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FÖRORD
Länsstyrelserna ansvarar för att de jämställdhetspolitiska målen ska föras ut och 

få genomslagskraft på regional nivå. För att stödja det arbetet och samverkan inom 
jämställdhetsområdet har Länsstyrelsens i Norrbotten en Jämställdhetsdelegation. 
Delegation består av bred sammansättning av aktörer från kommuner, landsting, 
företag och organisationer.

Det övergripande jämställdhetsmålet målet ”Kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sitt eget liv” är även Norrbottens vision i Strategin 
för jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016. Jämställdhetsdelegationen 
har utifrån visionen identifierat delmålet om Ekonomisk jämställdhet, som särskilt 
viktigt för länets hållbara utveckling. Delmålet berör arbetsvillkor, löner och 
utvecklingsmöjligheter i arbetslivet, den könssegregerade arbetsmarknaden och 
könsbundna studieval. 

Norrbotten står inför stora utmaningar kopplat till kompetensförsörjning både 
inom offentlig sektor och inom näringslivet och utmärker sig samtidigt med en 
könssegregerad arbetsmarknad och könsbundna studieval till gymnasiet. Vi vet att 
jämställdhet gynnar tillväxten, ökar förutsättningarna för kompetensför sörjning, 
skapar bättre arbetsmiljöer och ett mer attraktivt län. Ökad jämställdhet leder 
även till förbättrade möjligheter för unga att gå sin egen väg, göra norm breddande 
val och begränsas i mindre utsträckning av traditionella könsmönster. 

Utifrån detta har Jämställdhetsdelegationen beslutat att genomföra en infor-
mationssatsning i länet riktat till unga, föräldrar och skolpersonal, men också 
mot beslutsfattare och arbetsgivare. Informationssatsningen syfte är att synliggöra 
normer och föreställningar om kön och makt, uppmuntra till att bryta stereotypa 
könsnormer i studie- och yrkesval och bidra till ökad jämställdhet på Norrbottens 
arbetsmarknad. JämLYSen om studieval och arbetsmarknad är ett kunskapsunder-
lag som beskriver vilka utmaningar länet står inför och vad aktörer i länet behöver 
arbeta med, samt vilka insatser som behöver prioriteras för ett jämställt och  
hållbart län– för Norrbottens bästa.

JOHAN ANTTI, LÄNSRÅD 
LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN
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INLEDNING

Ett aktivt arbete för att minska könssegregering 
inom utbildning och på arbetsmarknaden i 
 Norrbotten är en investering i morgondagens ny-
tänkare, kreatörer, entreprenörer och beslutsfattare 
i länet. När kön avgör ungas framtid går regionen 
miste om en stor mängd potentiell kompetens som 
Norrbotten behöver för att möta morgondagens 
utmaningar. Att bryta könsstereotypa mönster på 
arbetsmarknaden är också avgörande i Norrbottens 
arbete med att skapa ett attraktivt län. 

Denna JämLYS är framtagen utifrån behov 
och fokusområden som lyfts fram i Strategin för 
 jämställdhetsintegrering i Norrbotten 2014-2016. 
Syftet med rapporten är att erbjuda en kunskaps-
översikt till alla aktörer i länet, såsom skola, 
näringsliv, myndigheter, kommuner och ideella 
organisationer, som berörs av och arbetar med 
arbetsmarknadens könssegregering. 

Inom genusvetenskapen problematiseras 
kategorierna kvinnor och män som enhetliga och 
dualistiska kategorier. Kön beskrivs inte i första 
hand som någonting som ”är” utan som någon-
ting som ”görs” och omskapas i interaktion mellan 
människor (Acker 1992, Butler 2007, Fenstermaker 
& West 2002, West & Zimmermann 1987). 

Att kön skapas i det sociala mötet med andra 
brukar kallas för genus. Denna jämställdhetsanalys 
av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten utgår 
från detta perspektiv. Alla är medskapare till kön 
och kön är en viktig faktor i de livsval vi gör.  
Detta i sin tur påverkar hur samhället ser ut och 
organiseras. 

På grund av det statistiska underlaget och för att 
kunna urskilja mönster som skapas av könsnormer 
utgår analysen från kategorierna kvinnor och män 
som enhetliga kategorier. Könsidentiteten består 
i verkligheten av olika delar, där juridiskt kön är 
en del, men där också socialt kön, det vill säga köns-
roller, och mentalt kön, hur man känner sig  
- som kvinna, man, transperson, ingetdera, 
skiftande etcetera, ingår (RFSL). Rapporten utgår 
också främst från ett jämställdhetsperspektiv med 

förhållandet mellan kvinnor och män i fokus. 
Det bör dock poängteras att intersektionalitet och 
normkritik som perspektiv och metod, det vill 
säga analyser med ett bredare perspektiv av till 
exempel olika diskrimineringsgrunder, är viktiga 
byggstenar att ta med i fortsatta diskussioner kring 
arbetsmarknad och studieval i Norrbotten.

