012). 1986 satte 

Tornedalsteatern upp sin första föreställning på meänkieli (Tornedalsteatern 2012). 

Tornedalingar fick minoritetsstatus 1999 och meänkieli blev erkänt som ett minoritetsspråk 

2000 (Hyltenstam 1999). Minoritetsstatusen innebär ökade rättigheter för tornedalingar att 

bevara sitt språk och sin kultur, bland annat genom inslag i SVT och Sveriges Radio, 

undervisning i skolan och rätt till myndighetskontakt på meänkieli. 

Politiskt så beskrivs Tornedalen och Norrbotten förr och nu som en stark arbetarregion 

(Ehnmark 1974; Nyström 1985; SCB 2011b). Vänsterpartier har starkt stöd i regionen. Vidare 

har män varit överrepresenterade både inom politik och, ledarskap inom såväl offentlig som 

privat sektor (Cullblom 1994; Lundberg 2011; Westerlund 2005). Arbetarpartiernas stöd 

förklaras av det faktum att stora delar av Norrbotten och Tornedalen var uppbyggda kring 

bruk, främst järn- och skogs- och jordbruk. Området Kiruna, Gällivare och Svappavaara 

kallas malmfälten och är uppbyggda kring järnmalm (Ehnmark 1974). I Pajala fanns fram till 

1800-talet ett järnbruk som en gång var ett stor och betydelsefull industri (Norberg 1958). 

Med brukssamhället följer ofta en bruksanda eller bruksmentalitet som är starkt hierarkisk och 

patriarkal (, som gör skillnad på mäns och kvinnors arbeten, arbetare och tjänstemän och kan 

påstås präglas av det vi kallar jantelagen (Vikström 1998).  

Sammantaget beskriver denna historiska tillbakablick olika händelser som har präglat 

kulturen i Tornedalen. För att analysera kvinnorna i denna studies upplevelser inte endast 

utifrån deras kön, men även från det faktum att de inte kommer från Pajala, och vad de har för 

yrke, befattning, utbildning och deras ålder krävs ett analytiskt verktyg som tar hänsyn till de 

olika aspekterna.  Detta kommer jag att redogöra för i nästa avsnitt.   
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INTERSEKTIONALITET SOM ANALYTISKT 

VERKTYG  
 

Kvinnornas berättelser kommer att analyseras ur ett intersektionellt perspektiv, det vill säga 

hur kön, klass, ursprung och ålder i samverkan har betydelse för kvinnornas arbetsliv. Nedan 

redogörs för definitioner av ovan nämnda begrepp samt kultur. Vidare ges en beskrivning av 

intersektionalitet och hur det kan användas som ett teoretiskt verktyg för analys. 

Definition av centrala begrepp 

Med arbete i denna studie avses lönearbete, varpå oavlönat arbete i hemmet faller utanför. 

Begreppet kultur saknar enhetlig definition. Detta beror delvis på de olika vetenskapliga 

diclipliner som berör begreppet. Inom samhällsvetenskapen och sociologi kan begreppet 

kultur sägas syfta på socialt överförda levnadsmönster hos en grupp. Dessa levnadsmönster är 

ett sammantaget innehåll av erfarenheter, tro, moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och 

alla övriga färdigheter och vanor en människa har (Tylor 1970). Kulturer finns på olika nivåer 

i samhället och förändras över tid. Det finns en rad faktorer som präglar utvecklingen av ett 

samhälles kultur. Giddens (2007) menar att religion, kommunikativa system och ledarskap är 

tre viktiga faktorer för skapande, konservering och förändring av kultur.  Kulturer är ofta 

svårförändeliga och till exempel religion och ledarskap kan vara faktorer som har stark 

konservativ påverkan. Då kultur nämns i denna studie syftas till den lokala kulturen i Pajala 

och Tornedalen. En närmare beskrivning av kulturen och det som format den ges i avsnitten 

Det geografiska och kulturella studieområdet och i Tidigare studier.  

Jag kommer i denna studie att använda mig av begreppet kön. Med kön avses då både det 

biologiska könet man och kvinna och det socialt och kulturellt konstruerade genus. Inom 

genusvetenskapen används ibland begreppen synonymt och liksom klassbegreppet går 

åsikterna isär om vilket begrepp som är bäst lämpat och vad som ingår i det. Jag kommer här 

inte gå in i den debatten utan endast nämna att den existerar. Istället får Simone De Beauvoirs 

numera klassiska uttalande ”man föds inte till kvinna, man blir det” (1986:13) illustrera det 

konstruktivistiska perspektivet jag här utgår från.  Våra föreställningar om kön, vad som är 

manligt och kvinnligt skapas genom sociala och kulturella processer (Wahl et al. 2001). Dessa 

föreställningar är dessutom föreänderliga över tid. Ett exempel på det är hur mjölkning av kor 
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för hand innan maskiner kom var något kvinnor gjorde och sågs direkt omanligt. När så 

mjölkmaskinen kom och ansågs mjölkning mer tekniskt och var mest lämpat att skötas av 

männen (Juntti Henriksson 2008). Dessa föreställningar är även beroende av kontexter, det 

som ses som kvinnligt i en kontext kan tillskrivas manligt i en annan. Idéer om kön är vidare 

olika djupt rotade i olika kulturer och människor kan vara mer eller mindre beroende och 

medvetna om dessa föreställningar. Detta påverkar i vilken grad föreställningarna leder dem 

och hur öppna föreställningarna är för förändring (Due Billing & Alvesson 2001).  

Hirdman (1988) menar att föreställningar om kön påverkar arbetslivet i vad hon beskriver 

som horisontell och en vertikal segregering. En vertikal segregering syftar till en hierarkisk 

uppdelning där män i större utsträckning återfinns i ledande positioner än kvinnan. Den 

horisontella segregeringen syftar dels på könsmärkta yrken, det vill säga yrken som är 

överrepresenterade av män eller kvinnor. Dels syftar den vertikala segregeringen även till de 

arbetsuppgifter som utförs på arbetsplatser. Inför ett möte kanske det förväntas att det är en 

kvinna ur arbetsguppen som fixar kaffet eller som antecknar vid mötet.   

Begreppet klass är ett kontroversiellt begrepp, i fråga om definition, användande och existens. 

I denna studie utgår jag från att klasskillnader, det vill säga sociala och ekonomiska skillnader 

mellan individer (Giddens 2007) existerar i vårt samhälle. SCBs (1982) socioekonomiska 

indelning (SEI) definierar indikationer på klass. I den indelningen baseras klasskillnader på 

sysselsättningsgrad (studerande, arbetslös, pensionär), yrke, olika grupper av arbetare, 

tjänstemän samt företagare. Min ambition här är att ta reda på huruvida informanterna anser 

att faktorer som kan härledas till klass, det vill säga sysselsättning, yrke, befattning och 

utbildningsnivå, har haft betydelse i deras arbetsliv. Jag ställer inte frågan vilken 

samhällsklass informanterna tillhör, utan ställer frågor om deras arbetssituation, yrke och 

befattning och utbildning och hur det haft betydelse och påverkan. Således blir dessa faktorer 

de som definierar klass i denna studie.  

I studier med intersektionellt perspektiv talas om etnicitet och ras varpå nationen har en 

central betydelse. I denna studie används inte begreppet ras, utan ursprung. Det kan diskuteras 

huruvida Tornedalingar som sedan tio år tillbaka tillhör en skyddad minoritet kan ses som en 

etnisk grupp. Denna diskussion hamnar dock utanför denna studie och för att uttrycka att mina 

informanter inte är födda i Pajala kommun används begreppet ursprung. I de fall jag refererar 

till tidigare studier används begreppet etnicitet eller ras men i mitt eget empiriska resultat 

används ursprung. Tornedalen ses i denna studie inte som en nationell eller geografisk gräns 
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men som en kulturell gräns, där personer födda utanför Tornedalen betraktas som av ett annat 

ursprung. I detta ursprungsbegrepp ingår även språket. Som nämnts talas i Tornedalen, 

förutom svenska, även meänkieli (tidigare kallat tornedalsfinska). Ett språk som har 

minoritetsstatus vilket innebär att det tillsammans med samiska, romani, finska, jiddisch och 

teckenspråk erkänns som ett officiellt språk i Sverige (Hyltenstam 1999). Meänkieli har en 

stark koppling till den tornedalska kulturen. Vidare påstås ibland minoritetsspråk, liksom 

dialekter (sociolekt) vara en klassfråga, minoritetsspråk är mer utbrett inom vissa 

samhällsklasser (Einarsson 2004). Därför är det särskilt intressant att i begreppet ursprung 

särskilt lyfta in språkets betydelse.     

Intersektionalitet 

Intersektionalitet berör faktorer som är viktiga att beakta i den tornedalska kontexten, att 

underordning inte enbart kan bero på kön utan även på det faktum att kvinnorna i denna studie 

har ett annat ursprung, de kommer från en annan kultur, de har olika klasstillhörigheter och är 

i olika åldrar. Genom att anlägga ett intersektionellt perspektiv har kvinnorna att beskriva sin 

situation utifrån samtliga aspekter. Ahrne (2010) menar att man genom att tillämpa ett 

intersektionalitet synsätt kan:  

”[…] se hur olika former av makt kan sammanfalla eller ibland ställas emot varandra och 

generera ett stort antal möjliga konstellationer av förhållanden mellan klassmotsättningar, 

könsordningar och relationer mellan etniska grupper och ibland också hänga samman med 

sexualitet och ålder. (Ahrne 2010:163)” 

Intersektionalitet kommer från det engelska ordet intersection som betyder korsning. 

Begreppet växte fram inom black feminism på 80-talet i USA som kritik till den feministiska 

forskningen som ansågs utgå från kön endast och inte beakta andra grunder för underordning 

som ras och etnicitet (de los Reyes & Mulinari 2005). Begreppet intersektionalitet har sedan 

kommit att beskriva fler dimensioner av diskriminering och hur de samverkar. Ahrne (2010) 

menar att intersektionalitet idag analyserar hur människor är inbäddade i såväl klasstruktur 

som genussystem och etniska relationer. Vidare har diskuterats huruvida begreppet inte även 

ska innefatta andra aspekter, som funktionsnedsättning och ålder (Mulinari & Selberg red. 

2011). I denna studie ingår även ålder men sexuell läggning kommer inte att beaktas då det 

riskerar att avslöja mina informanters identitet.  

Paulina de los Reyes (2001) menar att det råder offentligt konsensus kring vikten av mångfald 

på arbetsmarknaden för samhälleliga och ekonomiska vinster. Däremot representeras detta 
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konsensus inte i det faktiska, då det inte råder jämställdhet i vårt samhälle. Till exempel har 

kvinnor svårare att få vissa tjänster, invandrare med utbildning från sitt hemland har svårare 

att få jobb än sina svenska konkurrenter. Att det inte råder jämställdhet och jämlikhet beror på 

våra föreställningar om vår omvärld. Våra föreställningar om olika fenomen är ofta 

antagonistiska och ställs i kontrast till det andra, manligt mot kvinnligt, äldre mot yngre, 

svensk kultur mot annorlunda kultur med mera (Due Billing & Alvesson 2000). 

De los Reyes och Mulinari (2005) diskuterar komplexiteten i den intersektionella analysen, att 

bakom kön finns sociala positioner, men att dessa endast existerar som isolerade analytiska 

begrepp om vi inte bekönar dem. Antingen definieras de utifrån den manliga normen eller så 

förutsätts de vara könsneutrala. Jag har valt att inledningsvis i struktureringen av mina resultat 

se begreppen som isolerade företeelser för att sedan göra en analys av begreppens sam- och 

motverkan på kvinnornas arbetssituation.  

