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Sammanfattning 
 

CSR (Corporate Social Responsibility) är ett uttryck som innefattar företagets egna initiativ 
till förbättringen av samhället. En del av detta arbete inkluderar jämställdhet och bland annat 
hur ett företag arbetar för att minska könssegregation. Trots goda förutsättningar i rådande 
lagar och subventioner är könssegregeringen hög på den svenska arbetsmarknaden. Enligt lag 
måste alla företag ha en jämställdhetsplan, men detta har inte visats sig vara tillräckligt för att 
göra de förändringarna som fordras för att minska könssegregeringen på den svenska 
arbetsmarknaden. Det krävs att företag formar en bättre jämställdhetsplan för att möjliggöra 
en förändring och denna rapport kommer att fokusera på hur det kan göras.  

Basen till rapporten är uppbyggd av en teoretisk och en empirisk del. Den empiriska delen 
består av tre intervjuer och fokuserar på hur företaget Sandvik Coromant har arbetat för att 
minska sin könssegregation. Att studera Coromant var intressant då de under de senaste åren 
har arbetet med att utveckla sitt jämställdhetsarbete och därmed ökat mångfalden. I teorin 
studerades möjligheter till att minska den rådande könssegregeringen genom att arbeta inom 
företaget för att öka förutsättningarna för kvinnor och utåt från företaget för att attrahera flera 
kvinnor. Genom att analysera den teoretiska informationen och informationen från 
intervjuerna fastställdes en fem stegs metod för hur företag kan arbeta för att minska 
könssegregeringen; (1) få upp ögonen, (2) öka förståelsen för kulturen på arbetsplatsen, (3) 
utbilda och öka medvetenheten, (4) implementera jämställdhetsarbete i organisationen, (5) 
kontrollera och följa upp. 
 

Abstract 
CSR (Corporate Social Responsibility) is an expression that includes a company’s own 
initiative to improve the society. A part of CSR is the work for equality, how companies work 
to lower the sex-segregation on the labor market. Despite good conditions, with the Swedish 
laws and subventions, the sex-segregation is high in the Swedish labor market. According to 
the law, all bigger companies need to have an equality plan but this has not been enough to 
lower the sex-segregation. It is required that organizations form an improved equality plan in 
order to lower the sex-segregation on the labor market and this report is focused they can 
accomplish that.  
The report is built upon a theoretical and empirical part. The empirical part consists of three 
interviews and concentrate on how the company Sandvik Coromant has worked to reduce sex-
segregation. Studying Coromant was interesting as they are a part of a male-dominant 
industry and has, in recent years, developed their work for equality and increased their gender 
diversity. In the theory-part different possibilities for lowering the prevailing sex-segregation 
where studied, it focused on how companies can work to improve the conditions for women 
and how they can attract a greater amount of them. By analyzing the interviews and the 
theory, a five step method on how companies can improve the equality work in their work 
place were made; (1) open the eyes, (2) increase the understanding for the culture on the 
workplace, (3) educate and increase the awareness, (4) implement the equality work in the 
organization, (5) check up and follow up.  
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  