DISPOSITION

Kapitel ett beskriver ramverket och grundutgångs-
punkterna som rapporten vilar på. Detta görs 
genom en genomgång av övergripande politisk 
målsättning, strategidokument samt teoretiska 
utgångspunkter som fungerar som förklarings         -
modeller för ojämställdhet inom arbetsmarknads-  
och utbildningsområdet i Norrbotten. 

Kapitel två syftar till att beskriva och ge  
för klaringsmodeller till den könssegregerade  
arbets marknaden i Sverige och i Norrbotten. 
Kapitlet tar sin utgångspunkt i arbetsmarknadens 
organisering, könsmärkning av yrken, kompetens-
försörjning och matchning på arbetsmarknaden 
samt kvinnors och mäns arbetsvillkor. Kapitlet 
avslutas med en kommentar/ analys samt förslag  
till åtgärder. 

Kapitel tre behandlar studieval på gymnasie-  
och högskolenivå ur ett jämställdhetsperspektiv  
och kopplar studieval till den ekonomiska  
ojämställdheten på arbetsmarknaden och regionala 
arbetsmarknadsbehov. Kapitlet handlar om hur 
könsbundna studieval påverkar individen och den 
nationella och regionala arbetsmarknaden.   
Kapitlet avslutas med en kommentar/analys och 
förslag på vidare åtgärder. 

Kapitel fyra beskriver förändringsarbetets 
 processer och faser och presenterar olika metoder 
för ett hållbart arbete med jämställdhet och  
jämställdhetsintegrering. Metoderna kopplas ihop 
med faser i förändringsprocessen. Kapitlet ger  
förslag på vidare åtgärder och lyfter fram goda 
exempel på hur jämställdhetsarbete bedrivs av  
olika aktörer i regionen.
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1.  
STRATEGI OCH  
UTGÅNGSPUNKTER

SVENSK JÄMSTÄLLDHETSPOLITIK

Jämställdhet har varit ett eget politiskt område i 
Sverige sedan i början av 1970-talet. Dagens sven-
ska jämställdhetspolitik har ett tydligt maktpers-
pektiv. Utgångspunkten är att kvinnor och män har 
olika mycket makt inom olika områden i samhället 
och i livet. Huvudmålet för svensk jämställdhets- 
politik är att:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma 
samhället och sina liv. 

Det övergripande målet har fyra delmål:

• En jämn fördelning av makt och   
inflytande.  
Kvinnor och män ska ha samma rätt och 
möjlighet att vara aktiva medborgare och 
att forma villkoren för beslutsfattandet. 

• Ekonomisk jämställdhet.  
Kvinnor och män ska ha samma mö-
jligheter och villkor i fråga om utbildning 
och betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 

• Jämn fördelning av det obetalda hem- 
och omsorgsarbetet.  
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för 
hemarbetet och ha möjligheter att ge och 
få omsorg på lika villkor. 

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska 
ha samma rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet (SOU 2005:66).

EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET

Denna rapport fokuserar på delmål två, ekonomisk 
jämställdhet. Ekonomisk jämställdhet handlar om 
att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och 
villkor till ekonomisk självständighet. Med villkor 
menas kvinnor och mäns arbetsvillkor, det vill säga 
att kvinnor och män ska ha samma villkor vad 
gäller till exempel anställning, löneutveckling och 
utvecklings- och karriärmöjligheter i arbetslivet. 

Det ekonomiska målet gäller inte endast möj- 
ligheter och villkor på arbetsmarknaden utan också 
inom utbildningsområdet. Inom utbildnings-
området ligger fokus på de könsbundna studieva-
len, specifikt till gymnasiet, vilka ger effekter för 
 kvinnors och mäns val av utbildning inom hög-
skolan och vidare in i arbetslivet (SOU 2005:66).  

MAKT OCH INTERSEKTIONALITET

Ett begrepp som är viktigt för att förstå jämställd-
het är makt. Maktbegreppet är en central bestånds-
del i den svenska jämställdhetspolitiken. Huvud-
målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor 
och män ha samma makt att forma samhället och 
sina liv. 

Maktbegreppet rymmer många aspekter. 
 Människors position i arbetslivet, deras ekonomiska 
situation eller deras möjligheter och förutsättningar 
att utbilda sig är exempel på aspekter som skapar 
makt. Men det finns också mycket makt i att vara 
normen i samhället. Män som grupp har privilegier 
som kvinnor som grupp inte har. Det visar sig till 
exempel genom att män får högre lön än kvinnor, 
att män får mer utrymme i historiska skildringar 
eller i nyhetsrapporteringar. 