Vanligtvis ses ålder som en del av klass i den intersektionella analysen. Jag har valt att 

synliggöra den särskilt och lyfta ut den som ett eget begrepp för analys. De los Reyes och 

Mulinari (2005) menar att ålder är en grund till underordning som är övergående i en individs 

liv. Ungdomen präglas av underordning som sedan förbyts mot självständighet, auktoritet och 

inflytande i vuxen ålder, som sedan avtar i äldre ålder. Att ålder betraktas som en grund för 

underordning kan vi även se i det faktum att ålder numera finns som en grund för 

diskriminering i svensk lagstiftning (SFS 2008:567). Ålder har i många kulturer betydelse för 

status och vilken plats du har i hierarkin och den tornedalska kulturen har beskrivits som 

starkt hierarkisk (Juntti Henriksson 2008; Waara 1996). Juntti Henriksson fann hur kvinnor 

ofta positionerade sig själv på samma nivå som ungdomar i hierarkin. Med tanke på det är det 

intressant att lyfta in ålder intersektionalitetsbegreppet för att undersöka om det har betydelse 

i arbetslivet. 

Vidare menar de los Reyes och Mulinari (2005) att underordning på grund av kön, klass och 

etnicitet inte är övergående. Kön, klass och etnicitet sätter ramarna för individers 

handlingsutrymme, oavsett individens vilja och önskan, under hela livsperioden.  

Underordningen och maktutövandet legitimeras av samhället och dess normer och 

värderingar. Individer och grupper utanför detta samhälles normer stigmatiseras och betraktas 

som avvikande. De los Reyes och Mulinari (2005) menar att fokus i den intersektionella 

analysen bör vara:  
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”[…] det sociala och identitetsmässiga gränsland som uppstår i mötet mellan rasifierande eller 

kultifierande ’vi’ och ’de andra’.” (de los Reyes & Mulinari 2005:42)     

De menar att syftet med den intersektionella analysen är att inte fastna i 

kategoriseringstänkande och i antagonier mellan kön, klass och etnicitet utan att se samverkan 

begreppen emellan. Genom en intersektionell analys kan man, exempelvis undersöka 

betydelsen av att inte bara vara kvinna utan av att vara ung kvinna av medelklass, inflyttad till 

Pajala från ett annat land utan kunskaper i svenska eller meänkieli, eller betydelsen av att vara 

kvinna av arbetarklass, inflyttad till Pajala från Norrbotten med vissa kunskaper i meänkieli. 

Genom den intersektionella analysen kan en mängd olika konstellationer av dessa faktorer 

målas upp.  

Acker (2006) menar att man i intersektionella anslyser i arbetslivet måste ta hänsyn till 

hierarki och struktur i organisationen. På grund av att denna studie inte rör sig på 

organisationsnivå och på grund av anonymitetskravet kommer jag inte att beskriva hierarkier 

och organisationsstrukturer. Däremot kommer jag att nämna huruvida kvinnorna har, eller 

befinner sig i kvinno- eller mansdominerande yrken, organisationer och branscher.  

Efter att ha redogjort för intersektionalitet och hur det kan användas som analytiskt verktyg 

kommer jag nedan att ta upp tidigare studier och forskning relevanta för min analys och 

tolkning.     

 

TIDIGARE STUDIER 
 

I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning med ett intersektionellt perspektiv i arbetslivet, 

Kanters (1977) klassiska studie av män och kvinnor i organisationer och forskning kring kön i 

Tornedalen.  

Det finns ett urval av studier med intersektionellt perspektiv på arbetsliv. En stor del av dem 

har fokuserat på sexuell läggning och de har därmed inte bedömts relevanta. Ambitionen är 

inte att vara heltäckande, utan här görs nedslag i intersektionella studier som berör kön, klass 

och etnicitet. Vad gäller studiers relevans har en majoritet av de funna studierna med ett 

intersektionellt perspektiv berört synliga minoriteter i en vit majoritetsgrupp. Kvinnorna i min 

studie är både av synlig, mindre synlig och osynlig minoritet. En del av dem är synliga på 
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grund av mörkare hudton, hårfärg med mera. Andra är mindre synliga, men kan ändå 

identifieras som av annat ursprung på grund av att Pajala till invånarantal är ett litet samhälle, 

att informanterna har efternamn som är inte är känt eller annorlunda och på avvikande dialekt 

och accent. Kvinnorna i denna studie kan därmed tänkas kunna jämföras med en synlig 

minoritet om än att de är synliga på ett annat sätt än just hudton. Däremot kvarstår det faktum 

att de intersektionella studier som gjorts har undersökt underprivilegierade kvinnor i en 

priviligierad grupp. Kvinnorna i denna studie kan, beroende på var de kommer ifrån, anse sig 

själva komma från en mer eller mindre priviligierad och jämställd bakgrund. Studier (Juntti 

Henriksson 2008; Waara 1996) har visat att de lokala föreställningarna om manligt och 

kvinnligt i Tornedalen ansetts vara mer traditionella än i övriga Sverige och att kvinnor funnit 

sig i en mindre jämställd situation. Detta gör att man kan tänka sig att kvinnor utifrån 

upplever att de kommer in i en mindre priviligierad grupp.  

Som nämns i Kanters (1977) studie nedan hamnar kvinnor i mansdominerade grupper ofta i 

en avvikarposition. Denna avvikarposition kan i denna studies fall tänka förstärkas av att 

kvinnorna även har ett annat ursprung och klasstillhörighet, varför Kanters studie är 

intressant. En annan viktig aspekt av studierna om föreställningar om kvinnlighet och 

manlighet i Tornedalen är att samtliga är från mitten av 90-talet. Detta gör att de skulle kunna 

ses som utdaterade men jag anser att det gör dem särskilt intressanta för att jämföra med min 

studie för att se om det har hänt någonting under de 15-20 år som har passerat. Juntti 

Henriksson (2008) beskrev en bild som hon menade inte skiljde sig nämnvärt beroende på om 

informantens berättelse var från femtio eller 90-talet. Men frågan är om det är skillnad mellan 

1990- och 2010-talet? 

Kön, klass och etnicitet i arbetslivet 

Etnicitet är tillsammans med, i denna studie förekommande kategorier kön och ålder, en 

grund för diskriminering i svensk lagstiftning (SFS 2008:567). Det diskuteras huruvida det 

finns tillräckligt goda studier som visar på hur frekvent förekomsten är av etnisk 

diskriminering och vad en etniskt segregerad arbetsmarknad beror på (Mulinari och Selberg 

2011). Knocke (1993) har studerat kön och etnicitet på svensk arbetsmarknad och hon har 

funnit hur föreställningar om kultur och att invandrares kultur är annorlunda och långt ifrån 

den svenska leder till att svenskar väljer svenskar (jämför Kanters 1977 homosociala 

reproduktion). Vidare har studier av rekrytering visat indikationer på diskriminering på grund 

av utländska namn och utländskt utseende (Ahmed 2005; Holm 2000; Rooth 2001). När det 
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kommer till krav på kunskaper i svenska har Knocke (2003) låtit se hur kraven på 

svenskakunskaper är konjunktursberoende. Under 90-talets ekonomiska kris var kraven hårda 

men lättade sedan när ekonomin återhämtade sig. 

Sager (2011) talar om prekaratet, människor som på grund av sitt ursprung, vare sig de är 

medborgare, migranter eller papperslösa befinner sig i otrygga positioner på arbetsmarknaden.  

Sager menar att denna prekära situation tvingar in dessa individer i arbetssituationer som inte 

är optimala vad gäller lön, arbetstid och anställningstrygghet. Vidare har kvinnor funnits vara 

särskilt utsatta. Kvinnliga invandrare har historiskt setts som följeslagare till sina män istället 

för arbetskraft och som förtryckta offer (Knocke 2011).  Knocke (1994) fann i en studie hur 

invandrade kvinnor ofta gavs de mest slitande arbetena som ledde till utslagning och hur detta 

legitimerar en könslig och etnisk vertikal segregering genom att påstå att kvinnor är svagare. 

Invandrarkvinnorna utgjorde en komplementär arbetskraft, en reservarbetskraft som fick ta de 

arbeten som svenskarna inte ville ha.  

När man talar om kön och etnicitet i arbetslivet talas ofta om dubbel och trippel 

diskriminering. En studie från Kanada (Bergdahl & Moore 2006) kring kön, etnicitet och 

trakasserier visade hur kvinnor av annan etnisk härkomst än majoriteten upplevde fler fall av 

sexuella trakasserier än kvinnor ur majoritetsgruppen. Författarna drog i denna studie 

slutsatsen att kvinnor av minoritet drabbas av dubbel diskriminering i arbetslivet, på grund av 

sitt kön och sin etniska tillhörighet. En strategi för att undvika diskriminering upptäckte 

Haley, Bradley och Forson (et al 2011) i sin studie av 80 kvinnor och män i olika nivåer i 

offentlig sektor. Kvinnorna av synlig etnicitet förminskade och förnekade sin etniska 

tillhörighet för att passa in på arbetsplatserna. En annan typ av strategi för anpassning fann 

Lindgren (1999) i sin studie av kön och klass på en kirurgavdelning. Hon kallar denna strategi 

inordning, där i hennes studie exempelvis en ung kvinnlig kirurgstudent, som var i minoritet i 

mansdominerad grupp av manliga överkirurger, agerade enligt vad som anses typiskt 

kvinnligt och beskrevs av en manlig överkirurg som tyst och förståndig som frågade de 

manliga överläkarna om råd. Kvinnans agerande bekräftade männens egenskaper som ledare. 

Detta identifierar Lindgren som en typ av hierarkiskt och könsligt inordnande för att bli 

accepterad och inte utgöra ett hot (Lindgren 1999).  Selberg (Mulinari & Selberg 2011) kunde 

också i sin studie av kön, klass och ras inom vården se hur de kvinnor som betraktades som 

traditionellt kvinnliga var de som av överordnade blev tilldelade att utföra de eftertraktade 

arbetsuppgifterna. 
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Acker (2006) menar att ojämlikheter på grund av ras och kön ofta legitimeras av 

organisationer genom förklaringar som att kvinnor är mer passande för att ta hand om barn än 

att arbeta i ledande befattningar.  Klass menar Acker vidare behöver inte ens legitimeras, det 

ses som självklart att det råder skillnader på grund av klass. Organisationer kan sedan i sin tur 

styras så att de upprätthåller dessa ojämlikheter genom att anställa färgade kvinnor på 

tillfälliga positioner med låg lön därför att de på grund av sin svaga ställning accepterar de 

förhållandena.  

Lindgren (1999) fann även att de kvinnliga underläkarna som hade inordnat sig i sitt kön och 

sin hierarki uttrycke förakt för de kvinnliga underläkare som inte inordnat sig, men att det 

samtidigt dolde sig ett beundrande av de icke inordnades motstånd. Liknande uppdagade även 

Mulinari (2011) i sin studie kring kvinnor i hotell- och restaurangbranschen, hur kvinnorna 

uppfattade sexistiska drag i organisationen och arbetet men att de inte ville identifiera sig med 

kvinnor som kollektiv.  

Intersektionella studier kring arbetsliv visar ofta hur de mest priviligierade individerna i en 

grupp kan vara de som har svårast att se ojämlikheter (Acker 2006). Detta fann Healy et al. 

(2011) i sin studie baserad på 80-talet informanter i olika nivåer inom offentlig sektor i 

Storbritannien. De såg hur de vita cheferna var minst medvetna om ojämlikheter men att även 

kvinnliga chefer hade begränsat medvetande om rådande orättvisor. Detta bekräftas även i 

Lindgrens (1999) studie där just överläkarna och särskilt de manliga överläkarna hade svårast 

att se orättvisor som andra beskrev förekom på deras arbetsplatser.  