 
CSR (Corporate Social Responsibilities) är ett uttryck som innefattar företagets egna initiativ 
till förbättringen av samhället (CSRsweden, 2012). Det kan till exempel omfatta minskning av 
miljöförstörande utsläpp och förbättring av arbetsmiljön (McWilliams, 2001, sid 117). CSR-
arbeten görs för att förbättra relationen med företagets huvudintressenter som kunder och 
medarbetare (Bear, 2010, sid 208).  Medarbetare anser att jämställdhet, tillsammans med 
miljöarbete inom CSR, bidrar mest till att göra en arbetsplats attraktiv (Löhman, 2003, sid 
101). Det är väsentligt att minska könssegregeringen för att i sin tur kunna öka jämställdheten 
och minska löneskillnaden mellan de två könen (Reskin, 1982).   
Jämställdhetsarbete i företag gynnar även andra delar av CSR arbeten. Studier har visat att 
företag med större andel kvinnor i ledningen ägnar sig mer åt välgörenhet. Då fler kvinnor 
tillsätts på ledande positioner fås ett bredare perspektiv vilket leder till att ledningens 
möjlighet att bearbeta andra CSR frågor ökar (Bear, 2010, sid 210) 
Sverige har goda förutsättningar för att vara ett land med låg könssegregation på 
arbetsmarknaden. År 1978 kom den första lagen om jämställdhet, men sedan 2009 regleras 
jämställdhet i arbetslivet av diskrimineringslagen (Wahl, 2011, sid 199). När det gäller 
jämställdhetsfrågor, vilka har en stor verkan på könssegregation, ligger lagstiftningen i 
Sverige före rådande värderingar och normer (Henreksson, 2004, sid 14). Sverige har till 
exempel statligt subventionerad barnledighet och garanterad föräldraledighet vilket ger större 
möjligheter till en minskad könssegregation (Lin Chang, 2000, sid 9). I figur 1 nedan 
illustreras det att Sverige ligger i topp när det gäller att med lagar främja kvinnors 
anställningsmöjligheter i alla typer av yrken. Den horisontella skalan indikerar på antalet 
lagstadgade förutsättningarna det finns för kvinnor. Den vertikala skalan indikerar hur mycket 
subventionerande fördelar det finns som främjar kvinnors anställningsmöjligheter (Lin Chang, 
2000, sid 18). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 1: Rankning av länder efter hur mycket subventionerade fördelar samt lagstadgade 
fördelar för kvinnor som finns i landet (Chang, 2000, sid 18) 
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Trots de goda förutsättningarna har Sverige en hög könssegregation på arbetsmarknaden 
(Amundsdotter, 2003, sid 44). En undersökning av 12 industriländer gjordes år 1992, denna 
visade att Sverige hade den högsta andelen könssegregation av dessa länder trots att Sverige 
har bättre förutsättningar (Charles, 1992, sid 483). Könssegregationen på den svenska 
arbetsmarknaden finns fortfarande kvar, år 2006 gjordes en undersökning av Ylva Ulvsdotter 
där det visades att endast 18 % av arbetande civilingenjörer i Sverige är kvinnor och endast 2 
% av metallarbetarna i Sverige är kvinnor (Ulvsdotter, 2006, sid 75). Statistiska centralbyrån 
gjorde även en sammanställning av aktuell statistik år 2006 för att synliggöra den svenska 
samhällsutvecklingen och kom bland annat fram till att endast 22 % av alla chefer inom den 
privata sektorn var kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2006).  
Eftersom Sverige har goda förutsättningar att ha en låg könssegregation har företagen stora 
mögligheter att ta ansvar och påverka könssegregationen på den svenska arbetsmarknaden. 
Finns det något sätt för företagen att få upp ögonen för arbetet mot minskad könssegregation? 
Vilka förändringar måste ske?  
  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse och att skapa en metod för hur svenska 
teknikföretag kan, genom egna initiativ (CSR-arbete), minska könssegregationen på den 
svenska arbetsmarknaden. På vilket sätt de kan arbeta internt respektive externt i företaget för 
att skapa en mer attraktiv arbetsmiljö för kvinnor, hur de kan ”locka” kvinnor till deras företag 
och bransch samt hur de kan behållas. För att kunna skaffa kunskap om detta område kommer 
vi att studera ett svenskt stålföretag, som är en del av en bransch med hög könssegregation 
inom företagen och låg andel kvinnor överlag. De huvudsakliga frågorna vi kommer att ställa 
oss är: 

• Hur kan Svenska teknikföretag verka för att öka andelen anställda kvinnor?  
• Vad kan företagen göra för att minska könssegregering i sina verksamheter? 

 
1.3 Avgränsning 

Denna studie undersöker hur ett teknik företag kan minska könssegregering internt med bland 
annat förbättring av arbetsmiljön och externt genom att locka till sig kvinnor utifrån företaget. 
Jämställdhetsarbete och förändring i organisationer är ett stort område vilket har resulterat i 
att fokus har legat på vissa, särskilt viktiga teorier, som rör minskning av könssegregering i 
företag.  
 

2 Metod 
Basen till rapporten utgörs av en kvalitativ studie med tre intervjuer, en kvalitativ studie kan 
ge en djupare förstålse för jämställdhet. Intervjuerna gjordes med två anställda på Sandvik 
Coromant och den tredje med en genusprofessor. De intervjuade personerna var tidigare 
mångfaldsansvarig Anna Hedebrant och verkstadschefen Anders Bentzer, båda anställda på 
Sandvik Coromant, samt genusprofessorn Anna Wahl som är anställd sedan år 2005 på skolan 
för industriell teknik och management på KTH. Dessa personer valdes utifrån deras skilda 
upplevelser och kunskaper kring könssegregation. Sandvik Coromant var intressant med tanke 
på att de har medverkat i ett forskningsprojekt som gick ut på att öka förståelsen för hur man 
kan arbeta för att öka mångfalden och vad det innebär, samt att de därefter arbetat med dessa 
frågor. Anna Hedebrant har i rapporten gett en övergripande bild av vad Sandvik Coromant 
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har gjort och vad de gör för att minska könssegregeringen. Hon kunde också i rapporten ge en 
grund för hur de anställda upplever arbetsmiljön och arbetet för att minska könssegregeringen 
då hon har kunskap om resultatet från tidigare jämställdhetsundersökningar på Coromant. 
Intervjun med Anders Bentzer gjordes utan hans vetskap om intervjuns faktiska syfte, att få en 
inblick i hur cheferna uppfattar arbetet för en minskad segregation ur ett genusperspektiv, 
detta för att öka möjligheten till spontana och öppna svar. Anna Whal gav rapporten, genom 
att hon under fler år har forskat om genusvetenskap, en djupare förståelse för 
jämställdhetarbete i samhället och på arbetsplatsen. För att ge en grundligare kunskap om hur 
de anställda på Coromant upplever känslan på arbetsplatsen och arbetet för en minskad 
könssegregation kunde ytterligare en intervju gjorts. Denna med en ”vanlig” anställd för att 
addera ytterligare perspektiv till studien. 

