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FÖRORD 
Historiskt sett har Norrbottens län varit känt för 
de viktiga basindustrierna, malmen, skogen och 
vattenkraften. Idag är arbetsmarknaden mer 
mång facetterad. Du kan arbeta med allt från hög-
teknologisk rymd forskning till senaste startup:en 
inom it och fortfarande vara bosatt i länet. Kockar, 
vårdpersonal, vildmarksguider, systemutvecklare, ja 
listan över kompetenser som kommer att efter-
frågas i Norrbottens län i framtiden är lång. Det 
behövs också fler företagare som skapar framtidens 
Spotify eller Icehotel. 

En utmaning är att arbetsmarknaden i Norrbottens 
län är väldigt uppdelad, kvinnor och män jobbar  
i stor utsträckning med olika saker och på olika  
positioner. När kön avgör ungas framtid går länet 
miste om kompetens som behövs för att klara fram-
tidens utmaningar. Risken för dig som är ung är att 
du väljer att jobba med det som du tror förväntas 
av dig snarare än det som du verkligen vill och  
känner passion inför. Eller att du känner att det 
finns bättre förutsättningar för dig och dina  
drömmar i en annan stad eller kanske ett annat 
land. Det är viktigt att du känner att det finns  
möjligheter att förverkliga dig själv här i länet.  
Inte någon annanstans.

Målet med vår informationssatsning är att hjälpa 
dig att se att det finns normer, stereotyper och 
föreställningar om vad kvinnor och män ska plugga 
och jobba med. För om du är medveten om dessa 
är det enklare för dig att bryta stereotypa normer 
och gå din egen väg. 

Trevlig läsning! 



Av de tre populäraste  
gymnasieprogrammen har bara 

ett en jämn könsfördelning.

64%

36%

Under 2014 påbörjade 1 321 
personer från Norrbottens län 

en högskoleutbildning.  
Av dessa var 64 procent  

kvinnor och 36 procent var män.

Det är vanligare att flickor gör studieval som anses 
som typiskt manliga än att pojkar väljer de som anses 
som typiskt kvinnliga. Det beror på att studieval som 
anses vara typiskt manliga värderas högre, men också 
för att pojkar i större utsträckning riskerar att bli ifråga-
satta och kritiserade för sitt val än flickor.

FYRA GYMNASIEPROGRAM HAR MINDRE  
ÄN 20% FLICKOR BLAND ELEVERNA: 

FYRA GYMNASIEPROGRAM HAR MINDRE 
ÄN 20% POJKAR BLAND ELEVERNA:

4

x 2
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• El- och energiprogrammet
• Bygg- och anläggningsprogrammet 
• Fordons- och teknikprogrammet 
• Teknikprogrammet

• Hantverksprogrammet 
• Humanistiska programmet 
• Handels- och administrationsprogrammet 
• Vård- och omsorgsprogrammet

5 av 22 gymnasieprogram har en jämn könsfördelning. 
Dessa är: Naturvetenskapsprogrammet, Naturbruks-
programmet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 
Programinriktat individuellt val och Preparandutbildning.

Antalet kvinnor som jobbar med teknik och tillverk-
ning har fördubblats under de senaste 30 åren.

VARFÖR?
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VAD AVGÖR DITT  
STUDIEVAL?
– OM ATT TJEJER OCH KILLAR  
GÖR OLIKA STUDIEVAL BASERAT  
PÅ NORMER
Det kan vara svårt att veta hur man påverkas av normer och stereotyper. Finns 
det gymnasieprogram som du inte ens funderar på eftersom du tror att de inte 
passar dig på grund av ditt kön? Väljer du det som du tror förväntas av dig, 
som dina kompisar väljer eller det du verkligen vill? Det finns inga rätt och fel, 
men det är alltid bra med en funderare.