Kanters studie 

I Kanters (1977) välkända studie Men and Women of the Corporation studerade författaren 

män och kvinnors upplevelser av sin arbetssituation i ett stort multinationellt företag. Kanter 

talar om fenomenet homosexuell reproduktion (senare kallat homosocial reproduktion) efter 

att hon såg hur män i ledande positioner väljer andra män i rekrytering av chefskollegor och 

ersättare. Detta förklarar Kanter dels genom att inte bara män, men människor generellt söker 

likasinnade. Om någon oliksinnad kommer in en grupp och får svårigheter förklaras det med 

inkompetens, vilket legitimerar fortsatt exkluderande. En annan förklaring Kanter ger är att 

chefskap ofta likställs med total hängivelse, vilket gör att en kvinna som uttrycker andra 

prioriteringsområden, exempelvis har barn inte ses som en lämplig chefskandidat.      
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Kanter (1977) fann vidare att kvinnliga ledare i mansdominerade grupper hamnar i minoritet 

och får en avvikarposition. Avvikarpositionen kan leda till synlighet i organisationen vilket 

kan vara positivt men också sätta större press på kvinnorna så att de har större krav på sig att 

prestera, men samtidigt på att inte prestera för mycket för att inte hota sina manliga kollegor.  

En annan aspekt av avvikarporisitonen är assimilering vilket innebär att kvinnor i 

avvikarpositioner bedöms utifrån förekommande föreställningar om kvinnlighet. En tredje 

effekt som Kanter tar upp är kontrasteffekten, vilket innebär att majoriteten blir medvetna om 

sin egen kultur när någon avvikande kommer in i gruppen. Detta kan göra att majoritetens 

kultur överdrivs och till och med stärks för att kontrastera skillnaden till minoritetens. Detta, 

fann Kanter, kunde även leda till att kvinnorna i avvikarposition uteslöts från informella 

sammanhang.  

Kön i Tornedalen 

Juntti Henriksson (2008) kom nyligt med en studie om kvinnors berättelser om deras liv i 

Tornedalen från 50-talet till 1995. Studien baserades på 103 intervjuer av kvinnor mellan 

åldrarna 19 och 78. Kvinnorna berättar om en stark och traditionell kultur som håller hårt i 

gamla föreställningar om kvinnlighet och manlighet genom stark social kontroll. Dessa gamla 

föreställningar om kvinnlighet och manlighet polariserar män och kvinnor till att kvinnan har 

det huvudsakliga ansvaret för hem och familj medan mannen har ansvaret för att försörja 

familjen och är frånvarande i hushållsarbetet. Även om de flesta av kvinnorna talade om 

ojämlikheter och var medvetna om dem så beskrev de även hur de bidrog till att upprätthålla 

dem genom att inte avvika från sina roller, eller ställa krav i sitt förhållande eller samhället. 

Juntti Henriksson diskuterar avsaknaden av aktioner för ökad jämställdhet och att det kan bero 

på att de kvinnor som strävat efter jämställdhet helt enkelt lämnat Tornedalen. Många av 

kvinnorna i Juntti Henrikssons (2008) studie upplevde att det ofta utrycktes negativa åsikter, 

från både män och kvinnor men i synnerhet män till ”kvinnosaksfrågor”. Vidare upptäckte 

hon att många protesterade i tysthet medan andra inte såg behovet av ökad jämställdhet och 

hyste en stark ovilja mot att någon kom utifrån och talade om hur de skulle leva i Tornedalen. 

Författaren drog slutsatsen att den lokala kulturen uppmuntrade denna hegemoni 

(mansdominans, se bl.a. Wahl et.al 2001) och att både kvinnor och män verkar för att 

upprätthålla den. Kvinnorna i hennes studie återkom ofta till vad den lokala kulturen krävde 

av dem.  Om det fanns någon som bröt mot dessa normer och värderingar sågs de som 

annorlunda och mindre ansenliga. 
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Bilden av de traditionella föreställningarna om kvinnlighet och manlighet återfinns i Waaras 

(1996) studie av ungdomars identitet i kommunerna Övertorneå och Haparanda. Ungdomarna 

i hans studie beskrev kvinnan som den som sköter hushållet och mannen som praktikern. 

Ungdomarna beskrev vidare den tornedalska kvinnan som självuppoffrande och särskilt de 

unga kvinnorna hade svårt att relatera till denna självuppoffring. Waara menade att detta 

ledde till att papporna sågs som förebilder i arbetslivet och när det kom till att välja yrke. 

Mammornas arbeten, oftast inom vård, omsorg och servicebeskrevs som slitsamma, tärande 

och lågavlönade och definierades av ungdomarna som kvinnoyrken och hade för dem låg 

status.    

Waara (1996) upptäckte vidare en del klasskillnader hos ungdomarna. På teoretisk utbildning 

var ungdomarna mycket måna om att distansera sig från de praktiska utbildningarna. 

Ungdomarna på de paktiska utbildningarna uppfattades som trygghetspersoner som skulle 

komma att bli kvar på orten och upprätthålla gamla traditioner och föreställningar om 

kvinnlighet och manlighet. De unga flickorna såg särskilt de unga killarna på detta sätt och 

menade att de i större uträckning hade sin trygghet i en lokalt förankrad livsform.   

Dessa klassantagonismer kunde även Cullblom (1996) se i sin studie. Författaren intervjuade 

på uppdrag av Länsstyrelsen 20 kvinnor boende, utflyttade och återflyttade om deras 

upplevelser av den manliga dominansen i Tornedalen. Kvinnorna som återvänt till Tornedalen 

efter akademiska studier vittnade om svårigheter att bli accepterad på nytt.  De berättade om 

återkommande misstänksamhet mot kvinnor och akademiker, främst av män i övre 

medelåldern, men återigen även av kvinnor. Kvinnorna i Cullbloms studie hade förhoppningar 

om att patriarkatet sakta skulle försvinna med dåvarande manliga makthavare i övre 

medelåldern. Liknande attityder, att jämställdhet skulle vara en generationsfråga återfinns i 

Waara (1996). Ungdomarna i hans studie accepterade de polära lokala föreställningar om 

kvinnlighet och manlighet och menade att lokalsamhället var traditionellt och att man inte 

kunde förvänta sig annat, men att rollerna främst tillhörde de äldre och skulle försvinna med 

tiden.  Kvinnorna i Juntti Henrikssons (2008) beskrev en varierad syn på sin framtid i 

Tornedalen. Många beskrev en stark själslig tillhörighet till Tornedalen och att de aldrig 

skulle kunna tänka sig att flytta.  Samtidigt drömde många om att lämna Tornedalen på grund 

av olika anledningar. En av dem var den rådande kulturen och ojämlikheten mellan kvinnor 

och män, vilket även Cullblom (1996) fann i sin intervjustudie.  



21 

 

Jag har i detta avsnitt redogjort för tidigare studier i ämnet. Vidare redogörs för den metod 

som används för att ta reda på hur denna kultur tar sig i uttryck i, och påverkar arbetslivet.   

 

METOD 
 

Nedan beskrivs den metod som valts, hur urval har skett, hur data har bearbetats, vilka etiska 

överväganden som gjorts samt kvalitet i denna studie.  

Metodval 

Val av metod för denna studie föll på kvalitativa intervjuer. Kvalitativa intervjuer valdes för 

att få djup i undersökningen, kunna ge utrymme för förklaringar av informanten och för att 

upptäcka nya områden. Intervjuerna var semistrukturerade och intervjuguiden (se bilaga 1) 

har formats med bakgrund i syfte och frågeställningar och med inspiration av resultat av 

tidigare studier och teori. Inledningsvis har frågorna berört informantens bakgrund, ålder, 

utbildning, arbetssituation, för att sedan komma in på frågor som berört aspekterna kön, klass, 

ålder och ursprung och hur de har påverkat informantens arbetsliv. Slutligen ställdes en rad 

frågor om informantens syn på sin framtid i Pajala och vilka hinder och möjligheter denne 

såg.  Intervjuerna var semistrukturerade för att ge utrymme för berättande och möjlighet att 

ställa följdfrågor och öppna upp för områden som intervjuguiden inte täcker. Informantens 

berättande har fått stort utrymme och jag som intervjuare har styrt intervjun i varierande mån. 

Många av informanterna har varit engagerade i frågorna och haft en positiv inställning till att 

berätta om sina erfarenheter av att vara inflyttad kvinna i Pajala. De flesta hade funderat på 

frågorna innan, då de kände till syftet med min studie och många har velat berätta mycket och 

brett om sina erfarenheter varpå jag som intervjuare har försökt styra mer eller mindre. Jag 

har valt att inte avbryta då informanten kommit in på något mindre relevant för studien 

eftersom jag sett det som att det främjat berättandet. Eftersom alla informanter har sina unika 

berättelser, bakgrund och erfarenheter har ingen intervju varit den andra lik.  

Samtliga intervjuer, utom en, har ägt rum på intervjupersonernas arbetsplats. En tanke fanns 

från början att intervjua personerna på en så neutral plats som möjligt för att undvika 

påverkan som kan komma från intervjupersonens rädsla för att bli avslöjad eller att prata om 

vissa saker. De personer som intervjudades på sina arbeten hade arbetsrum skilda från 
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kollegor, hade ensamarbeten eller var egna företagare varför betydelsen av den neutrala 

platsen blev mindre. Samtliga informanter gav sitt medgivande till att samtalen spelades in 

och jag talade om att allt de säger kommer att behandlas anonymt och att jag i presentationen 

av mitt resultat inte kommer att ha med information som riskerar att avslöja dem som 

intervjupersoner. Inledningsvis berättade jag om mig själv, att jag var född och uppvuxen i 

Pajala kommun, vad jag studerade och syftet med denna studie.  

Urval 

Urvalet för denna undersökning bestod av nio arbetsföra kvinnor som hade flyttat till Pajala 

kommun från andra orter i vuxen ålder. Urvalsgruppen var relativt liten och inte helt känd 

vilket gjort att potentiella informanter har varit svåra att identifiera. Tänkbara intervjupersoner 

har hittats med hjälp av uppdragsgivarna Pajala Kommun och PUAB och genom tips från 

personer i mitt lokala nätverk. Kriterierna som ställdes var att de skulle vara arbetsföra och 

inflyttade till Pajala i vuxen ålder. Femton personer kontaktades med ett missivbrev (se bilaga 

2) via e-post med en beskrivning av syftet med studien och en förfrågan om att ställa upp och 

nio personer tackade ja. Via e-post eller telefon bestämdes sedan tid och plats för intervju. 

Bearbetning av data  

Intervjuerna har spelats in och transkriberats i sin helhet. Därefter har åsikter och upplevelser 

delats in efter de fyra temaområdena; ursprung, klass, kön och ålder. Denna inledning kan 

tyckas olycklig med tanke på att syftet med den intersektionella analysen är att analysera hur 

dessa begrepp korsar varandra. Att denna indelning ändå gjordes var för att skapa struktur i 

resultatet och först se till de isolerade betydelserna för att sedan i ett separerat avsnitt 

analysera de olika aspekternas samverkan och motverkan på kvinnornas nuvarande och 

framtida arbetssituation.  

Ett exempel på hur data har sammanställts är hur någon nämnt brister i karriärmöjligheter på 

grund av få positioner inom hennes yrken som ett hinder för att bo kvar, den åsikten har då 

hamnat under temaområde klass. Både åsikter i majoritet och minoritet har tagits med. Under 

intervjuerna växte ytterligare ett tema fram. Många av informanterna pratade om hur det var 

att komma till Pajala och hur de blev mottagna i samhället. Detta tema fick på grund av syfte 

och av utrymmesskäl lämnas utanför denna rapport men kommer att delges uppdragsgivarna.    