Empiri tillhandahållen från Coromant har använts för att beskriva utvecklingen av mångfalden 
ur ett genusperspektiv. Empirin har noga studerats för att, tillsammans med teorin, vara 
grunden för analysen. Om jämställdhetsarbete ska vara sammanslaget med arbetet för en ökad 
mångfald kan diskuteras, argumenten för att de ska slås ihop grundas i att båda vill 
åstadkomma samma sak – lika villkor och eliminering av exkludering och diskriminering 
(Whal, 2011). I denna rapport kommer teorier om hur man kan öka jämställdheten att värderas 
som ett sätt att öka mångfalden och på så sätt minska könssegregeringen.   

 
3 Teori  
Här presenteras teorier om hur företag kan arbeta internt och externt för att minska 
könssegregationen på arbetsplatsen. Till en början beskrivs det hur företagen kan ändra 
normer och värdering för att öka jämställdheten och därmed minska diskrimineringen. Vidare 
kommer mer specifika teorier om hur utbildningar och karriärsstöd för de anställda kan främja 
mångfaldsarbetet.  Sedan beskrivs det vad som kan ändras vid rekrytering och i 
företagsstrukturer samt vilken roll ledningar och chefer har i arbetet mot minskad 
könssegregering.  Slutligen presenteras fördelarna med att ha en hög mångfald och på vilket 
sätt denna mångfald kan göra företag mer lönsamma. 
 

3.1 Förändring av normer och värderingar  
Fägerlind (2009) menade på att arbetsklimatet är viktigt för att jämställdheten skall fungera 
och utvecklas. Normer och värderingar som präglar arbetsplatsen är de som även formar de 
anställda och där med synen på jämställdhet i företaget. Normerna och värderingarna måste 
vara formulerade så att jämställd främjas. Om vi fortsätter arbeta på samma sätt som förut 
med samma normer gör vi ingen förbättring utan återskapar då den rådande ordningen. Vi 
måste istället förändra vårt beteende så det blir mer jämställt, vilket då ger förutsättningar för 
förändring och utveckling (Fägerlind, 2009, sid 49). Att förändra normer och värderingar är 
ingen lätt uppgift, detta är en krävande process som tar tid. Det är viktigt att man hittar nya 
infallsvinklar kring sitt handlande samt ser på det med granskande och kritiska ögon, för det 
krävs motivation och information (Amundsdotter, 2001, Sid 86). Genom att sudda ut 
värderingar om vad som är kvinnligt respektive manligt kan gamla strukturer försvinna som 
tidigare varit till nackdel för kvinnor (Henreksson, 2004, sid 14). 
 

3. 2 Utbildning och mentorsprogram  
Medvetenhet bland medarbetare är en förutsättning för ett effektivt jämställdhetsarbete 
(Robertsson, 2003, sid 38). För att förändra normer och värderingar krävs information som 
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kan ges i form av utbildningar. Utbildning har framhållits som ett av de viktigaste 
instrumenten för att skapa en mer jämställd arbetsverksamhet. Det krävs en högre vetskap och 
expertis för att kunna kartlägga problem och påbörja en förändring. Det är viktigt att 
medarbetare blir undervisade om hur företaget jobbar med jämställdhet samt hur de själva kan 
vara delaktiga. Man måste undervisa om vad som behöver göras, hur man skall göra det samt 
varför man gör det (Lindholm, 2011, sid 145).  
I jämställdhetsarbete är det vanligt att använda mentorsprogram som ett karriärsstöd. 
Mentorsprogram erbjuder adepten och mentorn möjligheter till utveckling och lärande. 
Organisationer som arbetar med att öka andelen kvinnor på chefspositioner försöker medvetet 
att ha en jämn könsfördelning bland mentorerna och adepterna (Wahl, 2011, sid 214).  
 

3.3 Rekrytering  
Ledare anställer ofta människor som är lika sig själva (Thompson, 2011, Sid 86-87), det är 
bland annat på grund av homosocialitet. Homosocialt beteende tyder på att män orienterar sig 
till andra män, vilket då bidrar till ökad könssegregering (Holgersson, 2003, sid 96). Flera 
studier har visat att inkluderingen av både män och kvinnor i rekryteringsprocesser ökar 
chansen att de sökandes kompetens, meriter och personliga förutsättningar värderas allsidigt. 
Om man bearbetar de olika stegen i rekryteringsprocessen på ett jämställdhetssätt är det 
lättare att hitta, locka och rekrytera kompetent personal oavsett kön (Fägerlind, 2009, sid 69). 
Arbete med rekrytering utgör en uppenbar möjlighet att förändra jämställdhetssituation i 
företag då det ger en direkt påverkan innan de anställda hinner påverkas av företagets ibland 
dolda eller synligt negativa normer (Wahl, 2011, sid 209). 
 