Skolan är ett första steg in i ditt framtida jobb och arbetsliv. Gymnasievalet 
är kanske det viktigaste steget, där har du chansen att välja vilken inriktning 
du vill. Du kanske redan vet vad du vill arbeta med i framtiden eller så har du 
ingen aning. I Norrbottens län väljer många tjejer och killar olika inriktningar 
på gymnasiet. Bland de tre populäraste gymnasieprogrammen, samhälls-
vetenskapsprogrammet, natur vetenskapsprogrammet och teknikprogrammet, 
är det endast ett som har en jämn fördelning mellan könen. Många gymnasie-
program upplevs ofta som riktade till ett visst kön, till exempel att vård-
program är mer för tjejer och teknikinriktade program mer för killar. Det är en 
kvarleva från gamla uppfattningar om vad som anses som kvinnligt och manligt 
som fortfarande påverkar oss i våra studieval. I läroplanen finns det tydliga 
riktlinjer som säger att skolorna ska jobba med jämställdhet bland annat för att 
elevernas val inte ska påverkas av ens kön.
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VILL GÖRA  
SKILLNAD

MOTORER HAR ALLTID  
VARIT MITT INTRESSE

Varför valde du Vård- och omsorgsprogrammet? 

För att jag vill jobba med människor i framtiden.  
Att vara utbildad undersköterska innebär i princip  
att du är garanterad ett arbete i framtiden.  
Utbil dningen är en bra merit till egentligen alla  
jobb och är högskoleförberedande. 

Hur påverkades du av vad dina  
kompisar valde?

Ingenting, jag kände ingen som hade valt samma 
som jag. Mina föräldrar har inte jobbat inom vården, 
så jag har hittat hit alldeles själv. 

Spännande, hur är utbildningen då? 

Jättebra, många tror att utbildningen ska vara lätt 
men den är rätt avancerad. Vi har mycket praktik, 
och riktigt bra lärare. 

Varför valde du fordonsprogrammet? 

Motorer har alltid varit mitt stora intresse. Jag har 
kört motorcross sedan jag var 12 år och det ledde  
till att jag gick med i Piteå Motorsällskap och  
började tävla. 

Vad är det som är så häftigt med motorer? 

Hela min familj är motorintresserade, pappa har ett 
åkeri och mamma kör lastbil. Jag har nog blivit  
inspirerade av dem. En gång när jag följde med  
mamma och åkte lastbil så fick jag bara en stark 
känsla av att – det här vill jag också göra! 

Du går andra året nu och har valt att inrikta dig 
mot transport, vad är framtidsdrömmen? 

Jag vill jobba med att köra lastväxlare, långtradare 
eller traktor, kanske köra flis.

Namn: Gustav Beckenäs
Ålder: 18 år 
Gör: Studerar sista året på Vård- och 
omsorgs programmet i Luleå

Namn: Lina Renberg 
Ålder: 17 år 
Gör: Studerar andra året på Fordons-
programmet i Piteå

Beskriv känslan när du kör lastbil? 

Mäktigt! Stort! Körningen är rolig, men samtidigt 
utmanande och spännande speciellt just nu under 
utbildningen. 

Hur ska en vara för att bli en bra last-
bilschaufför? 

Mod är en viktig egenskap och att vara uppmärksam 
på allt som kan hända på vägen. I jobbet ingår det att 
vara mycket själv, så det ska en inte ha problem med. 

Hur är stämningen i klassen? 

Vi delar ju samma intresse så det har verkligen varit 
lätt att få nya kompisar. Vi har roligt tillsammans.

Skulle du rekommendera andra att söka  
Fordonsprogrammet? 

Absolut, SÖK! Det är jätteroligt och fler borde välja 
fordons, fast nu är det rätt många sökande. Det blir 
fler och fler tjejer som väljer fordons, i min klass är  
vi tre tjejer.

Du går sista året, då är du ute på praktik nu?

Det stämmer, jag gör praktik på Sunderby sjukhus. 
Jag valde akutavdelning för jag tänkte att det är där 
man lär sig så mycket som möjligt av yrket. 