Alla män har dock inte mer makt än alla kvinnor 
och alla kvinnor har inte per automatik mindre 

makt än alla män. Det beror på att det finns andra 
faktorer än kön och genus som påverkar människors 
förutsättningar. En person kan också identifiera sig 
som till exempel gående, som homosexuell eller som 
en vit person. Det här handlar om att flera normer 
hela tiden samverkar med varandra och kan påverka 
hur mycket makt och inflytande som finns att till-
gå. Det här kallas för intersektionalitet. Hur mycket 
makt eller utrymme en person har eller upplever sig 
ha kan vara olika i olika situationer. Personer kan 
uppleva att de har mer makt i vissa situationer och 
mindre i andra, beroende på samspelet med andra. 
Genom att använda ett intersektionellt perspektiv 
kan vi analysera hur olika maktpositioner samver-
kar med varandra. Då får vi också en tydligare bild 
av hur makt, normer och inflytande kan förstås 
i olika situationer som går bortom uppdelningen 
mellan de två juridiska könen (jfr. Lykke, 2003).

DEN REGIONALA  
UTVECKLINGSSTRATEGIN

Den regionala utvecklingsstrategin för hållbar fram-
tid i Norrbotten 2020 är länets överenskommelse 
om samverkan och prioriteringar för att utveckla 
Norrbotten. Den regionala utvecklingsstrategin 
ingår i EU:s och Sveriges strategier för hållbar 
tillväxt. Strategin har tagits fram i ett brett samar-
bete där representanter för kommuner, Norrbottens 
läns landsting, Luleå tekniska universitet, Läns-
styrelsen, Sametinget, myndigheter, organisationer 
och enskilda har medverkat. Strategin lades fast 
den 2 december 2011 av Regionala partnerska-
pet. Enligt den regionala utvecklingsstrategin ska 
Norrbotten verka och agera för en hållbar fram-
tid. Utvecklingssatsningar i Norrbotten ska bidra 
till en positiv utveckling avseende de horisontella 
kriterierna jämställdhet, integration och mångfald, 
miljö samt unga. Strategin slår fast att jämställdhet 
ökar tillväxt, attraktivitet och innovationsförmåga 
inom regionen. Strategin poängterar vikten av ett 
aktivt jämställdhetsarbete inom arbetsmarknaden 
och utbildningssystemet. Detta i syfte att minska 

könsbundna studieval och sträva efter mer jämställ-
da arbetsvillkor och ett mer jämställt företagande 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2012).

STRATEGI FÖR  
JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

Länsstyrelserna ansvarar för att de jämställdhets- 
politiska målen ska föras ut och få genomslagskraft 
på regional nivå. Det innebär bland annat att läns-
styrelserna har i uppdrag att samorda, stödja och 
följa upp jämställdhetsarbetet på länsnivå. Det är 
ett arbete som dels sker inom den egna verksamhet-
en men också i samverkan med regionala aktörer. 
Som ett led i det här arbetet fick länsstyrelserna år 
2013 i uppdrag att ta fram en länsstrategi för jäm-
ställdhetsintegrering (Länsstyrelsen Västerbotten 
2014, Länsstyrelsen Norrbotten 2014d). 

I strategin anges aktiviteter som  
Läns styrelsen Norrbotten i samverkan 
med aktörer inom länet ska genomföra 
som ett led i arbetet med de jämställd- 
hetspolitiska målen på regional nivå.  
Inom målområdet som rör ekonomisk  
jämställdhet identifierar strategin ett  
antal utmaningar i Norrbotten:

• Färre könsbundna studieval. 

• Kompetens hos länets högskoleutbildade 
kvinnor bör tillvaratas. 

• En mindre könssegregerad  
arbetsmarknad. 

• Öka utbildningsnivån bland män. 

• Mer jämställda arbetsvillkor  
(Länsstyrelsen Norrbotten 2014d).

Traditionen är stark i länet. Många av de val vi gör i livet bottnar  
i de beteenden och normer som vi ärvt av den miljö vi vistas i.  

- Staffan Landström, biträdande marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen
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 GENUS KAN FÖRENKLAT 
FÖRKLARAS SOM DET  

SOCIALA KÖNET

SVERIGE HAR EN AV VÄRLDENS  
MEST KÖNSSEGREGERADE 

 ARBETSMARKNADER

REGIONAL HANDLINGSPLAN FÖR  
EUROPEISKA SOCIALFONDEN 2014-2020

Socialfonden ska bidra till lika villkor för kvinnor 
och män på arbetsmarknaden. Jämställdhet ska dels 
integreras på alla områden och dels främjas genom 
särskilda åtgärder. Dessa åtgärder handlar om att 
öka kvinnors och mäns deltagande, stärka deras 
ställning på arbetsmarknaden, minska könsdiskri- 
mineringen på arbetsmarknaden, bekämpa köns-
stereotyper inom utbildningen och göra det enklare 
för kvinnor och män att kombinera privatliv och 
arbete. 

I den regionala handlingsplanen 2014-
2020 för Övre Norrland lyfts ett antal ut-
maningar fram som gäller ojämställdhet:

• Starkt könssegregerad arbetsmarknad. 

• Mansdominerade branscher värderas 
högre än kvinnodominerade branscher. 

• Könssegregerat utbildningssystem. 

• Unga män slutför inte gymnasieutbildning 
i samma utsträckning som unga kvinnor. 

• Kvinnor vidareutbildar sig i högre  
utsträckning och är därmed mer benägna 
än män att flytta till annan ort. 