3.4 Företagsstrukturer och nya yrken 
Begreppet organisationsstrukturer används för att beskriva hur en organisation samordnar och 
organiserar åtaganden för att uppnå sina mål (Wahl, 2011, sid 236). Att studera 
organisationsstrukturer, som är synliga och direkt påtvingade, är lättare än att studera 
beteenden som är kopplat till normer och värderingar. (Pingel, 2001). Genom att ändra ett 
regelsystem ändras normer automatiskt då det är empiriskt belagt att normer är endogena och 
ändras när belöningssystem ändras (Henreksson, 2004, sid 103). Alltså, genom att ändra 
organisationsstrukturer och regelsystem kan man få ett mer synligt och påtvingat arbete för 
minskning av könssegregering samt att normer och värderingar kommer att rättas efter det 
(Pingel, 2001, sid 98, Henreksson, 2004, sid 10) 

Genom att skapa nya yrken eller arbetsorganisationer kan man motverka könssegregationen 
både på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden. I skapandet av nya yrken slår man ihop 
närbesläktade mansdominerade och kvinnodominerade yrken och sammanflätar 
arbetsuppgifterna. Yrkena ska också ha en könsneutral benämning (Wahl, 2011, sid 212). 

 
3.5 Ledningars och chefers betydande roll   

Ledningen måste tydligt visa för organisationen att jämställdhet är viktigt och att det är något 
som organisationen prioriterar. Högsta ledningen måste med ord och handling visa att de 
menar allvar. Det är svårt att göra förändringar, därför måste de ledande i organisationen 
kunna motivera varför det är viktigt med jämställdhetsarbete och vad som händer om man 
misslyckas eller lyckas (Fägerlind, 2009, sid 41). Ett flertal studier har visat att ledningen är 
central i jämställdhetsarbeten. Jämställdhetsarbetet är kritiskt förankrat i maktperspektiv då 
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ledningen är de som har makten att genomdriva en förändring (Wahl, 2011, sid 205). Om man 
lyckas få fler kvinnor i maktpositioner kommer de inofficiella strukturerna att ändras, vilka 
tidigare varit till nackdel för kvinnor (Henreksson, 2004, sid 14). 

I skapandet av balans mellan drifts- och utvecklingsfrågor i organisationer är chefers aktiva 
ägarskap av utvecklingsarbete av stor betydelse. Speciellt när långsiktiga effekter är önskade. 
I de organisationer där chefer gjort jämställdhetsfrågor till de ”sina” och att de anser sig ”äga” 
dem finns det möjligheter för jämställdhetsarbetet att gå vidare och fördjupas (Lindholm, 
2011, sid 50-52).  
 

3.6 Jämställdhet är lönsamt 
Jämställdhet är lönsamt, flera vetenskapliga studier har visat sig stödja detta påstående. Detta 
samband mellan jämställdhet och lönsamhet är tydligast i grupper där män och kvinnor är 
blandade (Amundsdotter, 2001, Sid 35). Diversitet har många fördelar, Bland annat leder det 
till att man tar bättre beslut, mansdominerade grupper tar ofta aggressivare beslut. Diversitet 
ökar också konkurrenskraften hos företag, inte bara genom att man kan rekrytera från ett 
större urval och har möjlighet att hitta talanger, utan också för att andra perspektiv möjliggörs 
(Thompson, 2011, Sid 86-87). 

 
4 Empiri 
I empirin kommer resultatet av intervjuerna med Anna Hedebrant, Anders Bentzer och Anna 
Wahl att sammanställas och presenteras. Först redovisas Sandvik Coromant som företag. 
Sedan går det vidare till hur Sandvik arbetar med jämställdhet och hur det har förändrats med 
tiden. Slutligen redovisas de framsteg som Sandvik Coromat har gjort de senaste åren.  

 
4.1 Bakgrund 

Sandvik är ett industriföretag och har en stor majoritet av män speciellt på teknikavdelningar. 
I företaget finns en tydlig horisontell segregering där kvinnor inte arbetar på de tekniska 
avdelningarna i företaget utan befinner sig oftast på HR, kommunikation och finans 
avdelningar, där är det mer balanserat mellan kvinnor och män.1 På så sätt är Sandvik lik den 
svenska arbetsmarknaden med avseende på könssegregation.1,3 Det finns en slags hierarki på 
den svenska arbetsmarknaden. Många jobb värderas högre än andra, vilket resulterar i att 
många känner av begränsningar.3 Könssegregering är fortfarande ett känsligt ämne på 
Sandvik då de har en lång tradition av vertikal segregering med vita 50 åriga män i 
ledningspositioner.  
Sedan Sandvik Coromant fick en ny VD har han jobbat med att minska könssegregeringen på 
olika sätt, till exempel genom att få in fler kvinnor samt personer med utländsk bakgrund i 
ledande positioner som kan vara förebilder för de anställda.1 För några år sedan medverkade 
Sandvik Coromat i ett forskningsprojekt om jämställdhet, arangerat av Luleå universitet. 
Forskningsprojektet gick ut på att öka genus och jämställdhetsförståelsen för att kunna skapa 
en inkluderande arbetsmiljö. Men även för att få en insikt i hur man som företag kan göra för 
att locka fler kvinnor. Från Sandvik Coromant deltog 13 chefer från mansdominerade 
arbetsområden som till exempel produktionsavdelningen. Tidigare, innan projektet, fanns det 
                                                