Känns det som du har valt rätt? 

Absolut, när människor uppskattar ens arbete och 
blir glada bara för att jag frågar hur de mår då känns 
det helt rätt. Det är ett yrke där du får så oerhört 
mycket tillbaka hela tiden. 

Vad vill du göra i framtiden? 

Jag vill nog jobba på akuten eller plugga vidare till 
sjuksköterska eller polis. 

Skulle du rekommendera andra att söka en 
utbildning inom vården?

Om du vill jobba med människor och få ut mer av ditt 
yrke så tycker jag verkligen att du ska söka dig till 
vården.



– Allt är så kul. Jobbet är varierande och jag lär mig 
nya saker hela tiden. Vi har en jättetrevlig stämning i 
arbetsgruppen och bra gemenskap. 

Det var mest en slump att Sara hamnade på  
basindu strispåret. På gymnasiet läste hon 
samhällsprogram met. Ett tag ville hon bli frisör. Efter 
studenten jobbade hon inom vården, men ville ganska 
snart testa något nytt. 
– Då kände jag ingen som jobbade inom basindustrin. 
Det var när jag studerade upp mina betyg på Komvux 
som jag läste om en utbildning till processoperatör. 
Jag kände direkt – den vill jag gå! 

Först läste Sara produktionsteknik i två år och sedan 
sökte hon utbildningen till processtekniker. 
– Jag praktiserade på Smurfit Kappa under perioden 
jag läste produktionsteknik. Då fick jag in en fot och 
hade därför möjlighet att kombinera utbildningen till 
processtekniker med att jobba. 

Arbetet som processoperatör är väldigt varierande 
och Sara jobbar vid två stationer; renseriet, där virke 
blir till flis och vid biobränslepannan, som förser 
anlägg ningen med energi. Hon växlar station  
beroende på personalbehov.  

– I renseriet jobbar jag med allt från att sitta inne i 
kontrollrummet och styra anläggningen till att köra 
traktor och rondera. Dagarna är omväxlande och 
tiden går väldigt snabbt. 
När hon jobbar med biobränslepannan handlar det 
om att rondera; lyssna, känna och lukta att allt är 
som det ska.
– Går något sönder i pannan kan det bli ett driftstopp 
som påverkar hela anläggningen. Det vill vi i allra 
högsta grad undvika. 

När Sara ser på framtiden hoppas hon att den  
kommer att vara på Smurfit Kappa. 

Saras tre bästa saker med att jobba inom 
basindustrin:

1. Kollegorna, du jobbar i team och gemenskapen 
är väldigt viktig. 

2. Variationen, jobbet är flexibelt och du lär dig 
nya saker hela tiden. 

3. Skiftgången – jag älskar att jobba skift! Det 
underlättar mycket i vardagen, som när du 
ska uträtta ärenden eller handla. Dessutom 
innebär det att du har mycket fritid.

SARA BERGGREN FICK UNDER SIN  
UTBILDNING PRAKTIK PÅ SMURFIT 
KAPPA I PITEÅ. EUROPAS STÖRSTA 

KRAFTLINER BRUK SOM TILLVERKAR  
BASPAPPRET KRAFTLINER SOM ANVÄNDS 

VID PRODUKTIONEN AV HÖGKLASSIGT 
WELLPAPP. HON KÄNDE SIG HEMMA  

REDAN FRÅN START. 

Namn: Sara Berggren
Ålder: 24 år
Gör: Processoperatör på 
Smurfit Kappa 
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En arbetsplats som har lika många kvinnor och män 
bland sina medarbetare behöver för den sakens skull 
inte vara jämställd. Om kvinnor och män jobbar med 
olika saker och har olika stort ansvar är det  
fortfarande ojämställt. 

OOOPS! 

1 AV 16 BRANSCHER I  
NORRBOTTENS LÄN HAR  

FÄRRE ÄN 20 PROCENT MÄN. 
Det finns fler starkt mansdominerade 

branscher i Norrbotten.  
Endast en bransch är starkt kvinno-
dominerad, det är vård och omsorg 

samt sociala tjänster.