• Trots kvinnors högre utbildningsnivå  
har kvinnor lägre lön och sämre karriär- 
möjligheter. 

• Könsmärkta arbeten påverkar i hög grad 
anställningar av kvinnor och män (ESF 
2014).

 
GENUSSYSTEMET

Begreppen kön och genus används för att kunna 
förklara och förstå hur samhällsstrukturer påverkar 
kvinnor och mäns liv. Genus introducerades inom 
forskningen under 1980-talet som ett  komplement 
till begreppet kön (Lykke 2009). Genus kan 
 f ör enklat förklaras som det sociala 
könet och fångar upp sociala och 
historiska aspekter av kön. Genus-
begreppet gör det möjligt att studera 
könsroller, manlighet och  

kvinnlighet (Gemzöe 2002). Genus beskriver 
normer för hur kvinnor och män ska vara.  Dessa 
normer, eller könsroller, kan vara begränsande för 
kvinnors och mäns möjligheter att vara sig själ-
va. Kvinnor och män anpassar sig, medvetet eller 
omedvetet, för att leva upp till de förväntningar 
som samhället och andra människor har på kvinnor 
och män och kvinnlighet och manlighet. Det här 
gör att människor ofta känner sig mer hemma i 
antingen kvinnliga eller manliga områden (SOU 
2005:66). 

En utgångspunkt i den svenska jämställdhets- 
och genuspolitiken är historikern Yvonne  
Hirdmans teori om genussystemet som presen-
terades i Maktutredningens slutrapport 1990. 
Genussystemet utgår från två principer som till- 
sammans ger en förklaring till varför ojämställd- 
heten mellan kvinnor och män består över tid.  
Den första principen är att det finns ett motsats-
förhållande mellan kvinnor och män som gör att 
vi skiljer allt som vi uppfattar som manligt och 
kvinnligt åt. Den andra principen är att det finns 
en hierarki mellan könen, där mannen är norm. 
Det innebär att det som uppfattas som manligt ofta 
värderas högre än det som uppfattas som kvinnligt 
(Hirdman 1988, SOU 1990:44). Föreställningar-
na skapar förutsättningar för hur människor får 
och inte får vara som kvinnor och som män. Som 
kvinnor och som män lär sig människor i mångt 
och mycket att bejaka motsatta egenskaper och 
intressen.

I och med att kvinnornas inträde på arbets- 
marknaden skapades avskilda rum och separerade 
arbetsområden där kvinnors uppgifter inte skulle 
inkräkta på mannens arbetsuppgifter och där 
kvinnors löner var avsevärt lägre (Hirdman, 
2003). I och med denna genusordning av arbet-
suppgifter grundandes en könssegregering på 
arbetsmarknaden mellan kvinnor och män som 
fortfarande präglar våra val av studier, yrken och 
roller på arbetsmarknaden. Det finns helt enkelt 
olika förväntningar på vad kvinnor och män ska 
arbeta med. Könssegregeringen på arbetsmarknaden 

är därför inte en konsekvens av 
kvinnors och mäns fria val utan av 
traditionella könsroller som fortsät-
ter att ge oss förutbestämda roller att 
spela i arbetslivet (SOU 2004: 43).

KÖNSSEGREGERING

Könssegregerad arbetsmarknad innebär att kvin-
nor och män arbetar i olika branscher, har olika 
yrken och olika arbetsgivare. Att kvinnor och män 
i mångt och mycket är åtskilda på detta sätt kallas 
för horisontell könssegregering. Kvinnor och män 
är också vertikalt könssegregerade, det vill säga 
att kvinnor generellt återfinns på lägre nivåer än 
män, både positions- och lönemässigt. Män når 
strukturellt också längre än kvinnor i karriären. 
Att arbetsmarknaden är könssegregerad på dessa 
sätt kan ses som ett exempel på hur genussystemets 
två principer, de om åtskillnad mellan könen och 
mannen som norm, fungerar i praktiken (SOU 
2004: 43). 

För att yrken eller arbets områden ska anses köns-
segregerade utgår en ofta från principen om 40/60. 
Det innebär att till exempel yrken eller arbetsom-
råden där gruppen kvinnor eller män utgör mer 
än 60 procent, respektive mindre än 40 procent, 
klassas som könssegregerade.

Sverige har en av världens mest könssegregerade 
arbetsmarknader (Nyberg 2008). Könssegregerin-
gen på den svenska arbetsmarknaden har dock min-
skat något sedan nittiotalet. Det beror främst på att 
kvinnor breddat sina utbildnings- och yrkesval och 
att fler kvinnor därmed tagit sig in på traditionellt 
mansdominerade områden på arbetsmarknaden. 
Männen har inte breddat sina utbildnings- och 
yrkesval i samma utsträckning (SOU 2014:30). 