1 Hedebrant, Anna. HR-adviser tillika mångfaldsansvarig på Sandvik Coromant. 2012. Intervju 2012-03-08 
2 Bentzer, Anders. Verkstadschef Sandvik Coromant. 2012. Intervju 2012-04-04 
3 Wahl, Anna. Genus-professor KTH. 2012. Intervju 2012-02-29 
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en jämställdhetsplan. Det fanns dock inget riktigt driv, det var väldigt få som var engagerade 
och det fanns ingen ansvarig för arbetet. Efter projektet har fler ögon öppnats, arbetet och 
engagemanget har ökat betydligt samt en mångfaldsansvarig har utsätts.1,2 

 
4.2 Jämställdhet: undersökning och utbildning av de anställda 

Det är viktigt att studera företag noga för att kunna identifiera vad orsaken till att problemen 
rörande jämställdhet finns.3 För att få en insikt i hur medarbetarna upplevde arbetsmiljön 
gjorde Sandvik Coromant, för tre år sedan, en jämställdhetsundersökning med hjälp av 
enkäter. Resultatet av undersökningen formades till en jämställdhetsplan. Undersökningen 
visade att kvinnor upplevde att de inte hade samma möjligheter som män. Kvinnor ansåg även 
att det fanns en brist på förebilder högt upp i hierarkin. Männen ansåg dock att kvinnorna och 
män hade samma möjligheter.1  

Det är viktigt att personerna i maktpositioner är medvetna om jämställdhetsarbetet då det 
främsta ansvaret att driva arbetet ligger hos dem.1 Sandvik Coromant började med att utbilda 
alla chefer om jämställdhet och mångfald, som fokuserade på normer och värderingar, för att 
sedan utbilda alla de anställda. För att kunna ha mångfald måste det finnas ett inkluderande 
arbetsklimat, alla skall kunna vara sig själva och känna sig bekväma på arbetsplatsen.1,2 Det är 
viktigt att man informerar om problem och undervisar hur man kan göra förändringar men 
man måste komma ihåg att detta är något som kontinuerligt behöver bearbetas, det man 
åstadkommer blir inte permanent.3 Målen som var uppsatta följdes upp efter utbildningen, 
detta för att se hur förändringen hade påverkat arbetsmiljön.1 

 
4.3 Tillvägagångssätt och utvecklingen i företaget 

För att kunna locka kvinnor är det viktigt att fokusera på hur man visar upp företaget. Sandvik 
Coromant arbetar med att synliggöra fler kvinnor i företagsbroschyrer och tidningar, för att på 
så sätt locka fler att söka anställning. Sandvik har märkt att, om man radar upp krav i sina 
jobb-annonser, är det färre kvinnor som söker. Om de istället formulerar jobb-annonser 
annorlunda och framhäver utvecklingsmöjligheter samt att de jobbar med mångfald, har de 
fått ett högre antal sökande kvinnor och män med utländsk bakgrund. Hela urvalet har 
utvecklats positivt.1 Sandvik hade förra året som mål att ha både tillräckligt kvalificerade 
kvinnor och män som söker till alla tjänster, minst en av tre sökande skall vara kvinna.1,2 Har 
de inte det så gör de om ansökan. Det stötte till en början på mycket motstånd, anställda ansåg 
att kvinnor kvoterades fördelaktigt. Efter ett tag märkte dock chefer och personal att det 
hjälpte dem då de fick mer kvalificerad personal. Det gynnade alltså alla, inte bara 
minoriteterna.1  

Efter jämställdhetsutbildningen för cheferna på Coromant upplevdes en förändring i synen 
hos dem, de kände ett ansvar för jämställdhetsarbetet. Om det sker situationer där kvinnor 
känner sig osynliggjorda eller kränkta är det chefernas ansvar att ingripa.2  
Andelen kvinnor på Coromant har ökat, det har även andelen kvinnor i ledande positioner. I 
högsta ledning har antalet ökat från att vara noll till två.1 Figuren nedan visar Sandvik 
Coromants utveckling de senaste åren. Man kan se en positiv förändring i utvecklingen av 
andelen anställda kvinnor, kvinnor i management positioner och kvinnor nominerade som 

                                                
1 Hedebrant, Anna. HR-adviser tillika mångfaldsansvarig på Sandvik Coromant. 2012. Intervju 2012-03-08 
2 Bentzer, Anders. Verkstadschef Sandvik Coromant. 2012. Intervju 2012-04-04 
3 Wahl, Anna. Genus-professor KTH. 2012. Intervju 2012-02-29 
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talanger.1 Att andelen nominerade talanger har ökat från 18 till 34 % på bara ett år är 
intressant, ”talangerna” är de personer som Coromant har tänkt satsa på i framtiden.1 Trots en 
positiv förändring med några procent har Coromant ändå mycket kvar att göra innan man kan 
påstå att de har lyckats i sitt jämställdhetsarbete. 4 

 
Figur2: Utvecklingen av andelen anställda kvinnor, i management positioner och utnämnda 

talanger hos Sandvik Coromant. 