BRANSCHER I  
NORRBOTTENS LÄN HAR  

FÄRRE ÄN 20 PROCENT KVINNOR. 
Dessa branscher är  byggverksam  het, 

transport och magasinering,  tillverkning 
och utvinning, samt  energiförsörjning 

och miljöverksamhet.

4 av 16
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BACKA LIKA 
VILLKOR 
– EN JÄMSTÄLLD ARBETS MARKNAD  
ÄR BÄTTRE FÖR ALLA
Arbetsmarknaden i vårt län är uppdelad, män jobbar med vissa saker och  
kvinnor med andra. Det är inget unikt, så ser det ut i hela Sverige. Vissa  
branscher i Norrbottens län är faktiskt mer uppdelade än övriga Sverige.  
Män jobbar i större utsträckning med jobb kopplade till basindustrin och  
kvinnor med vård-, omsorgs- och serviceyrken. Det finns dock branscher som 
har en jämn fördelning mellan män och kvinnor. Att det är en jämn fördelning 
mellan kvinnor och män inom branschen innebär inte nödvändigtvis att det 
är jämställt. Om man jobbar med olika saker, i olika positioner och har olika 
inflytande så spelar det kanske inte så stor roll om fördelningen mellan könen 
är jämn för det är fortfarande ojämställda arbetsvillkor. 

För att klara av framtidens rekryteringsbehov i länet är det viktigt att  
arbetsmarknaden blir mer jämställd och att fler väljer yrken som strider mot 
normerna. Till exempel att fler män väljer att arbeta som sjuksköterskor och 
fler kvinnor väljer att arbeta som ingenjörer.

Forskning visar att människor som jobbar på jämställda arbetsplatser gör  
vassare resultat och mår bättre. Bristande jämställdhet på arbetsmarknaden 
leder i motsatt riktning till skillnader i mäns och kvinnors inkomster, olika  
pensioner, sämre arbetsmiljö och hälsa.

Fem branscher har en jämn 
könsfördelning.
Dessa är företagstjänster, offentlig förvaltning och 
försvar, handel, kulturella och personliga tjänster, 
samt okänd näringsgren*. 

*Läs mer om vad ”okänd näringsgren” betyder på sida 16. 



Namn: Mattias Pettersson 
Ålder: 37 år
Gör: Förskollärare

GÅ DIN EGEN VÄG
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Mattias Petterson jobbade åt en telefonoperatör.  
Det var tryggt med en fast  anställning och en bra 
lön, men han kände ändå att något sa knades. Så 
efter 11 år sa han upp sig och började utbilda sig till 
det han alltid drömt om – förskollärare.

Klockan 8 på morgonen börjar barnen att komma till 
förskolan där Mattias jobbar. Dagarna inleds alltid 
med gemensam frukost och efter det väntar fri lek 
eller arbete i smågrupper. Just nu jobbar barnen 
med naturens växter och vattnets kretslopp. 
– Jag läste samhällsprogrammet på gymnasiet, men 
det var egentligen bara för att mina kompisar valde 
det. Då var jag inte riktigt mogen att ta ett eget 
beslut utan följde strömmen, berättar Mattias. 

Drömmen om att arbeta med barn har han alltid haft. 
I hans familj är Mattias känd som ”lekfarbrorn” som 
alltid tar hand om syskon- och kusinbarnen. 
–  Att se barns lärande, nyfikenhet och glädje är 

väldigt inspirerande.  
Barns positiva inställning och vilja att lära sig nya 
saker smittar av sig. 

Den största utmaningen med yrket tycker Mattias är 
att lyckas anpassa verksamheten så att den passar 
för alla barn, eftersom alla har olika behov. 
– För att bli en bra förskollärare är det viktigt att 
vara lugn och trygg även om det ibland kan vara 
stressigt. Att vara lyhörd och kunna relatera till  
barnen, kollegorna och föräldrarna. Du ska vara  
bra med människor och ha de mjuka värdena. 