KÖNSMÄRKNING

Genussystemet är av central betydelse för att 
förklara varför arbetsmarknaden är könssegregerad. 
Principen om åtskillnad mellan könen visar sig inte 
minst i att kvinnor och män gör olika val genom 
livet, vilket ofta sägs bero på könsmärkning. Köns-
märkning innebär att till exempel branscher, yrken 
och utbildningar antingen betraktas som typiskt 
kvinnliga eller manliga (Westberg-Wohlgemuth 
1996). En anledning till att arbetsmarknaden är så 
starkt könssegregerad beror på att flickor och pojkar 
och kvinnor och män ofta aktivt väljer, alternativt 
starkt påverkas, att göra könstypiska val. 

Både kvinnor och män på arbetsplatser är 
medskapare till att yrken och arbetsuppgifter är 
och fortsätter vara könsmärkta, till exempel genom 
sättet att prata om arbetet och de kompetenser som 
associeras till olika arbetsmoment. Könsmärknin-
gen är en struktur som gynnar män i mycket högre 
grad än kvinnor, eftersom det som anses vara typ-
iskt manligt ofta har högre status än det som anses 
typiskt kvinnligt (Wahl & Linghag 2013). 

GLASTAK OCH GLASHISSAR

89 procent av landets män och 83 procent av 
landets kvinnor ingick år 2014 i arbetskraften 
(SCB). Kvinnors arbetskraftsdeltagande har länge 
varit högt och trots att kvinnor idag utbildar sig 
i större utsträckning än män kvarstår stora skill-
nader när det gäller högre positioner i arbetslivet. 
Detta fenomen, att kvinnor som klättrar och tar 
sig uppåt i karriären fortfarande har svårt att nå 
ledande positioner, brukar kallas för glastaket (SOU 
1997:137). Glastaket är generellt förekommande på 
arbetsmarknaden men för kvinnor inom mans-
dominerade yrken är det ofta ännu svårare att få sin 

Många av samhällena [i Norrbotten] har en historia, en  
kultur och ett arbetsliv som, något förenklat, kan beskrivas som 
tradition ella, ojämställda och manscentrerade och med tydlig 
könsuppdelning – mer än jämfört med andra ställen i Sverige. 
Om Norrbotten ska vara attraktivt måste vi kunna erbjuda bra 

och utvecklande arbeten, ett mångsidigt arbetsliv och en  
meningsfull fritid för både män och kvinnor.  

- Lena Abrahamsson, professor, Luleå tekniska universitet



JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten

12 13

KVINNOR MÄN

NÄRINGSLIV

KOMMUNER

LANDSTING

STATLIG FÖRVALTNING

ÖVRIGA ORGANISATIONER

0  20000  40000  60000 80000

Källa: SCB, Bearbetad från regionfakta.com

kompetens erkänd fullt ut (Cotter, 2001). 
Förutom glastak på arbetsmarknaden, som 

fungerar hindrande för kvinnor att nå högre posi- 
tioner, har forskning även sett förekomsten av så 
kallade glashissar. Glashissar innebär att män inom 
kvinnodominerade branscher och arbetsplatser 
tenderar att få arbetsmässiga fördelar gentemot sina 
kvinnliga kollegor och därför har lättare att klättra 
till chefsposition (Williams 1992; Nordberg 2005).  
Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser får däre-
mot inte samma ”skjuts” i karriären av att befinna 
sig i minoritet. 

JÄMSTÄLLDHET OCH TILLVÄXT

Jämställdhet bygger på en demokratisk målsättning 
om maktfördelning mellan könen. Men jämställd-
het kan också ses som ett medel för att uppnå eko- 
nomisk tillväxt. En mer jämställd arbetsmarknad 
som inte hindrar kvinnor och män från att fritt 
söka sig till de jobb de önskar innebär ett mer 
effektivt användande av humankapitalet i samhället 
eftersom det möjliggör att samhället kan ta tillvara 
och främja människors kompetens. Jämställdhets- 
arbetet är därför viktigt för att skapa social och 
ekonomisk tillväxt inom en region. Ökad jäm- 
ställdhet i en region bidrar även till att göra  
regionen mer attraktiv för människor och stärker 
regionens förmåga att konkurrera med andra  
länder och regioner om tillgång på kompetens  
(Tillväxtverket 2011). 

För att en region ska kunna konkurrera globalt 
behöver regionen ta tillvara alla människors 

förmågor. Det behöver dessutom finnas en  
inkluderande kultur. Forskning visar att blandande 
grupper är mer kreativa, dynamiska och har möjlig- 
het att se fler alternativa lösningar än homogena 
grupper. Mångfald i sig medför inte per automatik 
ökad tillväxt men interaktioner mellan olikheter 
ger breddade perspektiv med nya infallsvinklar 
(Nemeth & Nemeth-Brown 2003).

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING

I Sverige är jämställdhetsintegrering den strategi 
som används för att uppnå de jämställdhetspolitiska 
målen. Jämställdhetsintegrering går ut på att inte-
grera ett jämställdhetsperspektiv i organisationers 
egen struktur. Jämställdhet ska inte bedrivas i en 
avskild parallell process utan jämställdhetsperspek-
tivet ska finnas med i det dagliga arbetet i ordinarie 
verksamhet. Jämställdhet ska ligga till grund för 
utformning av beslut, planering, genomförande, 
uppföljning och utveckling. Att jämställdhets- 
arbetet integreras och blir en del av verksamheten 
ska på sikt resultera i ökad jämställdhet inom  
verksamheten (SOU 2007:15).