 
5 Analys 
I analysen kommer jämförelser mellan teorin och resultatet från intervjuerna presenteras. Det 
beskrivs hur man först skapar sig en förståelse för hur anställda upplever arbetsmiljön och 
sedan informera de anställda om det samt hur man kan motivera de anställda att arbeta med 
jämställdhet. Vidare förklaras det hur företag kan implementera jämställdhetsarbetet i 
företagsstrategin och slutligen på vilket sätt det är viktigt att följa upp arbetet mot ökad 
jämställdhet och minskad könssegregering.  
 

5.1 Hur kvinnor upplever arbetsmiljön  
Forskningsprojektet som Sandvik Coromant var en del av ledde bland annat till att Coromant 
gjorde en undersökning med sina anställda, undersökningen gjordes för att öka förståelsen för 
hur de anställda upplevde arbetsmiljön. Innan ett jämställdhetsarbete börjar bör en granskning 
göras av rådande värderingar och normer i företaget (Amundsdotter, 2001, Sid 86). I och med 
undersökningen visade det sig att kvinnor upplevde att de existerade en atmosfär på 
arbetsplatsen som gjorde att de kände sig osynliggjorda, ibland till och med kränkta på olika 
sätt. Tidigare, empiriska studier, visar att diskriminering är negativt kopplat till välmående för 
kvinnor och att det är särskilt skadligt för dem (Schmitt, 2003, sid 299). Under möten kunde 
män säga saker i stil med; lilla gumman det är bra att du är pigg och full av idéer men du 
måste tänka på efterföljderna, och liknande saker som inte skulle blivit yttrade om det 
handlade om en man.1,2 Kvinnor upplevde också att det inte hade samma karriärmöjligheter 
som männen, att det är som ett glastak som hindrar dem att avancera i hierarkin och därmed 
orsakar en vertikal könssegregering (Amundsdotter & Gillberg, 2001, Sid 35). Detta 

                                                
1 Hedebrant, Anna. HR-adviser tillika mångfaldsansvarig på Sandvik Coromant. 2012. Intervju 2012-03-08 
2 Bentzer, Anders. Verkstadschef Sandvik Coromant. 2012. Intervju 2012-04-04 
3 Wahl, Anna. Genus-professor KTH. 2012. Intervju 2012-02-29 
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motiverades framförallt av bristen på kvinnliga förebilder i företaget, det fanns inte en enda 
kvinna som satt i den högsta ledningen för företaget. Kvinnorna kände också att det tekniska 
arbetet förknippades med män, i företagsbroschyrer för Coromant var det huvudsakligen män 
representerade på bilderna.1 I teorin beskrivs vikten av att sudda ut de gamla föreställningarna 
om vad som är kvinnligt respektive manligt (Henreksson, 2004, sid 14). Enligt Anna 
Hedebrant var det alltså tre saker som orsakade könssegregeringen inom Sandvik Coromant, 
(1) bristen på kvinnliga förebilder, (2) atmosfären som fick kvinnor att känna sig 
osynliggjorda och diskriminerade, (3) bristen på representerade kvinnor i till exempel 
företagsbroschyrer.  

Kvande och Rasmussen (1990, refererat i Drejhammar, 2001, sid 27) presenterade en studie 
som beskriver varför kvinnor upplever att atmosfären på arbetsplatsen inte är könsneutral och 
fungerar på männens villkor. Studien inbegriper fyra könsordnande processer, som bidrar till 
könsmaktssystemet. En av de könsordnande processerna i Kvandes och Rasmussens studie är 
diskriminering, ett sådant exempel är när kvinnor blir sexuellt trakasserade. Diskriminering av 
medarbetare kan leda till att kvinnor inte får samma möjlighet att vidareutvecklas på 
arbetsplatsen, vilket ofta leder till att kvinnor söker andra karriärvägar (Persson, 1997, sid 26-
27). En annan könsordnande process som beskrivs av Kvande och Rasmussen är 
paternalisering, som är när, i synnerhet medelålders till äldre män skyddar och tar hand om 
kvinnor på arbetsplatsen. Könsobjektivering framställs också som en könsordnande process, 
och innebär att kvinnor blir könsobjekt i och med att män påpekar egenskaper, kläder och 
utseende, då det inte är relevant för själva arbetsuppgifterna. Den fjärde sorten kallas 
osynliggörande, som säger att kvinnor görs synliga som kön men inte som yrkespersoner.   
     

5.2 Informera och motivera de anställda 
I Coromants arbete för att öka mångfalden i företaget var det viktigt att motivera arbetet.1 
Enligt teorin (Amundsdotter, 2001, Sid 86), krävs det att människor förstår och granskar sitt 
beteende för att de ska kunna ändra på sig. Coromant gjorde detta genom att presentera vad 
undersökningen med sina anställda hade visat samt genom att tillhandahålla en utbildning för 
både chefer och de anställda, där de skulle få en insikt i hur människor beter sig i olika 
situationer samt hur de kan ändra på sitt beteende.1 I intervjun med verkstadsansvarig, Anders 
Bentzer, nämnde han att han behövt ändra på sin ledarstil och hur han uttryckte sig. Han 
menade på att efter att han fått reda på hur kvinnor ofta upplevde arbetsmiljön, på ett icke 
inkluderande sätt mot kvinnor, har han kunnat förändra sig.  