Att ta steget att säga upp sig från ett fast jobb med 
bra lön och sätta sig i skolbänken igen kändes helt 
rätt från första stund. Även om det innebar några år 
med knaper ekonomi. 

– Jag tror det bästa är att satsa på ett jobb som du 
vet att du kommer att trivas med, istället för det med 
högst lön. Jag tror det gör dig lyckligare i längden. 

Mattias fortsätter:
– förskollärare är ett jätteroligt yrke som jag  
verk ligen kan rekommendera till den som är bra  
med människor och brinner för att jobba med barn. 

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Det har blivit sex år nu. Jag har jobbat på Sunderby 
sjukhus sedan 2012 då jag flyttade till Luleå från 
Göteborg. 

Att bestämma vad man ska bli när man blir stor 
är för många ett ganska knivigt val, vad var det 
som var avgörande för dig i ditt val?

Jag jobbade i restaurangbranschen i nästan sju år 
innan jag valde att utbilda mig till sjuksköterska. Jag 
har alltid intresserat mig för och velat arbeta med 
människor. Jobbet som sjuksköterska kändes men-
ingsfullt på ett djupare plan och det lockade mig. 

Vad skulle du, så här i efterhand, vilja säga till ditt 
ungdoms-jag när du stod inför gymnasievalet? 

Välj inte bort några kurser, läs allt du kan. Jag 
studerade hotell- och restaurangprogrammet på 
gymnasiet och valde bort alla kärnämnen. Därför har 
jag fått läsa upp dessa i efterhand på Komvux. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 

Omväxlingen, du möter nya utmaningar varje dag 
och lär dig hela tiden nya saker. 

Det finns många tv-serier om hur det är att 
jobba på ett sjukhus, är det ungefär som i 
Scrubs eller Greys Anatomy? 

Haha, inte riktigt. Det är mer glamouröst på tv än i 
verkligheten. Vi jobbar med människor och det finns 
både svåra stunder och sådana med mycket glädje. 
Det finns såklart drama också. 

Vad skulle du säga till den som funderar på att 
gå samma bana som dig? 

Det finns alltid jobb. Yrket sjuksköterska ses som 
synonymt med att jobba inom vården men det finns 
mycket mer man också kan göra. Du kan arbeta med 
försäljning, inom försäkringsbranschen, utbildning 
och vill man arbeta utomlands går det också. Det 
är en bred utbildning som erbjuder möjligheten att 
arbeta med många olika saker. 

JAG HAR ALLTID  
VELAT JOBBA MED BARN

SOM SJUKSKÖTERSKA 
KAN DU JOBBA MED 
MÅNGA OLIKA SAKER
Namn: Hans Bennebrandt 
Ålder: 36 år
Gör: Sjuksköterska Sunderby sjukhus



27% 

75%25%

25% av föräldrapenningen tas 
ut av män och 75 procent tas 

ut av kvinnor.
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LIKE A BOSS
– FÖRETAG MED BÅDE  
KVINNOR OCH MÄN I  
TOPPEN VINNER
Idag är hälften av alla anställda på arbetsmarknaden kvinnor.  
Men ändå är långt ifrån hälften av alla chefer kvinnor. Det är  
faktiskt endast en tredjedel av alla chefer i Sverige som är 
kvinnor, i den privata sektorn är andelen kvinnor lägst och i den 
offentliga är den störst. I Norrbottens län är fördelningen mellan 
män och kvinnor i chefs positioner jämnare än i övriga Sverige.

Att det är fler män än kvinnor som har chefspositioner beror på 
flera olika saker. Att vara chef har sedan lång tid tillbaka för-
knippats med egenskaper som att vara beslutsam, handlings-
kraftig och hård.  Gemensamt för dessa egenskaper är att alla 
anses som typiskt manliga och därmed har män passat bättre  
in i normen och den traditionella kravprofilen på en chef. 