2.  
DEN KÖNSSEGREGERADE  
ARBETSMARKNADEN

EN ARBETSMARKNAD I OMVANDLING

I Norrbotten förvärvsarbetade år 2013 totalt 79 
procent kvinnor och 80 procent män av alla perso- 
ner mellan 20-64 år. Näringslivet i länet sysselsatte 
år 2013 lite drygt 70 000 personer vilket är en klar 
majoritet jämfört med övriga sektorer. Näringslivet 
sysselsätter en majoritet män, 69 procent. Av de 
sammanlagt lite drygt 20 000 personer anställda av 
kommunen var 79 procent kvinnor och  21 procent 
män (SCB).  I Norrbottens län sysselsätts totalt 59 
procent av de förvärvsarbetande kvinnorna och  
30 procent av de förvärvsarbetande männen i 
offentlig sektor (Länsstyrelsen Norrbotten 2014e). 
I Västerbottens län sysselsätts 57 procent kvinnor i 
offentlig sektor (Länstyrelsen Västerbotten 2015).

Arbetsmarknaden i Norrbotten består till  
största delen av arbetsställen inom de så kallade 
areella näringarna, de vill säga jordbruk, skogsbruk, 
fiskenäring, jakt och rennäring. Jämfört med  
genomsnittet i landet så har Norrbotten 19 procent 
fler arbetsställen inom dessa typer av näringar.  
Till skillnad från det nationella snittet så har  
Norrbotten en mindre utbyggd tjänstesektor.

Kapitlet behandlar den könssegregerade arbetsmarknaden och dess konsekven-
ser på regional, organisatorisk och individuell nivå genom olika arbetsvillkor för 
kvinnor och män. En könsuppdelad arbetsmarknad resulterar i sämre matchning 
av regionens kompetens vilket i sin tur påverkar tillväxt och företagande. Köns-
segregering på arbetsplatser leder till sämre arbetsmiljö. För individen leder 
bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden till skillnader i kvinnors och mäns 
inkomster och pensioner, arbetstider, arbetsmiljö, hälsa, föräldraskap och fritid.

Antal förvärvsarbetande 2013, Norrbottens län

Källa: SCB 

Antal arbetsställen i Norrbottens län 2014

LÄNET RIKET

AREELLA 39 % 20 %

FASTIGHET, FÖRSÄKRING, KREDITINSTITUT 17 % 26 %

ANDRA SAMHÄLLELIGA OCH PERSONLIGA 

TJÄNSTER

11 % 16 %

HANDEL 9 % 12 %

BYGGINDUSTRI 7 % 8 %

MYNDIGHETER, UTBILDNING, HÄLSO- OCH 

SJUKVÅRD

6 % 8 %

TILLVERKNING, GRUVOR, ENERGI 5 % 5 %

TRANSPORT OCH KOMMUNIKATION 3 % 3 %

HOTELL OCH RESTAURANG 2 % 3 %

Jag är övertygad om att på arbetsplatser där både män 
och kvinnor, unga och äldre, arbetar tillsammans, skapas 

en mer stimulerande och kreativ arbetsmiljö än på en 
ensidigt manlig eller kvinnlig arbetsplats […].  

Olika erfarenheter som kan tillföras en verksamhet ger 
större möjlighet till bra och kostnadseffektiva lösningar. 
Det i sin tur gynnar både arbetsmiljön och lönsamheten. 

- Kristina Zakrisson, ordförande i kommunstyrelsen, Kiruna kommun
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FÖR ATT KLARA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN 
BEHÖVER LÄNET TA TILLVARA PÅ ALL 

 KOMP ETENS SOM  FINNS OCH UTMANA  
TRADITIONELLT TÄNKANDE SOM KOPPLAR  

VISSA YRKEN TILL ETT VISST KÖN.

De råvarubaserade näringarna har historiskt varit 
och är fortsatt betydelsefulla för arbetsmarknadens 
utveckling i Norrbotten. Idag sker också en för- 
nyelse och breddning av arbetsmarknaden när de 
råvarubaserade näringarna satsar på forsknings- och 
utvecklingsarbete samtidigt som nya yrkesområden 
växer fram inom ett flertal branscher i länet. De 
senaste 15 åren har både gruvindustrin och han-
delsbranschen expanderat. Sysselsättningen i länet 
har ökat på grund av investeringar i basindustrin 
i kombination med en växande tjänsteproduktion 
(Länsstyrelsen Norrbotten 2014b). Norrbottens 
län genomför också just nu omfattande samhäll-
sombyggnationer, exempelvis Kiruna stadsomvan-
dling och Gällivares samhällsomvandling. Dessa 
satsningar bidrar till en stor efterfrågan på  
arbetskraft bland annat inom byggbranschen  
(Myndigheten för yrkeshögskolan 2014).