Genom forskningsprojektet som Coromant utförde i samarbete med Luleå universitet fick de 
13 chefer som medverkade en insikt i varför man jobbar med jämställdhet och att det faktiskt 
är lönsamt. Genom att minska könssegregationen skaffar man sig nya synvinklar och ökar 
företagets konkurrenskraft och möjlighet att hitta talanger, detta gör företag mer lönsamma 
(Amundsdotter 2001, Thompson 2011). Den ökade lönsamheten kan fungera som en morot 
och trigga de anställda att arbeta för att öka mångfalden.1 5 

 
5.3 Implementering av jämställdhet i organisationen 

Coromant har implementerat strävan efter att minska könssegregationen i organisationen på 
olika sätt, bland annat när de rekryterar ny personal till en specifik tjänst, då måste minst en 
av tre kandidater vara kvinna. Anders ansåg att det bidrog till att kvinnor hade lika stora 

                                                
1 Hedebrant, Anna. HR-adviser tillika mångfaldsansvarig på Sandvik Coromant. 2012. Intervju 2012-03-08 
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möjligheter, han tyckte till och med att kvinnor hade en fördel då han var tvungen att anställa 
en kvinna om det stod mellan två personer med samma meriter. Vid rekrytering är det inte 
bara viktigt att sätt upp regler för att öka andelen kvinnor i företaget, det gäller också att locka 
fler kvinnor för att få ett större urval. Anna Hedebrant hade kommit fram till att beroende på 
hur de skrev annonsen så varierade andelen sökande. Genom framhäva möjligheter istället för 
krav i en jobbannons fick man fler kvinnor i urvalet. 
Enligt Anna Hedebrant väljer Sandvik Coromant ofta att rekrytera internt till ledande poster. 
Då blir urvalet beroende av det rådande förhållandet mellan antalet kvinnor och män i 
organisationen. Istället för att rekrytera internt till ledande poster kan man rekrytera utifrån, 
och då öka andelen sökande från det underrepresenterade könet. Får man in fler kvinnor på 
dessa positioner kommer könssegregeringen att minska till följd av att det homosociala 
beteendet minskar, som beskriver hur män orienterar sig till andra män (Holgersson, 2003, sid 
96).     

I intervjun med Anna Hedenbrant framkom det att Sandvik Coromants nya VD har deltagit 
och gett jämställdhetsfrågorna uppmärksamhet, Anna Hedebrant kände att det underlättade 
hennes arbete att försöka öka mångfalden på Coromant. Det är viktigt för medarbetare att få 
erkännande och uppmärksamhet av ledningen för att känna motivation till förändring och 
utveckling i en organisation (Hård, 2002, sid 19) 
Anders berättade att han hade regelbundna arbetsplatsmöten där det diskuteras hur man ska 
och hur man inte ska uttrycka sig, han kände också att det förväntades av honom att se till att 
kvinnor kände sig inkluderade. I teorin tas även detta upp; organisationer där chefer gjort 
jämställdhetsfrågor till de ”sina” och att de anser sig ”äga” dem finns det möjligheter för 
jämställdhetsarbetet att gå vidare och fördjupas (Lindholm, 2011, sid 50-52).  

Om man porträtterar kvinnor i rollen som professionella arbetare kan man påverka samhället 
och få fler kvinnor att arbeta (Royo-Vela, 2007, Sid.388). På samma sätt som man kan 
använda reklam för att få fler kvinnor att arbeta, och släppa den traditionella hemma rollen, 
kan man använda den för att locka kvinnor till branscher som tidigare varit mansdominerade. 
Anna Hedebrant nämnde detta samt att Coromant nu försöker få in fler kvinnor i sina 
kataloger och broschyrer och på så sätt locka fler kvinnor till sig. På Coromants hemsida ser 
man ett flertal kvinnor på bilder, ett exempel är bilden nedan som illustrerar stor mångfald.  

 

 
Bild 1: Bild tagen från Sandvik Coromants hemsida under fliken: rekrytering. 

 
5.4 Kontrollera och följa upp  

Anna Hedebrant menade på att när Coromant tidigare arbetat med jämställdhet och mångfald 
efter rådande lagstiftning, satte jämställdhetsmål upp men hon ansåg att man inte följde upp 
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dessa ordentligt. Det fanns inte någon som var ansvarig för själva arbetet vilket ledde till att 
ingen följde upp målen, därmed uteblev förändringar till en mindre könssegregerad och mer 
jämställd arbetsplats. Det är viktigt att ha resurspersoner i form av till exempel projektledare 
som har tid och kompetens att leda ett förändringsarbete. De kan, utöver att fungera som en 
länk mellan medarbetarna och ledning, följa upp fattade beslut (Hård, 2002, sid 20).  