I chefsuppdraget ingår ofta att jobba långa arbetsdagar, en hel 
del resande och att ta med kunder på middagar eller liknande. 
Dessa förväntningar kan vara svårare för kvinnor att uppfylla  
eftersom det fortfarande är kvinnor som tar större ansvar för  
barnen och hemmet. Att kvinnor tar mest ansvar för barnen och 
är hemma mer i deras tidiga år kan innebära att de inte har  
samma möjlig heter som män att satsa på sin yrkeskarriär.  
Forskning visar att företag som utmanar den manliga chefs-
normen vinner. Företag med fler kvinnor i ledande positioner  
gör nämligen bättre resultat.

Om en googlar Anna Jonsson så är det tydligt att 
hon har jobbat i ledande positioner hela sin yrkes-
karriär. Branscherna har varierat men titeln har alltid 
avslutats med chef. 
– Jag har alltid hållit på med idrott och gillar att jobba 
i grupper där man driver varandra framåt till att bli 
bättre. Jag tror att jag sökt mig till ledande positioner 
för att jag vill vara med och förändra saker. 

När Anna gick gymnasiet pluggade hon i USA ett år 
och bodde inneboende hos en amerikansk familj. 
– Redan tredje dagen i skolan fick jag stå inför hela 
klassen och berätta om Sverige, vårt statsskick, lagar 
och om allemansrätten. När jag kom till USA hade jag 
inga vänner och det var helt upp till mig att se till att 
det blev ett roligt år. Jag fick snabbt lära mig att inte 
vara blyg och ta egna initiativ. 

Annas CV avslöjar att hon inte har varit rädd för 
att byta branscher, hon har jobbat som marknads-
kommunikationschef på ett it-bolag, marknadschef 
för en science park som hjälper företag med affärs-
rådgivning, klubbdirektör för Luleå Basket och idag 
är hennes titel informationschef för BDX. 
– Jag har alltid sökt mig till jobb som känns roliga 
och utmanande, sedan har branschen spelat mindre 
roll. När det kommer till BDX är det ett privatägt och 
stort företag som expanderat mycket de senaste 
åren och som har sin bas i Norrbottens län. Det 
kändes perfekt för mig.

Under sina yrkesverksamma år tycker Anna sig se att 
chefsnormen har förändrats.
– Jag har haft förmånen att alltid jobba med väldigt 
bra chefer, många kvinnor som har jobbat på ett 
annorlunda och modernt sätt. Det har gjort att jag 
också har fått många bra saker med mig. Att jobba i 
ledande position är väldigt berikande och intressant. 

av samtliga chefer inom den 
privata sektorn är kvinnor.

5
Timmar

Kvinnor lägger fem timmar 
mer än män på att utföra  

sysslor i hemmet varje vecka.

Namn: Anna Jonsson
Ålder: 40 år 
Gör: Informationschef BDX

VILL VARA MED OCH FÖRBÄTTRA SAKER

Annas tre bästa tips till den som vill jobba i 
ledande position:

• Ta för dig – tro på dig själv,  
du kan mycket mer än du tror.

• Fråga och var nyfiken

• Var påläst



Ord som företagare och entreprenör 
är fortfarande synonyma med män 
och manligt könskodade verksam-
heter. Det är en anledning till att fler 
män än kvinnor startar egna företag.

En fjärdedel av Sveriges  
företag drivs av kvinnor

BILDEN AV EN  
FÖRETAGARE 

Namn: Hanna Weinmar
Ålder: 27 år 
Gör: Driver metodbyrån SIGMAR
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VARFÖR HETER DET  
INTE MANLIGA  
FÖRETAGARE?

Hanna Weinmar driver metodbyrån SIGMAR med 
Signe Lindgren. Tillsammans skapar de ge-mer-effekt 
åt sina kunder genom att erbjuda tjänster inom 
förändrings processer och kreativa möten. 