Luleå tekniska universitet är en regional aktör för 
utveckling av basindustrin och dess samverkan med 
andra branscher.  På universitetet bedrivs forskning 
inom områden som bland annat gruvteknik, energi/
miljö, innovation och organisering (LTU hemsida).

En studie av rekryteringsbehovet i Norrbotten 
framtagen av Länsstyrelsen och Luleå tekniska 
universitet visar att det totala rekryteringsbehovet 
i länet beräknas uppgå till 25 913 anställningar 
år 2020 och till 41 398 anställningar till och med 
år 2025. Den största delen av dessa anställningar 
beräknas vara en följd av regionens pensionsavgån-
gar. Den bransch som har flest beräknade pension-
savgångar är vård och omsorg, där 39 procent av de 
som var sysselsatta år 2010 beräknas gå i pension 

till och med 2025. Majoriteten av dessa är kvinnor. 
Gällande specifika yrkesgrupper beräknas det finnas 
ett stort behov av bland annat personal som arbetar 
som ingenjörer och tekniker, byggnads- och anlägg-
ningsarbetare, arkitekter, maskinoperatörer, med 
metall- och mineralbehandling, gruv- och bergar-
betare, maskinförare, drift- och verksamhetschefer 
inom vård och omsorg, behandlingsassistenter, fri- 
tidsledare, barnmorskor, sjuksköterskor med  
särskild kompetens, psykologer, socialarbetare, 
kundinformatörer, storhushålls-och restaurangper-
sonal, städare, pedagoger med teoretisk specialist-
kompetens, förskollärare och fritidspedagoger  
(Länsstyrelsen Norrbotten 2013a). Norrbotten 
kommer alltså att ha ett omfattande rekryter-
ingsbehov inom en mängd yrken och inom länet 
väntas stora pensionsavgångar inom specifikt 
kvinnodominerade sektorer. För att klara kom-
petensförsörjningen behöver länet ta tillvara på 
all kompetens som finns och utmana traditionellt 
tänkande som kopplar vissa yrken till ett visst kön.

UPPMÄRKSAMMADE BRANSCHER  
I NORRBOTTEN

Det finns ett antal branscher som anses specifikt 
viktiga för arbetsmarknadens fortsatta utveckling i 
Norrbotten (Länsstyrelsen Norrbotten 2014c):

TEST- OCH ÖVNINGSVERKSAMHET
Test- och övningsverksamheten i länet har utveck-
lats till tillväxtnäringar med utvecklingspotential. I 
Arjeplog och Arvidsjaur är bil- och komponenttest-
verksamheten högteknologiska verksamheter som 
sysselsätter en stor andel av befolkningen. Där testas 
komponenter och andra system i fordon åt företag 
från hela världen (North Sweden European Office 
2012). 

ENERGI- OCH MILJÖTEKNIK
Norrbotten genomför stora satsningar på grön ener-
gi. Det främsta exemplet är projektet med Europas 
största vindkraftspark, med sammanlagt 1101  
vindkraftsverk, som byggs upp i Markbygden utan-
för Piteå. I Piteå pågår också omfattande forskning 
kring grönt bränsle som produceras av restproduk-
ter från kommunens pappers- och massaindustri 
(Myndigheten för yrkeshögskolan 2014). 

BASINDUSTRI (FÖRÄDLING)
Under 2000-talet fanns en stor efterfrågan på 
råvaror vilket ledde till mångmiljardinvesterin-
gar i Gällivare, Kiruna och Pajala av bolag som 
till exempel LKAB, Boliden AB och Northland 
Resources AB (Länsstyrelsen Norrbotten 2014b). 

De råvarubaserade näringarna står fortfarande för 
en betydande del av arbetstillfällena i länet. De 
tio största yrkesgrupperna inom tillverkning och 
utvinning motsvarade 52 procent av det totala an-
talet sysselsatta i Norrbotten år 2010 (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2013a). 

KUNSKAPSINTENSIVA NÄRINGAR
IT-branschen i Norrbotten är en växande bransch 
som levererar tjänster och produkter interna-
tionellt. Branschen utvecklas bland annat genom 
samarbeten mellan LTU, IT-företag och  industri. 
Samarbetsprojektet mellan Luleå, Boden och Piteå, 
The Node Pole är en regional aktör som möjliggör 
nya etableringar av stora datacenter i regionen. När 
Facebook beslutade att etablera sig i Luleå bidrog 
detta till internationell uppmärksamhet och att 
andra IT-företag etablerar sig i länet (Myndigheten 
för yrkeshögskolan 2014, North Sweden European 
Office 2012). 

UPPLEVELSENÄRING, KULTURELLA  
OCH KREATIVA NÄRINGAR.
Turism, upplevelser och kreativa näringar ses som 
tillväxtområden i Norrbotten. Kiruna är exempelvis 
på andra plats efter Stockholm vad gäller att dra  
till sig turister, med attraktioner som Icehotel i 
Jukkasjärvi, den samiska kulturen, besöksgruvan 
och den växande rymdturismen (Myndigheten för 
yrkeshögskolan 2014). Intäkterna från hotell i  
Norrbotten har under de senaste åren haft en 
snabbare tillväxt än på nationell nivå (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2014b). 