Anna Wahl pointerade betydelsen av att hela tiden utveckla, man ska inte vara nöjd utan 
kontinuerligt sträva efter en förbättring vad gäller jämställdhet och könssegregering. Hård 
(2002), förklarade att förändringar och förändringsprocesser inte alltid är lätta att föra in i 
organisationer, då organisationer ofta bygger på att vara stabila och kontinuerliga istället för 
att vara flexibla och anpassade för förändringar Organisationer anklagas därför ofta för att 
vara trögrörliga och att de tar lång tid för dem att göra en förändring. Även fast organisationer 
är trögrörliga är inte förändringar omöjliga och det är viktigt att se organisationer som en 
ständig process, där olika aktörer kan ha olika föreställningar och tolkningar om vad som sker 
(Hård, 2002, sid 17). Anna Hedebrant menar på att det fanns en oro hos vissa av de anställda, 
de trodde att arbetet som gjordes i och med undersökningarna och utbildningen var en 
engångsföreteelse. Hon menar också på att, även fast jämställdhetsarbete till viss del har 
kommit in i företagsstrategin på Coromant, är det ett arbete som kontinuerligt måste fortgå.  

 

6 Slutsats  
I slutsatsen har teorierna, analysen och empirin kombinerats för att resultera i en strategi för 
att minska könssegregering ur ett företags perspektiv. Modellen består av 5 steg som kan få ett 
företag öka mångfalden och minska könssegregeringen. En diskussion kommer sedan att föras 
med focus på hur de ökade intresset för CSR-frågor kan underlätta för dem som arbetar för en 
ökad jämställdhet och på så sätt minskad könssegregation. Begräsningarna i studien kommer 
också att diskuteras.  
 

6.1 Kombinerad strategi för att minska könssegregeringen i ett företag 
Den kombinerade modellen som presenteras nedan fokuserar främst på att visa hur ett företag 
kan starta upp jämställdhetsarbete och sedan få in det i organisationen. Genom att använda 
modellen kan företag, ur ett långt perspektiv, öka antalet kvinnor i organisationen och på 
ledande poster. 
Få upp ögonen – För att möjliggöra en minskning av könssegregeringen är det viktigt att få 
upp ögonen för jämställdhetsfrågorna. Vilket kan göras genom till exempel ett 
forskningsprojekt om jämställdhet. 

Öka förståelsen för kulturen på arbetsplatsen – När man fått upp ögonen för 
jämställdhetsarbetet, varför man gör det och vad det innebär, är det bra att undersöka hur de 
anställda upplever arbetsmiljön. För att lyckas med en förändring är det viktigt att hitta 
orsakerna till könssegregeringen.  

Utbilda och öka medvetenheten – Information om hur de anställda känner och hur de 
upplever arbetsmiljön kan underlätta arbetet för att minska könssegregering. Genom att 
informera om resultaten från undersökningarna som görs i organisationen och utbilda de 
anställda i genusjämställdhet ökar man medvetenheten vilket leder till ett mer fokuserat 
jämställdhetsarbete. 
Implementera jämställdhetsarbete i organisationen – För att uppnå en förändring i avseende 
att minska könssegregeringen måste man införa det i organisationen. Till exempel kan regler 
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sättas upp för hur man ska rekrytera ny personal och hur annonser kan skrivas på ett sätt som 
attraherar fler kvinnor.  
Kontrollera och följa upp – Förändringar i företaget skall ses som en ständig process inga 
förändringar blir permanenta. Det kan vara till stor fördel att utse en person med tid och 
resurser som är ansvarig för detta arbete.  

 
6.2 Att minska könssegregation på arbetsmarknaden  

I denna studie har fokus legat på vad ett enskilt företag kan göra för att minska 
könssegregationen på den tekniska arbetsmarknaden, det går dock inte att bortse från att det är 
problem som hela samhället bär. Självklart kan ett enskilt företag minska könssegregationen 
internt men för att göra en skillnad på arbetsmarknaden i dess helhet krävs det att en 
förändring sker i alla företag på marknaden. Det faktum att det är färre kvinnor än män som 
söker sig till teknikbranscher beror även på deras uppväxt, man måste börja tidigt för att få 
kvinnor mer teknikintresserade.  
Även fast Sverige har relativt goda förutsättningar vad gäller minskning av könssegregering 
kan politiker göra mer. Den nuvarande och påtvingade jämställdhetslagen som gäller för alla 
större företag är uppenbarligen inte tillräcklig. Än mer påtvingade lagar kan bidra till att 
företag kan tvingas anställa fler av det underrepresenterade könet och skapa en mer jämställd 
arbetsplats.   

Branschorganisationer, som Jernkontoret är för stålindustrin, har stora möjligheter att påverka 
teknikindustrin. Branschorganisationerna kan medverka genom att till exempel investera i 
olika genusprojekt som kan leda till att företag får upp ögonen för jämställdhetsarbetet. De 
kan fungera som en jämställdhetsinjektion till företagen i sin bransch. Får företag upp ögonen 
för jämställdhetsfrågor blir det lättare för dem att få in jämställdhetsarbetet i sina 
verksamheter.    

 
6.3 Ökat CSR intresse underlättar jämställdhetsarbetet 

CSR har blivit ett begrepp som är populärt att använde i samband med beskrivningen av 
verksamheter då intressenter till företag tycker att det har blivit viktigt att företag har det i sin 
företagsstrategi. Genom att efterfrågan för CSR arbete ökar bland medarbetare, speciellt vad 
gäller jämställdhetsarbete, kan man hoppas på att det får större utrymme i svenska företag i 
framtiden.  
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