Många drömmer om att starta eget, men färre 
går från ord till handling, vad var det som fick 
dig att verkligen ta steget?

År 2010 fick jag frågan om att driva ett café på den 
då nyöppnade konsthallen Havremagasinet i Boden. 
Jag hade egentligen ingen erfarenhet av att driva 
eget, men jag hade jobbat på ett café innan. Jag 
visste att kladdkaka säljer bättre om man serverar  
den med hallon och hur du får en sallad att se 
oemotståndlig ut. Så jag tackade ja, drev caféet  
under sommaren, lärde mig massor och hade jättekul. 
När vi skulle starta SIGMAR blev steget inte lika långt 
eftersom jag hade den erfarenheten i bagaget. 

Hur föddes idén till SIGMAR?

Jag och Signe gjorde examensarbetet tillsammans. 
Det vi gjorde var Signes hjärteprojekt att utveckla 
hennes hemby Tärnaby. Vi hjälpte kommunen att 
ta reda på vad ortsborna i Tärnaby saknade. När 
examensarbetet var färdigt inom ramen för det som 
efterfrågades av skolan kände vi att det inte alls var 

29%

71%

Av Norrbottens läns 
företagare är

29 % kvinnor 71% män

EXAMENSARBETET  
BLEV ETT FÖRETAG

klart. Vi hade hittat en ”ny bransch” där vi såg en stor 
efterfrågan, då startade vi en metodbyrå.

Vilka är dina tre bästa tips till den som funderar 
på att starta eget?

1. Se möjligheterna även utanför ditt yrkes  
traditionella ramar.  
Jag är utbildad formgivare men driver idag 
en metodbyrå där jag mestadels jobbar 
som projektledare. Men formgivning är en 
viktig del av min verksamhet då jag kan 
visualisera tankar och idéer som gör de mer 
lättillgängliga. 

2. Använd dina kontakter.  
Fråga, fråga, fråga, det finns svar där du minst 
anar det. Jag och Signe brukar ofta få höra 
att vi är bra på att nätverka, det vi egentligen 
gör är att vi pratar om vårt jobb i många olika 
sammanhang. Det ger ringar på vattnet. 

3. Ha passion & disciplin!  
Vi är väldigt passionerade för vårt jobb 
och då är det enkelt att hitta motivationen. 
Att jobba med det du brinner för är en 
framgångsfaktor. Som företagare gäller det 
att ha disciplin och få saker gjorda för du är 
din egen chef. 

– OM KVINNOR OCH MÄNS  
FÖRETAGANDE
Som företagare får du chansen att skapa ditt eget arbete och 
bestämma själv på vilket sätt detta ska ske. I Sverige drivs drygt 
en fjärdedel av företagen av kvinnor, fördelningen ser liknande 
ut i länet. Att vara företagare betraktas än idag som typiskt  
manligt och det är därför som vi ofta säger “företagare” om en 
man som driver företag och “kvinnlig företagare” om en kvinna 
som driver eget. En konsekvens av dessa normer inom företag-
ande är att mäns företagande ofta ses som mer viktigt, vilket 
innebär att kvinnors företagande ibland osynliggörs. I själva 
verket så finns det ju inga “manliga” eller “kvinnliga” företagare, 
utan bara företagare.

Kvinnor och män driver företag i olika branscher och de  
branscher som har flest andel verksamma kvinnor hamnar  
ofta utanför statistiken. I Sverige delas alla företag in efter den 
bransch som de verkar inom. Denna indelning sker i samband 
med att företaget registreras hos Skatteverket. Indelningen 
sker genom SNI-koder (svensk näringsgrensindelning), men 
vissa branscher saknar SNI-kod och får då benämningen ”okänd 
näringsgren”. Det innebär att företagande kvinnor osynliggörs, 
då deras verksamheter inte finns med i statistiken. 