På grund av etiska överväganden (se nedan) har intervjupersonernas yrke och ursprung 

avkodats i resultatet. Vad gäller informanternas yrke nämns om de har ledande befattning, är 
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företagare, hur deras yrke är könsmärkt och om de arbetar på en kvinno- eller mansdominerad 

arbetsplats. I citat har mindre redigeringar gjorts dels för att öka läsvänligheten men också för 

att avkoda accenter för att intervjupersonerna inte ska kunna identifieras.    

Etiska överväganden 

På grund av att ämnet kan uppfattas som känsligt och för att säkerställa att informanterna fritt 

och öppet kunde berätta om sina upplevelser har de garanterats anonymitet. Pajala kommun är 

en liten kommun till befolkningsantal och urvalsgruppen var liten vilket har inneburit att 

begränsade uppgifter kan lämnas om informanterna. Uppgifter om ursprung, ålder, yrke, 

bransch och sektor har avkodats. Detta bedöms inte påverka analysen då de viktigaste 

uppgifterna har kunnat behållas som kvinno- eller mansdominerat yrke, arbetar- eller 

tjänsteyrke och utbildningsnivå. Dock säger detta inte att informanternas bakgrund och 

erfarenheter inte har betydelse för hur de upplever olika förhållanden, men det huvudsakliga 

faktum att de inte är från Pajala ursprungligen och min vilja att säkerställa deras anonymitet 

har varit överordnat.  

Kvalitet 

I en kvalitativ studie av detta slag är det viktigt att som forskare ständigt reflektera över och 

vara medveten om kvalitén i sitt arbete. Kvale (2009) menar att en syn på kunskap som 

producerad i socialt samspel innebär att de traditionella kvalitetsbegreppen reliabilitet och 

validitet faller utanför denna typ av studie. Kvale lyfter fram forskarens hantverksskicklighet 

som en viktig aspekt på kvalité i den kvalitativa metoden. Med hantverksskicklighet avser han 

att forskaren anlägger en kritisk syn på sitt arbete, och ifrågasätter och teoretiserar den 

kunskap som produceras. För att säkerställa denna kritiska syn i denna studie har jag antagit 

en reflexiv hållning (Magnusson 1998) för att medvetanadegöra både min egen och 

intervjupersonernas påverkan på forskningsprocessen. Några reflexiva aspekter i denna studie 

är min egen positionering och bakgrund. Det faktum att jag är född och till största del 

uppvuxen i Pajala kommun, min feministiska övertygelse, att jag är ung, vit medelklasskvinna 

och att jag har flyttat från Pajala har påverkat valet av mitt ämne och de perspektiv och 

teoretiska ramar jag har valt. Som ett exempel så kan jag nämna det som inledningsvis fick 

mig att välja detta ämne för min studie. Det var ett brev som fick stor uppmärksamhet i lokal 

media. Brevet var skrivet av dåvarande VD för turistföretaget Swedish Lapland riktat till 

civilministern. Norrbottens landshövding skulle avgå och VD:n för Swedish Lapland hade 

åsikter om kravprofilen för den nya landshövdingen:  
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”Bastukulturen är mycket kraftigt rotad i länet och speciellt i Tornedalen. Du kommer ju från 

Västerbottens inland och vet säker att många viktiga beslut fattas i bastumiljö” (Bergsten 2012) 

Det var detta brev som väckte mitt intresse för att ta reda på hur kvinnor i Pajala upplever sin 

situation i arbetslivet.  

Således ser jag det som att jag har en semideduktiv ansats i min studie. Min förförståelse i 

kombination med teorier och tidigare studier ser jag som outtalade hypoteser som inte 

nödvändigtvis blir deduktivt tvingande men som samtidigt påverkar processen. Samtidigt har 

jag i intervjuerna haft en induktiv hållning och låtit intervjuerna forma sig själva till stor del. 

Min relation till Pajala gör att jag också är bekant med några av intervjupersoner och har 

antaganden om deras liv. Intervjupersonerna i sin tur har en del varit mer eller mindre bekanta 

med mig, och har sina antaganden om mig, mitt syfte med denna studie och vad jag vill 

komma åt vilket kan ha påverkat deras deltagande i studien och deras berättelser.  

Ett exempel på en informants påverkan på forskningsprocessen var då en person efter 

intervjun tog upp anonymiteten, där denne undrade hur jag skulle lyckas avkoda dem. Detta 

tolkade jag som att hon hade tvivel. Under intervjun upplevde jag henne som lite återhållsam 

vilket med tanke på hennes fråga efteråt kan ha påverkats av hennes rädsla för att identifieras. 

Frågan är om fler av mina informanter tvivlade på anonymiteten och kan ha hållit tillbaka i 

intervjuerna. Min uppfattning är dock att majoriteten har varit öppna, engagerade och orädda 

för att uttrycka kritiska åsikter.  

Genom att under hela processen försöka vara medveten om min egen och mina informanters 

påverkan på processen och genom att vara transparent och tydlig under hela processen och 

noggrant redovisa mitt tillvägagångssätt uppnår jag kvalitet i min studie. Med bakgrund, 

tidigare studier och metod bakom oss är det dags att gå in på resultatet av den empiriska 

studien.         
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RESULTAT 
 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av intervjuerna. Kapitlet är strukturerat efter 

ursprung, kön, klass och ålder och hur de separat har haft betydelse för kvinnornas arbetsliv 

och hur de såg på sin framtid. Efter att ha beskrivit de olika kategorierna sammanförs de i en 

avslutande intersektionell analys som speglas mot tidigare forskning.  

Ursprung  

Av de nio kvinnorna i denna studie var tre immigrerade från europeiska länder. Två av dem 

kunde ingen svenska när de kom och en hade grundläggande kunskaper. Övriga sex hade 

svenskt ursprung. Av de med svenskt ursprung hade två personer vuxit upp i andra kommuner 

i Tornedalen. Resterande fyra kom från övriga delar av Sverige. Sex personer hade ingen eller 

begränsad förståelse av meänkieli eller finska. Av övriga tre informanter var en flytande i 

finska och de andra hade god förståelse av meänkieli men begränsat i tal.  

Intervjupersonerna beskrev varierande upplevelser av sitt ursprung och vilken betydelse det 

hade haft i arbetslivet. Några nämnde nackdelar med att inte komma från orten genom att de 

saknat ett naturligt kontaktnät som de ansåg hade varit till fördel i arbetet. Några av de 

svenskfödda kvinnorna ansåg att deras ursprung och därmed deras erfarenheter hade setts 

positivt och som en tillgång av arbetsgivaren när de sökte arbete: 

”Här var det verkligen ’Gud vad mycket du har hunnit med i ditt liv’ och ’Oj vad bra’ och de 

lyfte upp och imponerade var de, och det var ett helt annat bemötande” 

Vad gäller meänkieli var det en av dem som inte behärskade språket som uppgav att det 

utgjorde ett direkt hinder, de övriga att det till viss del var en fördel att behärska språket i 

sökande av arbete. Den kvinna som upplevde att språket var ett hinder hade sökt ett arbete där 

meänkieli eller finska var ett krav, och därmed inte fått arbete. Hon hade även upplevt hinder i 

tidigare arbeten, där språkförbistringar ibland hade blivit ett problem i kontakt med kunder. 

De andra hade sökt arbeten där meänkieli var en merit. 

En av de utlandsfödda beskrev vidare stora svårigheter att få arbete och en negativ attityd till 

hennes ursprung från Arbetsförmedlingen, som hon upplevde såg svårigheter hellre än 

möjligheter i hennes arbetssökande och att de var tack vare hennes eget driv hon ändå 

lyckades få arbete. Vidare beskrev samtliga av de utlandsfödda att de haft praktikplatser, 

korta, tillfälliga anställningar och att det varit svårt att få en tillsvidareanställning:  
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”Få se hur det blir till hösten. Jag vet faktiskt inte. Det är osäkerhet som ja, som finns. Som har 

funnits hela tiden sen jag kom hit egentligen. Det här med jobb. Det har hela tiden varit sådana 

här kortare tider […] Det går ju att leva på a-kassa men det känns ju som mycket roligare att 

veta att man har ett arbete, att man har en plats utanför hemmet så att säga. Just den här 

osäkerheten liksom, att jag inte vet hur det blir till hösten. Det känns ju lite jobbigt” 

Samtliga hade sökt olika typer av arbeten, okvalificerade och kvalificerade. En informant var 

starkt kritisk till att hon inte fick en tillsvidareanställning förrän hon hade avlagt akademisk 

utbildning. Tilläggas ska att utbildning är ett krav i detta yrke men att det fanns personer på 

arbetsplatsen i liknande positioner som saknade utbildning. Lösningen för en av kvinnorna var 

att starta eget. Hon var tveksam till sina möjligheter att stanna kvar om hon inte hade startat 

sin verksamhet. Båda dessa kvinnor beskriver hur de hade ett eget starkt driv och att de inte 

trodde att de hade varit där de var idag om det inte var för dem själva. Den tredje utlandsfödda 

kvinnan, som hade en akademisk utbildning, hade ingen tillsvidareanställning utan pendlade 

mellan tidsbegränsade anställningar, studier och perioder av arbetslöshet.  Informanterna hade 

olika tankar kring vad deras svårigheter att få arbete berott på, samtliga nämnde brister i både 

svenska och meänkieli som hinder.  

De utlandsfödda kvinnorna, som samtliga kom som partner till någon från orten och som 

arbetssökande, ansåg att det var till fördel att komma in i ett socialt sammanhang.  Majoriteten 

av informanterna nämnde hur privata förhållanden haft betydelse även i arbetslivet och att det 

ofta är viktigt att redogöra för ”vem man tillhör” och i vilka sociala sammanhang de ingick. 

Samtliga informanter hade erfarit en synlighet både i samhället och några även i arbetet på 

grund av sitt ursprung. En synlighet som för en del saknat betydelse men för andra upplevts 

som negativ: 

”Det var också lite strategisk tänkt, för jag ville visa vad jag gick för i mitt yrke innan man 

började snacka skit om mig. För det är väl lite […] jag kände mig som jag var jätteensam som 

ensam nyinflyttad, det fanns ingen annan som var nyinflyttad. Jag gick på affären och alla såg 

mig och visste vem jag var. Och det kanske inte var så men det kändes som det.”  

Denna person, i ledande befattning, tog under sitt första år i Pajala avstånd från socialt 

umgänge för att visa vad hon gick för i sin yrkesroll innan hon blev bedömd som person.  

Informanterna beskrev även självupplevda positiva aspekter på grund av sitt ursprung, som att 

de hade andra erfarenheter, kunde bidra med nya synvinklar, att de inte hade förutfattade 

meningar om personer och om Pajala som samhälle och kommun samt att de inte hade 
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personliga relationer vilket gjorde att svåra beslut som påverkade individer och omgivningen 

blev lättare.  

En informant var starkt kritisk till användandet av meänkieli i arbetet. Hon ansåg att det var 

felaktigt och exkluderande. Hon hade stött på meänkieli i formella sammanhang som möten, i 

dokumentation inom vård och i informella sammanhang som i fikarummet. Övriga hade inga 

erfarenheter av meänkieli i formella sammanhang, förutom en kvinna i ledande befattning 

som behärskade finska och själv hade använde finska i arbetet för att lättare kunna närma sig 

sina medarbetare. Hon upplevde att hennes finskakunskaper tillsammans med att hon hade 

rötter i Tornedalen var en stark fördel och att det fick henne att bli accepterad fortare. 

Samtliga nämnde att meänkieli förekom i fikarum och andra informella sammanhang vilket 

för vissa inte hade betydelse men för andra skapade en känsla av utanförskap och att vara ett 

problem: 

”Man saknar ju någon del för fullständig delaktighet. Och ibland så kunde man ju känna att det 

var som besvärligt att jag var med för de som fanns runt omkring fick ju lov att prata svenska 

och uttrycker sig inte lika bra på svenska. De kan inte prata om känslor på samma sätt på 

svenska så att de kunde man ju känna ibland att man var ett litet problem i och med att ’Nu 

måste jag prata svenska’.”  

De som hade stött på negativa attityder mot dem på grund av att de inte talade meänkieli 

upplevde dem främst från äldre och finskfödda personer som ansåg att ”bor man här så ska 

man tala finska”. Många av informanterna diskuterade dock det faktum att yngre generationer 

inte har meänkieli som sitt modersmål vilket gör att användandet på arbetsplatser blir mindre 

frekvent. 

Några av kvinnorna ansåg att även deras dialekt eller accent hade betydelse i arbetet. En hade 

en norrländsk dialekt vilken hon tyckte var till fördel genom att hon upplevde att det ingav 

henne mer förtroende och fick henne att bli accepterad lättare. En annan hade en utpräglad 

sydsvensk dialekt som hon medvetet hade behållit då hon upptäckt att dialekten var till fördel, 

hon blev tagen på allvar mer och såg den som ett maktmedel. Andra, tillsammans med henne 

menade att deras dialekt eller accent gjorde att de slapp förklara att de inte kunde meänkieli, 

då det förutsattes att de inte kunde.  

En av informanterna sade att hon aldrig skulle kunna tänka sig att flytta. Övriga såg en 

framtid i Pajala de närmaste fem till tio åren, men uppgav samtidigt att de kunde tänka sig att 

flytta. Många nämnde familj och social gemenskap som en avgörande faktor för att stanna 
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men samtidigt att deras ursprung och att de därmed inte har de naturliga banden eller 

kontakterna också gjorde att de kunde tänka sig att flytta.  

Kön 

Sju av mina informanter arbetade i kvinnodominerade yrken och två hade mindre könsmärkta 

yrken. Av företagarna verkade en av dem inom en kvinnodominerad bransch och den andra 

inom en relativt könsneutral bransch.  

Många av informanterna trodde att det faktum att deras yrken var dominerade av kvinnor 

gjorde att kön saknade betydelse men att de, ifall de skulle försöka ta sig in på manligt 

dominerade yrkesområden, eventuellt skulle stöta på problem. Några få skulle kunna tänka sig 

att arbeta i en mansdominerad bransch medan de flesta menade att de inte kunde tänka sig det, 

dels för att de inte såg sig som sådana personer som intresserar sig för sådana yrken och dels 

för att inte behöva hamna i konflikter med män på arbetsplatsen: 

”Jag vill inte jobba i de manskulturerna. Jag tänker inte börja sätta mig i en situation där jag ska 

slåss och bråka och styras av någon och att jag får bråka med mina egna värderingar. Utan då är 

det bättre att skapa en egen arena med andra [kvinnor], där man kan jobba för samma sak.” 

Kring ämnet könets betydelse uttryckte majoriteten av kvinnorna att de inte förespråkar 

kvinnofrågor särskilt, att de inte är feminister eller ”kvinnosakskvinnor”. En kvinna berättade 

dock att hon ibland i olika sammanhang bland annat i arbetet uttryckte åsikter om 

jämställdhet. Hon ansåg att hur hon blev bemött när hon tog upp dessa frågor berodde mycket 

på om hon tog upp frågor i en kvinno- eller mansdominerad grupp: 

”Ja det beror på var jag har tagit upp det. Har jag tagit upp dem i fikarummet här så är vi ju 

ganska många kvinnor så det diskuteras en del och jag upplever att många tycker likadant, dock 

inte alla så är det ju. […] Inom [min organisation] så är ju kvinnor inte i majoritet bland [den 

arbetarkategorin] kan jag tala om. Vi inte är många och vid något [arbetsplatsmöte] så ser de oss 

som de snälla [kvinnorna] som inte ska protestera, som inte kan ta till ord och där känns det 

ganska mycket. I den gruppen hade jag inte diskuterat kvinnofrågor för det hade inte varit lönt. 

Där har jag protesterat och de tycker ju att jag är ganska jobbig så att de får de tycka. I det stora 

hela har jag nog blivit bemött ganska bra när man tar upp de här frågorna men som sagt det 

beror på vars […] I början tyckte de synd om min man som hade träffat en kvinna från södra 

Sverige.” 

Ytterligare en av kvinnorna, i lägre trettioårsåldern, befann sig ibland i mansdominerade 

grupper i arbetet. Hon upplevde att det blev en annan stämning i gruppen och att männen 
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ibland inte kände sig bekväma med henne som enda unga kvinna. Den andra kvinnan beskrev 

hur hon ofta uppfattade att hennes förslag inte togs emot lika bra som hennes manliga 

kollegors och att hon om hon höjde rösten för att bli hörd uppfattades som hysterisk. En 

informant problematiserade att det inom vissa branscher rådde stor mansdominans vilket hon 

ansåg att gjorde att hon inte var påtänkt när det kom till högre befattningar: 

”När det gäller till exempel högre positioner, till exempel söka vissa jobb eller få eller bli 

erbjuden eller tillfrågad så har jag inte, är jag inte en av de kandidaterna. Jag tror inte att jag 

skulle bli tillfrågad för att jobba med vissa positioner eller vissa tjänster för att det skulle ses 

som att jag är för ung för att jag är kvinna [… ] Jag tror inte att man gör det medvetet, jag tror att 

om man kallar det glastak, män väljer män och det är inte så många kvinnor som sitter i 

ledarpositioner och jag är nog inte lik de männen där jag borde kunna vara en av kandidaterna 

har jag funderat” 

Vidare berättar samma kvinna att hon tror att hennes kön och personlighet är av orsaker till att 

hon inte uppfattas som ett hot av de högre uppsatta män hon har kontakt med i sitt arbete: 

”Jag tror inte att det är helt fel men det har nog mer att göra med min personlighet än att jag är 

kvinna. Jag tror inte att jag ses som ett hot alla gånger utan det är nog mer att jag är, vad heter 

det, hade jag varit man hade man nog sett mig mer som konkurrerande. Eftersom jag är kvinna 

försöker jag vara ödmjuk men samtidigt rak och tydlig så tror jag inte att det är helt fel men 

samtidigt tror jag inte att jag full ut ses som lika, eller kompetent ska jag inte säga. Det kanske 

har att göra med att jag brinner för frågor och jag tycker om människor.” 

En informant uttryckte direkt att det inte var accepterat av varken män eller kvinnor att 

kvinnor hade för manliga egenskaper. Majoriteten av kvinnorna med familj hade inte upplevt 

negativa attityder till att de arbetade och ibland reste i arbetet. En av företagarna upplevde 

snarare att andra kvinnor var imponerade och stöttande, men att hon ofta fick frågan om hon 

inte skulle skaffa fler barn än det hon hade. En kvinna fann dock ett starkt motstånd från äldre 

familjemedlemmar till att hon studerade vid sidan av arbete och att hon övervägde att börja 

veckopendla vilket hennes man gjorde. Att det främst är äldre som upprätthåller 

föreställningar om kvinnlighet och manlighet ansåg även fler av informanterna. En kvinna såg 

det som att gruvföretaget Northland satte standarden och resten av samhället följde efter. Alla 

som nämnde traditionella föreställningar om kvinnlighet och manlighet trodde att det gick 

mot en förändring: 

”Ju fler yngre kvinnor som kommer in, att det här gubbiga försvinner så på det sättet blir det ju 

inte på samma sätt som om en yngre kille kommer att de säger att man försöker föra den här 

bastutraditionen vidare och liknande att man kanske tycker att det är okej med killar. Jag tror att 
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yngre killar är mer vaksamma […] De tycker inte att det är okej att fatta beslut i bastun och nu är 

det faktiskt möte och då ska frågar avhandlas och det tror jag är generrationsskifte” 

Majoriteten av kvinnorna gav uttryck för ett mer eller mindre mansdominerat samhälle. En 

del upplevde det som problem, andra inte. En kvinna påpekade behovet av att arbeta aktivt 

med kvinnors delaktighet på samtliga arenor i samhället och med att förändra bilden av Pajala 

utåt.   

”Man måste tänka på att det kommer familjer och kvinnor som kanske inte har den synen. Även 

om karlarna som har den här synen är ju inte, det är ju inte så farligt men det kan ju skrämma 

folk […] Det är så otroligt mycket karlar och gubbar i alla konstellationer. Slår du upp ett 

reportage så är det bara karlar hela vägen. Okej, det kanske inte finns kvinnor men man kanske 

måste jobba lite aktivt för att ha en miljö så att man blir intresserad av att komma in. Får man 

inflyttning så får man folk som är intresserade av att vara med på ett annat sätt att man, ja man 

måste medvetet tänka […] Jag tror att det kan ha påverkat andra och det kan påverka bilden [av 

Pajala] utåt” 

Klass 

Av informanterna kan samtliga identifieras som av medelklass. Åtta hade befattningar som 

tjänstemän. Den nionde drev eget företag, liksom en av de andra. Sju personer hade 

akademisk utbildning när de flyttade till Pajala, en hade skaffat sig det under sin tid i Pajala 

och den nionde hade gymnasial utbildning som högsta utbildning men drev eget företag. Tre 

av kvinnorna hade ledande befattningar, samtliga på högre nivå, varav två hade 

personalansvar.   

En av de utlandsfödda upplevde stark negativ påverkan av hennes avsaknad av utbildning när 

hon sökte kvalificerade arbeten. Detta trots att det redan fanns personer i organisationen hon 

ville in i som innehöll liknande poster, men som saknade utbildning. En annan av de 

utlandsfödda kvinnorna uppgav att hennes utbildning hade setts som en fördel i vissa tillfällen 

medan den i andra inte haft någon betydelse. 

Samtliga informanter menade att överlag i samhället och kulturen värdesätts praktiska 

färdigheter och arbeten framför teoretiska yrken och tjänster. Ingen hade upplevt direkta 

negativa aspekter av utbildningens underordnande i sitt arbetsliv. Majoriteten hade yrken där 

utbildning var ett formellt krav och hade yrken som historiskt hade funnits i Pajala en längre 

tid. Två av informanterna upplevde att personer i deras omgivning blev förvånade när de 

berättade att de hade utbildning för sina yrken: 
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”Särskilt i mitt yrke tror jag inte att så många vet vad man gör riktigt eller hur man kan plugga 

till det. […] Jag tror nog också att många tror att man bara vill bli det och böjar jobba som det. 

Och det har jag hört många som blir väldigt förvånade när de hör att jag har pluggat de blir som 

’Aha varför då?’” 

En informant i ledande befattning beskrev att hon hade hört att det fanns åsikter om att de på 

hennes arbetsplats var lite finare. Informanterna själva förklarade att praktiskt arbete har 

högre status med att det historiskt inte har funnits behov av akademiker i större utsträckning 

förutom inom skolväsendet, vård och kommunala tjänstemän.  En kvinna menade att detta var 

en könsfråga, att det upplevdes som ett hot när kvinnor började studera och därmed ta anspråk 

i en sfär som tidigare dominerades av männen och att detta bidrog till en negativ syn på 

studier eftersom det hotade traditionella föreställningar om kvinnlighet och manlighet.     

Några av intervjupersonerna i ledande befattningar, eller med synliga arbeten upplevde 

svårigheter för människor att göra skillnad på privat- och yrkesperson: 

”Det är en nackdel, att man respekterar inte personen privat från yrket och skiljer inte på den 

privata personen. [Det är] ett jättestort problem med Pajala tycker jag. Och i och för sig jag är ju 

fortfarande min yrkesperson i fritiden så att jag kan inte riktigt göra vad som helst på min fritid 

och det vet jag ju om. Men fortfarande så är det folk kan komma och vara arg över jobbsaker.”  