Sverige pekas ofta ut som ett av världens mest jämställda länder. Vi toppar 
inte listan, men det är klart att vi har kommit långt om man jämför med  
många andra delar av världen. Det är såklart positivt att vi idag har kommit 
till en nivå där diskussionerna handlar om till exempel lika lön oavsett kön, 
genusnormer och mer jämställda bolagsstyrelser och inte om att flickor ska ha 
rätt att få gå i skola precis som pojkar, att kvinnor ska få rösta och arbeta för 
att kunna försörja sig. Det betyder däremot inte att vi har nått fram till målet: 
ett jämställt Norrbotten.

En arbetsmarknad där kvinnor och män har lika värde, rättigheter och  
möjligheter gynnar alla och är en viktig del i arbetet mot ett jämställt sam-
hälle. För att nå dit måste vi jobba med normer och strukturer och ifrågasätta 
traditionella föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Vi måste 
också sluta värdera det som uppfattas som manligt högre. Det är viktigt att 
du känner att du kan plugga och arbeta med det du vill utan att ditt val ska 
begränsas av stereotypa normer.

Tillsammans kan vi ifrågasätta normer, lyfta goda exempel och stå upp för ett 
jämställt Norrbotten. För att fler ska kunna gå sin egen väg nu och i framtiden. 

GÅ DIN EGEN VÄG

1918

GÅ DIN EGEN VÄG

Genus

Genus är det sociala könet som förklarar hur his-
toriska och sociala faktorer påverkar hur vi ser på 
kön, till exempel vad som anses som kvinnligt och 
manligt.

Genussystemet 

Genussystemet är framtaget av historikern och ge-
nusvetaren Yvonne Hirdman. Teorin utgår från två 
principer som förklarar varför ojämställdhet mellan 
kvinnor och män fortsätter att leva vidare: 

• Kvinnor och män anses som varandras mot-
satser och bilden av vad som är kvinnligt  
och manligt skiljer sig åt. 

• Det finns en maktordning där manligt allt 
som oftast värderas högre än kvinnligt.

Könssegregering 

Det finns två typer av könssegregering: 

• Horisontell: Kvinnor och män jobbar i olika 
branscher, med olika yrken och har inte samma 
arbetsgivare, det brukar kallas horisontell 
könssegregation. 

• Vertikal: Kvinnor har ofta jobb på en lägre nivå 
än män, då snackar vi om vertikal könssegre-
gation.

Könsmärkning 

Könsmärkning innebär att branscher, yrken och ut-
bildningar ses som typiskt kvinnliga eller manliga. 

GENUSPEDIA
– DIN WIKI I SAKER SOM  
RÖR GENUS OCH NORMER

SLUTORD
– TILLSAMMANS KAN VI SKAPA  
ETT MER JÄMSTÄLLT NORRBOTTEN

Att vi säger “sjuksköterska” och “dagisfröken” 
innebär att det är ett yrke som har en kvinnlig köns-
märkning. När vi säger företagare och kvinnlig  
företagare är det ett tecken på att företagare har 
en manlig könsmärkning. Den här typen av upp-
delning är en struktur som är mer fördelaktig för 
män än för kvinnor då det som anses vara typiskt 
manligt oftast har högre status än det som ses som 
typiskt kvinnligt. 

Glastak 

Kvinnor har vanligtvis svårare än män att få högre 
positioner i arbetslivet. Många kvinnor klättrar och 
tar sig framåt i karriären men har svårt att ta sig till 
toppen. Det brukar kallas glastak. 

Glashiss 

Män som jobbar inom kvinnodominerade branscher 
och arbetsplatser får ofta arbetsmässiga fördelar  
och har lättare att klättra till chefsposition.  
Detta kallas glashiss. 

Normer  

En norm är ett begrepp som innebär att det finns 
osynliga förväntningar och regler kring hur någon-
ting ska vara. Till exempel att kvinnor förväntas 
vara, göra och välja på ett visst sätt och män på ett 
annat.
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