De uppgav att de själva inte hade låtit detta påverka dem, men att det varit bidragande 

anledning till att andra personer sagt upp sig och flyttat. En informant spekulerade i att det 

kunde vara en klassfråga, att människor som inte har ett arbete där de fattar beslut som 

påverkar andra i högre grad kan sakna förståelse eftersom de själva inte vet att det är inte 

personen i sig utan ett regelverk som styr beslut. Hon trodde dessutom att det även kunde bero 

på ett generationsskifte, att de nya innehavarna av dessa befattningar var yngre och rörde sig 

mer ute i samhället, något som man inte var van vid.  

En person i ledande befattning beskrev en främmande och negativ attityd från omgivningen 

till hennes strävan efter att göra karriär och utvecklas: 

”Den där avundsjukan eller jantelagen. Man får inte vara nå mer än man är och jag borde vara 

nöjd med det jobbet jag hade. Alltså du får inte vara så ambitiös och att jag upplever att man inte 

är riktigt van och får vara så ambitiös och har man ett bra jobb som jag redan har så ska man 

vara nöjd med det man har. Att man bor och man har det bra och man klarar sig ekonomiskt. 

Mycket trygghet” 
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Samtliga informanter talar om vikten av utveckling och det faktum att kommunen kommer att 

expandera som en positiv aspekt i deras arbetsliv. De beskriver en spännande framtid med 

förändringar och nya utmaningar i sitt arbete som en bidragande faktor till att stanna kvar. 

Möjligheterna att expandera verksamhet och vidareutbilda sig genom studier eller nätverk ses 

som positiva och många nämner distansstudier som en förutsättning för att kunna bo kvar. 

Två av informanterna upplever hinder för vidare avancemang inom deras yrken på grund av 

att det saknas befattningar för att klättra:  

”Fortfarande är jag en karriärsperson och jag vill komma vidare och det är helt alltså, det finns 

inte en sådan framtid att jag skulle stanna på min position idag och vara nöjd med det resten av 

mitt liv i Pajala och bara låta det vara så. Men jag vet inte hur jag kan gå vidare här heller och 

det är lite stressande […] […] Fortfarande så behöver du utmaning och en nytändning ibland. Nu 

är jag företagare på ett sätt men jag kommer att kunna stanna kvar ett tag till. […] Men 

fortfarande är frågan vad jag ska göra efter det här och hur jag står om jag nu skulle vilja stanna i 

Pajala.  Hur det ska gå ihop?” 

Vidare upplevde denna företagare avundsjuka och oförståelse från omgivningen när hon 

startade sitt företag. Hon trodde själv att det berodde på att hon redan hade, vad som sågs som 

ett bra arbete och att det ansågs vara nog. Hon uppfattade att människor var negativa och 

ständigt uppmanade henne att vara försiktig. Den andra entreprenören mötte däremot stöd och 

uppmuntran från samhället, särskilt med avseende på att hon ansågs lyckas med att kombinera 

arbete och familj.  

Ålder 

Informanterna var mellan 32 och 60 år. De kom till Pajala för mellan 2 och 25 år sedan. Den 

person som var yngst när hon kom till Pajala var 20 år och den som var äldst var 50 år. 

Informanterna beskrev varierande betydelse av ålder i deras arbetsliv. En del tyckte att det 

inte har haft betydelse alls. Några personer upplevde det som en negativ kombination att vara 

ung och kvinna. I grupper med äldre män, upplevde en person att männen inte vet hur de ska 

agera när det kommer en yngre kvinna. En annan informant såg svårigheter när det kom till att 

bli rekryterad till högre positioner och upplevde att hennes unga ålder hade en negativ 

påverkan. En av de utlandsfödda kvinnorna ansåg att man från Arbetsförmedlingen inte tog 

till vara på hennes unga ålder och driv utan istället försökte bromsa henne: 

” [Det] var min upplevelse. Jag var ju i och för sig ung om man vill så mycket och det ska hända 

fort. Man kommer till en gubbe som sitter där med en kaffe och ’Ja men hördu. Jaha det är så 
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svårt. Och jaha och vad kul att du har din idé’ och ’Nja nja’ Vem som helst skulle liksom gå 

hem och sätta på sig täcket.” 

En informant ansåg att hennes unga ålder och att hon var mindre erfaren vid vissa tillfällen 

hade varit en försvårande kombination:   

”Det kändes som att jag inte hade något att komma med och ja, jag upplevde henne som riktigt 

elak den kvinnan. Jag försökte verkligen, jag gjorde allt, jag spelade verkligen efter fackets pipa. 

I den situationen kände jag att ’Fan att jag är så ung och oerfaren’”  

Andra har upplevt ung ålder som positivt, att arbetsgivare gärna har velat ha unga personer 

och att de har varit glada att unga kvinnor flyttar in, medan det har blivit svårare när de är 

äldre. En utlandsfödd kvinna som pendlade mellan kortare anställningar och perioder av 

arbetslöshet sade: 

”Det är nog bra att man är runt tjugo tror jag. Det tycker alla om. Det hör man ju också att man 

vill gärna ha unga, man vill ha familjer och då när jag kom var jag i tjugoårsåldern och det var ju 

en fördel. Det tror jag kanske är svårare nu, nu är jag fyrtiosex så att det är nog fördelar att vara 

tjugo, trettio, i den åldern.” 

Några problematiserade åldersfördelningen på sina arbetsplatser och menade att det var få i 

sena 20-30 årsåldern vilket gjorde det svårt att hitta någon att umgås med på fritiden.  

Den intersektionella betydelsen  

Detta avsnitt syftar till att analysera hur kön, ålder, klass och ursprung i samverkan har 

betydelse för informanternas nuvarande och framtida arbetsliv och hur betydelsen kan förstås 

i ljuset av resultat av tidigare studier.  

Idag 

Majoriteten av kvinnorna i min studie arbetade i traditionellt kvinnodominerade yrken. Av 

dem nämnde ingen direkt negativ betydelse av kön för sina arbetsliv. Detta är något som kan 

ses som typiskt i könshomogena sammanhang, att betydelsen av kön inte är medveten. Även i 

könshomogena sammanhang finns maktstrukturer men de uppfattas sällan, då majoriteten är 

av samma kön.  Ur resultatet framkommer dock en rad exempel på hur kön i samverkan med 

andra aspekter har betydelse även i de kvinnodominerade yrkena. Mest påtaglig verkar 

betydelsen vara för de som hade mindre könsmärkta yrken och som emellanåt befann sig i 

manligt dominerade grupperingar, de uttryckte direkt betydelse av att kön. Deras erfarenheter 

kan identifieras som avvikarpositioner. Följderna av dessa avvikarpositioner är i likhet med 
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Kanters (1977)- synlighet, assimilering och kontrasteffekter. Synlighet innebär att individen 

får en ökad synlighet som leder till höga krav på prestationer och assimilering att individen 

döms efter rådande stereotypa föreställningar av könet. Kontrasteffekten försätter kvinnan i en 

kontrastsituation där männen blir mer medvetna om sin egen kultur och att den ofta förstärks. 

Avvikarpositionen förstärks i min studie i vissa fall också av klass och ålder. Bland annat 

nämner en kvinna hur hon förväntas agera utifrån stereotypa föreställningar både utifrån 

hennes kön, och hennes kvinnomärkta yrke. Vidare berättade en kvinna att männen inte visste 

hur de skulle agera när hon kom in som ung och enda kvinna i gruppen.   

Samtliga informanter har eller har haft partner från orten. Majoriteten av informanterna har 

nämnt hur privatlivet haft betydelse även i arbetslivet, att det är viktigt att redogöra för vem 

man ”tillhör” och att de upplevt att de värderas utifrån privata förhållanden. Detta kan delvis 

identifieras som ett glesbygdsfenomen, att alla känner alla i ett litet samhälle varför 

familjeförhållanden blir viktiga. Betydelsen kan också tänka förstärkas av att de är kvinnor. 

Att de som kvinnor förväntas falla in i samhälleliga föreställningar om kvinnlighet som en 

heteronormativ (heterosexualitet som norm se bl. a. Connell 2009) strävan efter tvåsamhet 

och familjeliv som även kan utläsas i Juntti Henrikssons (2008) studie. En av företagarna 

berättade hur människor kunde fråga henne om hon inte skulle skaffa fler barn, medan hon 

själv upplevde att det var mer än tillräckligt att kombinera företaget med ett barn. Detta, 

tillsammans med resonemanget i stycket ovan visar hur kön är något som har betydelse både 

som isolerad företeelse, och i samverkan med ursprung, klass och ålder.   

En av kvinnorna som tidigare arbetat inom vård berättar hur meänkieli ofta användes i arbetet 

både i kommunikation med patienter, och kollegor. Vidare berättar en annan kvinna i ledande 

befattning att hennes medarbetare pratar finska och hur hennes finskakunskaper har varit en 

klar fördel. Övriga kvinnor hade endast stött på meänkieli i informella sammanhang på 

arbetet, vilket de flesta uttryckte inte hade någon betydelse. Det är dock inte orimligt att fråga 

sig om användandet av meänkieli även i informella sammanhang har betydelse. En social 

gemenskap har betydelse för den psykosociala arbetsmiljön (Karasek & Theorell 1990) och 

att inte delta i alla samtal kan upplevas exkluderande. Till exempel som en kvinna nämner, att 

inte känna full delaktighet.  Betydelsen av ursprung verkar fortsatt förstärkas av 

klasstillhörighet genom att kvinnor i beslutsfattande positioner upplevde en stark synlighet i 

arbete och samhälle. Samtliga nämnde denna synlighet och särskilt kvinnor i ledande eller 

offentliga positioner vars arbete har påverkan på andra människor uttryckte att synligheten 

hade inverkan på dem. En av kvinnorna berättade hur hennes synlighet gjorde att hon kände 
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stora krav på sig att prestera vilket även liknar de konsekvenser av synlighet som Kanter 

(1977) fann i sin studie. Det kan tänkas att även ålder och kön spelar in i denna synlighet då 

det finns, och har funnits få unga kvinnor på liknande positioner och att det kan tänkas lättare 

att konfrontera en kvinna än en man. Det kan också ses som ett arv från brukssamhället, det 

patriarkala strukturerna och den så kallade bruksmentaliteten som Vikström (1998) beskriver 

som starka skillnader mellan arbetare och tjänstemän och mellan manliga och kvinnliga 

arbeten. Män har historiskt varit i majoritet i ledande befattningar (Lundberg 2011), och det är 

inte orimligt att anta att en ung kvinna som bryter mot denna vertikala segregering möter 

motstånd. Analysen ovan visar hur betydelsen av att ha ett annat ursprung än det tornedalska 

förstärks av klass och kön medan det motverkas av att ha ett tornedalskt ursprung.   

Två av de utlandsfödda saknade svenska språket men också akademisk utbildning när de 

anlände och de berättade hur de hade svårt att få arbete och särskilt tillsvidareanställning. En 

kvinna berättar att hon på grund av att hon saknade akademiskt utbildning mötte nackdelar i 

löneförhandling och att hon inte kunde få en tillsvidareanställning. Detta trots att det fanns 

andra inom organisationen på liknande befattningar som den hon hade som saknade 

utbildning. Här kan tänkas att även kön har spelat in. Sager (2011) kunde urskönja hur särskilt 

invandrare kvinnor hamnade i dessa prekära situationer med osäkra anställningar och sämre 

löneutveckling. Vidare verkar situationerna i samtliga av kvinnornas fall legitimeras av olika 

anledningar som utbildning, budget och språk (jämför Acker 2006; Knocke 2003). Jag tar inte 

på mig uppgiften att analysera huruvida kraven kan ses som legitima eller inte i dessa fall men 

det liknar de legitimitetsstrategier som Acker (2006) beskriver. Särskilt klass, menar Acker, är 

en ojämliket som är synlig men som inte behöver legitimeras då den ojämlikheten ses som 

självklar. I denna kvinnas fall sågs hennes avsaknad av utbildning som ett självklart hinder. 

Betydelsen av ursprung verkar förstärkas av att vara född i utlandet, klass och kön.  

En kvinna upplevde attityder från samhället att hon inte fick vara för ambitiös i sin strävan 

efter utveckling och karriär. Hon upplevde att det var en allmän uppfattning, från de hon 

kallade ”trygghetspersoner”, att hon redan har ett bra arbete och att hon borde vara nöjd. Detta 

kan ses ur aspekt av både klass och kön då kvinnor inte väntas ha karriärambitioner. 

Informanten själv upplevde att hon inte hade något gemensamt med kvinnor ur andra 

samhällsklasser som strävade efter föräldraskap och hade okvalificerade deltidsarbeten. Det 

kan även tänkas att denna kvinna inte passar in i de traditionella föreställningarna om hur en 

kvinna ska vara som Juntti Henriksson (2008) och Waara (1996) funnit. Hon var i lägre 

trettioårsåldern, hade inga barn och drevs av karriär och utveckling. Därmed ses hon som 
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avvikande från stereotypa föreställningar om kvinnor (Juntti Henriksson 2008).  Övriga 

informanter som hade familj och därmed stämde bättre överens med förväntningarna på sitt 

kön upplevde inga negativa attityder till deras heltidsarbete. Med undantag för den kvinna 

som övervägde att börja veckopendla och som efter akademiskt examina fortsatte att studera. 

Om vi jämför dessa två kvinnor med den andra företagaren som verkar inom en mer 

kvinnodominerad bransch och som har familj så upplevde hon stöd från omgivningen, särskilt 

med tanke på hennes förmåga att kombinera familj och eget företag. Däremot fick hon ofta 

frågor om hon inte skulle skaffa fler barn. Hon, och de övriga kan i större utsträckning påstås 

motsvara de traditionella föreställningarna om kvinnlighet som bland annat Juntti Henriksson 

(2008) beskriver och ses därmed inte som avvikande (se även Kanter 1977). Men så fort 

kvinnan går utanför heltids- och familjeramarna verkar hon stöta på oförståelse. Detta är 

exempel på de traditionella föreställningarna om kön i Tornedalen som betraktar de som inte 

inordnar sig som avvikande.   

 

I framtiden 

I resultatet går att utläsa att flera faktorer har betydelse för hur kvinnorna ser på sitt framtida 

arbetsliv i Pajala. Samtliga upplevde att de hade goda utvecklingsmöjligheter på sin 

arbetsplats. De såg ljust på sitt framtida arbetsliv tack vare nya möjligheter att utvecklas i 

arbetet och i viss mån expandera företagande på grund av gruvetableringen. Kön, ålder och 

klass kan identifieras som faktorer som dock kan utgöra hinder i framtiden. Få kunde tänka 

sig att söka sig till mer manligt dominerade arenor på grund av att de inte såg sig som den 

sortens kvinnor och med anledning av att de inte ville hamna i konflikter med sig själva och 

med män. Att många inte ser sig som ”sådana kvinnor” bekräftar att de indikationer som 

framkommit, att det finns starka föreställningar om kvinnligt respektive manligt som 

horisontellt segregerar arbetsmarknaden och könsmärker yrken. En kvinna uppger att det 

finns vissa yrken som kvinnor klarar bättre, och andra som är mer lämpade för män. Det blir 

tydligt vilka negativa inverkningar dessa föreställningar får för människors arbete och karriär. 

Det är troligt att det även får materiella konsekvenser som lägre lön, pensioner och 

anställningsvillkor.     

Några informanter trodde att de, om de skulle söka både mer eller mindre kvalificerade 

arbeten inom mansdominerade branscher, skulle stöta på hinder på grund av både kön och 

ålder. En kvinna upplevde att det faktum att hon är ung och kvinna utgör hinder för henne att 
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nå vissa ledande positioner på grund av att de ledande befattningarna innehas av män. Män 

som hon inte trodde ansåg sig ha något gemensamt med henne och som därmed omedvetet 

valde andra män. Det kan också tänkas att hon inte är en kandidat på grund av att hon, i likhet 

med kvinnorna i Kanters (1977) studie, har familj och därmed inte anses lämplig för ett 

chefsjobb som förväntas ta tid och engagemang. Tid och engagemang som hon som kvinna i 

enighet med rådande förväntningar som Juntti Henriksson (2008) fann, förutsätts lägga i hem 

och familj.   

Omedvetenheten är något som återkommer i intervjuerna, att ojämlikheter legitimeras genom 

att tala om att det är omedvetet, att kvinnor och män är olika, och att rådande manskultur inte 

”är så farlig”. Wahl (et al. 2001) refererar till det fenomenet som könsblindhet, en uppfattning 

om att ojämställdhet är naturligt, att det inte rör oss och att det ligger i det förgångna. För 

samtidigt uttrycks en medvetenhet och det tilläggs att ojämlikheter tillhör historien. Det ges 

uttryck åt att yngre generationer inte kommer att tolerera att beslut fattas i bastu och att 

Northlands ”Världens mest jämställda gruva” har satt ribban för jämställdhetsarbete. Detta 

liknar de fynd som Juntti Henriksson (2008) gjorde, att kvinnorna delvis är både medvetna 

och omedvetna om ojämlikheter, men att det inte protesterar högt och delvis medverkar till att 

upprätthålla dem.   

 

DISKUSSION 
 

Denna studie har analyserat inflyttade kvinnors upplevelser av sin nuvarande och framtida 

arbetssituation i Pajala ur ett intersektionellt perspektiv. Nedan redogör jag för mina viktigaste 

slutsatser, följt av en reflektion av metod och kvalitet min studie för att slutligen ge uppslag 

för framtida studier.   

Konklusion   

Ahrne (2010) menar att den intersektionella analysen kan:  

”[…] generera ett stort antal möjliga konstellationer av förhållanden mellan klassmotsättningar, 

könsordningar och relationer mellan etniska grupper […]” (Ahrne 2010:163) 
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Detta är något som i hög grad framträder i denna studie. Var kvinnas berättelse skulle rent av 

ha kunnat mynna ut i en analys och skilda slutsatser. Dock framträder vissa mönster. Kön, 

klass och även ursprung är de kategorier som, enskilt och när de korsar varandra sätter 

ramarna för individens handlingsutrymme i arbetslivet. 

Det finns belägg för att traditionella föreställningar om kvinnligt och manligt kvarstår i Pajala 

och fortsatt begränsar och exkluderar kvinnor både vertikalt och horisontellt i arbetslivet. Att 

vara kvinna verkar ha större betydelse om kvinnan har ett mindre könsmärkt yrke och 

befinner sig på mansdominerade arenor. Då kan hon stöta på de problem som 

avvikarpositionen genererar, synlighet, kontrasteffekt och assimilering. Könets betydelse 

verkar därutöver förstärkas av ålder och klass. Att vara ung med, vad som ses som ett bra 

arbete, utan familj och med sikte på karriär ses som avvikande av omgivningen då det inte 

stämmer överens med rådande föreställningar om kvinnors strävan efter familjeliv. 

Att ha ett annat ursprung än det tornedalska har inte större betydelse såvida kvinnan är född i 

Sverige. Betydelsen blir dock påtaglig om kvinnan är utlandsfödd och inte talar svenska eller 

meänkieli, vilket tycks leda till svårigheter att få arbete och särskilt tillsvidareanställning. 

Ursprungets betydelse förefaller förstärkas av klass då meänkieli i formella sammanhang 

tycks användas mer bland arbetare än tjänstemän. Samtidigt verkar ursprung, i kombination 

med att vara tjänstearbetare i ledande befattning föranleda förstärkt synlighet i arbetet och 

samhället vilket dels leder till ökade krav på prestation och en utsuddad gräns mellan privat- 

och arbetsliv.     

De flesta av kvinnorna ser positivt på sin arbetslivsmässiga framtid i Pajala och möjligheter 

tack vare kommande expansion med utvecklingsmöjligheter och nya utmaningar både för 

arbetstagare, och företagare. Det som framträder som hinder i framtida arbetsliv är klass, kön 

och ålder. Få kan tänka sig att söka sig till mansdominerade branscher på grund av att de inte 

ser sig som den typen av kvinnor eller för att de inte vill hamna i en mansdominerad kultur 

som de tror skulle leda till konflikter. Bristen på karriärmöjligheter upplevs av de kvinnor som 

uttrycker sig satsa på karriär. Att vara ung och kvinna upplevs hindra tillträde till högre 

befattningar på mansdominerade arenor. 

Resultatet visar att delar av den exkluderande kultur som beskrivits i tidigare studier 

(Cullblom 1996; Juntti Henriksson 2008; Waara 1996) finns kvar och i viss grad utestänger 

och begränsar avvikande. Detta får allvarliga konsekvenser för samhälle, såväl som 

organisationer och individer. Om Pajala och dess näringsliv ska lyckas attrahera arbetskraft i 
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den omfattning som kommer att krävas fordras fokus på att på alla nivåer arbeta med normer 

och värderingar för ett mer öppet och tolerant samhälle. Det är dock viktigt att påpeka att 

denna för exkluderande och begränsade kultur inte i alla hänseenden är unik för Pajala och 

Tornedalen. Strukturell diskriminering existerar i andra delar och kulturer av vårt samhälle. 

För att göra jämförelser med övriga Sverige krävs komparativa studier, vilket hamnat utanför 

ramen i denna kandidatuppsats. Med denna studie ges en inblick i ett samhälle vars kultur 

tidigare har beskrivits som begränsande och avvikande (Juntti Henriksson 1008; Waara 1996). 

I inledningen ställdes frågan, är det någon skillnad på 90- och 2000-talet? Svaret på den 

frågan är kanske. Rådande föreställningar om kvinnor och män tycks fortsatt segregera 

arbetslivet och betrakta människor utanför dessa föreställningar som avvikande. Dock finns 

hopp om att aktiva åtgärder och ökad medvetenhet kan verka för att luckra upp delar av 

kulturen som inte välkomnar oliktänkande.                

Reflektion  

I mitt metodavsnitt beskrivs hur jag genom hela processen har antagit en reflexiv hållning för 

att säkra kvalitet i studien. Jag har under hela processen skrivit ner reflektioner på situationer 

där jag, mina informanter eller något i min omgivning har påverkat processen på ett eller 

annat sätt. Ett exempel där både jag som intervjuare och informanter har haft påverkan på min 

analys är de samtal som ibland skett efter intervjuerna, då jag till exempel blivit medbjuden 

att sitta med under fikat där vi fortsatt pratat om ämnet med andra kollegor. Dessa samtal har 

haft påverkan på min analys då jag fått en bredare, mer utvecklad förståelse för informanten.  

Ett av de priviligierades privilegier är att de inte inser sitt eget privilegium brukar det heta. 

Informanterna i denna studie kan samtliga ses som mer eller mindre priviligierade. De är 

kvinnor på i de flesta fall kvinnodominerade arenor. De har akademisk utbildning och de 

flesta har yrken som historiskt och traditionellt krävt det. Några har ledande befattningar, 

några ensamarbeten och andra är egna företagare. Några är utlandsfödda kvinnor som kommit 

till Sverige för en man från orten och uppger själva att de ses som finare. Flera talar samtidigt 

om mindre priviligierades upplevelser som annorlunda.  

Jag ställer frågan om inte redan det faktum att studien genomförs inom akademin kan ha 

fjärmat potentiella informanter som upplever akademin som främmande. Åtta av mina nio 

informanter hade akademisk utbildning. Av de sex övriga som kontaktades saknade alla utom 

en akademisk utbildning, enligt min kännedom. Detta kan tänkas spegla den känsla av att vara 

främmande för akademin som beskrivs i min, och tidigare studier (Cullblom 1994; Juntti 
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Henriksson 2008; Waara 1996). Likaså kan valet av ämne ha påverkat vilka mina informanter 

blev. I mitt missivbrev nämnde jag att jag undersöker kvinnors upplevelser vilket av vissa kan 

ha tolkats som att det var en feministisk studie. Många av mina informanters behov av att inte 

identifiera sig som feminister eller ’kvinnosakskvinnor’ tolkar jag som att det finns negativa 

attityder till jämställdhet eller vad som ses kvinnofrågor, vilket också kan tänkas ha gjort att 

övriga sex personer valde att inte deltaga. Ett alternativ hade varit att, i mitt missivbrev 

undanhålla att det handlade om en studie av kvinnor. Einarsson och Chiriac (2002) menar att 

den information som ges angående syftet med studien kan vara mer eller mindre detaljerad 

och att det kan vara till fördel att begränsa informationen, om fullständig vetskap om syftet 

tros påverka studiens reliabilitet. 

Ytterligare en fråga som ställs är att om studien hade haft informanter från traditionellt 

manligt könsmärkta yrken, eller från mansdominerade branscher hade resultatet kanske sett 

annorlunda ut, då dessa hade haft andra erfarenheter. Enligt efterforskningar fanns dock inga 

kvinnor ur sådana grupper. Av de femton personer som kontaktades fanns ingen i en 

mansdominerad bransch. Det och det faktum att majoriteten av mina informanter hade 

kvinnodominerade yrken speglar troligtvis samhället. Att det fortfarande är tydliga 

föreställningar om kvinnlighet och manlighet som segregerar arbetsmarknaden horisontellt.   

Mitt eget ursprung, född och till största del uppvuxen i Pajala kommun, har på skilda vis och 

styrka påverkat intervjuerna. Informanter har exempelvis vid ett flertal tillfällen sökt medhåll 

från mig och uttryckt ’eller hur?’ och ’du vet hur det där’ varpå jag som intervjuare har 

fortsatt uppmuntra berättande och förtydligande med ’inte riktigt, berätta hur du upplever det’ 

och uppmanat med följdfrågor även om jag tror mig ha förstått vad de menat så har jag varit 

noga med att de berättar sin upplevelse av ett fenomen, för att inte låta min egen förförståelse 

ta alltför stor plats. Jag tror emellertid att min bakgrund har varit till fördel i denna situation, 

tack vare att informanterna kan ha känt att de pratar med någon som har förkunskaper och 

som delvis delar samma upplevelser. Jag har dessutom tagit emot stöd och uppmuntran från 

mina informanter till att jag gör denna studie och att det är ett viktigt ämne. Samtidigt har jag 

dock emellanåt upplevt att vissa informanter var måna om att framställa kommunen i god 

dager, att de såg mig som att jag har var ute efter att hitta brister och att man har velat 

motverka det genom att kanske hålla tillbaka eller med kommentarer som ”det är inte så 

farligt” om manskulturen. Detta tolkar jag inte som illvilja, utan de för kommunens framtid 

verkligen tycker och vill visa på att det är en bra plats att leva på. Mina informanter har som 

bekant valt att stanna kvar och de önskar gärna tala om varför.  
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Genom att kontinuerligt anteckna händelser som påverkat mig under processen har jag 

ständigt strävat efter medvetenhet om faktorer i min omgivning som kan ha påverkat 

processen. Därmed anser jag att jag gjort mitt yttersta för att anta en reflexiv hållning och 

således varit transparent i hela processen vilket borgar för god kvalité i min uppsats.  

Inspiration  

Betydelsen av kön verkar kunna kopplas samman med huruvida en person passar in i 

förväntningar om kvinnor. Majoriteten av kvinnorna i min studie hade kvinnodominerade 

yrken. Det hade varit intressant att i framtida studier undersöka betydelsen av båda könen där 

de bryter mot traditionella föreställningar om kvinnligt och manligt. Denna studie visar att 

traditionella föreställningar till viss del lever kvar och vertikalt och horisontellt segregerar 

arbetsmarknaden, hur påverkar det då kvinnor och män som bryter mot föreställningarna? Det 

saknas studier av mäns upplevelser och hur manlighet konstrueras i Tornedalen. I Waaras 

(1996), Juntti Henrikssons (2008) och Cullbloms (1996)  studier beskrivs tydliga roller för 

män och kvinnor, där avvikande män till och med har ett eget begrepp- knapsu.   Ytterligare 

en grupp som hade varit intressant att undersöka, som kan komma att få större betydelse för 

Pajala i framtiden är invandrare. Idag finns exempelvis få asylsökande i Pajala, men det kan 

tänkas att kommunen kan komma att ta emot fler i framtiden. Invandrare och asylsökande 

utgör dessutom en potentiell källa till arbetskraft varför det hade varit intressant att ta reda på 

hur de upplever sin situation och sina möjligheter att få arbete i Pajala. Ingen av de kvinnor 

som jag intervjuat kom till Pajala som asylsökande, utan som invandrare med en partner. De 

beskrev sig själva som en priviligierad grupp som redan hade kontakter i samhället och 

berättade hur de sågs som finare än asylsökande.  

Det finns många områden att studera i en kommun som går en spännande framtid till mötes. 

Det är viktigt att hela samhället tar ett gemensamt ansvar för att säkerställa att alla, inte bara 

inflyttade, men infödda, återvändande och pendlare hittar sin plats i Pajala. Att Northland 

Resources, Pajala Kommun och PUAB fortsätter att visa vägen i strävan efter jämställdhet 

uttrycks ha en positiv effekt. Men det är också vitalt att mångfalden inte smalnas av till att 

enbart handla om kön. För det krävs att man tänker utanför älvdalen, beträffande kön, ålder, 

kultur, ursprung och språk. Unga barnfamiljer är naturligtvis en attraktiv grupp men man bör 

inte begränsa sig till dem. Äldre människor som närmar sig pensionsåldern men har flera år 

kvar i arbetslivet har ofta gedigna erfarenheter att dela med sig av och en ung, barnlös och 

driven karriärist kanske bara stannar några år men tillför en mängd värdefullt under de åren. 
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Självklart är det önskvärda att alla som arbetar i Pajala även ska vilja bo där, trots det kanske 

man får acceptera en viss omsättning i personal. Kanske är det också på sin plats att lätta på 

språkkraven.  

Det är intressant hur informanterna i denna studie likt i Waara (1996) och Juntti Henrikssons 

(2008) studier trodde att jämställdhet ordnar sig med tiden. 2012, femton år senare tror man 

fortfarande att kyllä se järjestyy (nog ordnar det sig). Och visst har det skett framsteg på 

många områden. Men det är ödesdigert att tro att jämställdhet ordnar sig, att det kommer av 

sig själv eller med kommande genrationer. Resultatet visar att traditionella föreställningar om 

manlighet och kvinnlighet kvarstår. Föreställningar kan sätta ut hinder både för de kvinnor 

som vill ut på mansdominerade arenor, och för de som redan är ute på dessa arenor. Få 

kvinnor kunde tänka sig mansdominerade branscher. Att se till kvantitativt mätbara aspekter 

av jämställdhet som antal kvinnor i olika yrken och på olika befattningar är en del. Men att se 

till orsakerna bakom dessa siffror är desto viktigare. Det är avgörande för 

jämställdhetsmålsättningen att fokusera på att arbeta med normer och värderingar i 

organisationer och i samhället och fördela fokus mellan att attrahera arbetskraft och behålla 

arbetskraft. För att behålla krävs öppna och toleranta arbetsplatser och samhälle. Därför är det 

fundamentalt att centrala aktörer som kommun, näringsliv men också fackföreningar arbetar 

aktivt och synligt med mångfaldsarbete för att visa samhället att det är viktigt och på så sätt 

skapa ringar på älvfåran.    

Jag vill avsluta med ett citat av en av informanterna som talar för det nya Pajala och hur hela 

samhället har ett ansvar för att arbeta för att det ordnar sig genom att vara öppna för det nya 

och ta till vara på mänskliga och materiella tillgångar: 

”Om de en gång har färsk basilika på Konsum så måste jag köpa den fast jag inte vill just då. 

Bara för att visa att jag vill ha det.” 
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BILAGOR 
Bilaga 1 Intervjuguide  

 

                                  INTERVJUGUIDE   KOD______ 

        Kandidatuppsats Personalvetarprogrammet  

        Lisa Mäkikaltio 

        DATUM:   TID: 

BAKGRUNDSINFORMATION 

 

Ålder? 

Var är du uppvuxen? 

När flyttade du till Pajala? 

Vad var anledningen att du flyttade hit? 

Civilstånd? 

Talar du meänkieli/ tornedalsfinska? 

Vad arbetar du med? 

Hur länge har du arbetat där? 

 

NULÄGE 

 

Hur ser du på din arbetssituation idag? 

Vad skulle kunna förbättras eller förändras? 

Upplever du att det har/ har haft någon betydelse för dig i arbetslivet att du är kvinna? 

Upplever du att det har/ har haft någon påverkan för dig i arbetslivet att du inte ursprungligen 

kommer från Pajala? 
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Upplever du att det har/ har haft någon betydelse för dig i arbetslivet att du inte behärskar eller har 

begränsad behärskning av meänkieli? 

Upplever du att din ålder har/ har haft betydelse i arbetslivet? 

Har du upplevt att din akademiska utbildning/avsaknad av akademisk utbildning har haft betydelse? 

 

FRAMTID 

Hur ser du på din framtid på din nuvarande arbetsplats? 

Hur ser du på dina utvecklingsmöjligheter? 

Hur upplever du dina möjligheter att byta arbetsplats? 

Hur upplever du dina möjligheter att arbeta med ett annat yrke? 

Hur ser du dina möjligheter att arbeta i en annan bransch? 

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom en mansdominerad bransch, till exempel gruvindustrin? 

Hur ser du på din framtid i Pajala? 

Vad är det som gör att du vill flytta/ stanna kvar? 

Finns det aspekter i arbetslivet som påverkar din vilja/ovilja att stanna kvar? 

Vad anser du behöver förändras och förbättras i arbetslivet för att göra Pajala mer attraktivt för 

inflyttade kvinnor? 
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Bilaga 2 Missivbrev 

 

Umeå den 26 april 2012 

 

 

Hej! 

Jag heter Lisa Mäkikaltio och jag läser sista terminen på Personalvetarprogrammet vid Umeå 

Universitet. Jag skriver min c-uppsats som handlar om inflyttade kvinnors syn på sin situation och 

framtid i Pajala ur ett arbetslivsperspektiv. Studien utförs på uppdrag av Pajala kommun och PUAB. 

Syftet är att skapa en bild av faktorer som påverkar inflyttade kvinnors vilja att stanna kvar i Pajala. 

 

 

Jag är intresserad av att intervjua dig för min studie och undrar om du skulle kunna tänka dig att 

ställa upp? 

 

Intervjun beräknas ta cirka en timma. Allt du säger kommer att behandlas konfidentiellt och inga 

uppgifter om dig, som yrke, arbetsplats eller liknande som riskerar att avslöja dig som intervjuperson 

kommer att användas.  

 

Jag skulle vara mycket tacksam för din medverkan och önskar, om du vill och har möjlighet att ställa 

upp, att träffa dig för en intervju under vecka 18.  

 

Tveka inte att kontakta mig om du har frågor. 

 

Med vänliga hälsningar Lisa Mäkikaltio 

 

Studerande Personalvetarprogrammet 

Umeå Universitet 

lima0018@student.umu.se 

07X-XXX XX XX 