Jag ser stora utvecklingsmöjligheter för Norrbotten i 
och med det stora antalet studenter som studerar vid 
Luleå tekniska universitet. Kan näringsliv, akademi och 
offentlig sektor hjälpas åt att få studenterna att stanna 
kvar har vi en stor potential att bli en mer jämställd och 

hållbar region.  

- Lisa Braafnäs, affärsutvecklare, LTU Business AB
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KÖNSSEGREGERAD ARBETSMARKNAD

Norrbottens arbetsmarknad är liksom Sveriges över-
gripande arbetsmarknad tydligt könssegregerad.  
Ett flertal branscher i Norrbotten uppvisar  
dessutom en större könssegregering än det nationella 
genomsnittet. Dessa branscher är: transport och 
magasinering, tillverkning och utvinning, energi- 
försörjning och miljöverksamhet, fastighetsverk-
samhet, finans- och försäkringsverksamhet samt  
hotell- och restaurangverksamhet. Några branscher 
i Norrbotten är dock mer könsintegrerade än i 
landet i övrigt. De är: information och kommuni- 
kation, offentlig förvaltning och försvar samt  
handelsbranschen (SCB, Regionfakta). 

Fyra av totalt 16 branscher i Norrbotten har färre 
än 20 procent kvinnor och är på så sätt starkt köns-
segregerade. Dessa är byggverksamhet, transport 
och magasinering, tillverkning och utvinning samt 
energiförsörjning och miljöverksamhet. En bransch, 
nämligen vård och omsorg och sociala tjänster, 
sysselsätter under 20 procent män. Dessa fem  
starkt könssegregerade branscher sysselsätter  
sammanlagt 47 procent av samtliga förvärvsar-
betande i Norrbotten. 

Det finns med andra ord fler starkt mansdomi- 
nerade än starkt kvinnodominerade branscher i 
Norrbotten. Totalt fem branscher har en jämn 
könsfördelning, Dessa är: företagstjänster, offentlig 
förvaltning och försvar, handel, okänd näringsgren 
samt kulturella och personliga tjänster. De bran-
scher som har en jämn könsfördelning enligt princi-
pen 40/60 sysselsätter totalt 31 procent av Norrbot-
tens förvärvsarbetande. Det bör dock poängteras 
att kvinnor och män som har samma yrke eller som 
jobbar på samma arbetsplats ofta har olika arbets- 
uppgifter, inriktningar eller specialområden. En  
arbetsplats med en till synes jämn könsfördelning 

kan därför vara kraftigt könssegregerad när den 
studeras djupare (SOU 2004:43). 

De fem mest könssegregerade branscherna inom 
länet sysselsätter fler än de fem branscher som har 
en jämn könsfördelning. Forskning visar att yrken 
och arbetsplatser som har en jämn fördelning mel-
lan kvinnor och män har den högsta kvalifikations- 
nivån, de lägsta fysiska kraven och den högsta sam-
mantagna jobbkvaliteten. Könsintegrerade yrken 
har också förhållandevis mer flexibla arbetsvillkor 
och den högsta lönenivån. Personer på könsintegre-
rade yrken har också generellt lägre ohälsotal (SOU 
2014:30). 

I en genusvetenskaplig analys av Norrbottens 
handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-
2014 riktas kritik mot den prioritering som gjorts 
angående de verksamhetsområden som anses vara 
strategiskt viktiga för arbetsmarknadens fortsatta 
utveckling i Norrbotten (se rubrik ”uppmärk-
sammade branscher i Norrbotten”) eftersom alla 
utom ett av dessa verksamhetsområden är mans-
dominerade. Detta anses innebära en prioritering 
i tillväxtarbetet där mansdominerade yrken och 
branscher värderas högre än kvinnodominerade och 
könsbalanserade yrken och branscher när det gäller 
tillväxt, företagande och innovation. Att just dessa 
branscher prioriteras anses också vara ett uttryck 
för hierarkiska genusmönster på arbetsmarknaden i 
länet (Lindberg 2013).

KÖNSSEGREGERING FÖRHINDRAR 
MATCHNING AV KOMPETENS

På samhällelig och regional nivå innebär den 
könssegregerade arbetsmarknaden att förnyelse 
och utveckling av arbetslivet stagnerar. Efter-
som arbetsmarknaden idag är så pass uppdelad 
mellan kvinnor och män har arbetsgivare ofta 
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endast tillgång till ”halva” arbetsmarknaden vid 
nyrekryteringar. Könstypiska val av arbete påverkar 
därför matchningen på arbetsmarknaden negativt 
(Löfström 2005). Matchningseffektiviteten på 
arbetsmarknaden har försämrats de senaste åren. 
Detta mycket på grund av hög arbetslöshet, stor ef-
terfrågan på arbetskraft och långa rekryteringstider 
(Arbetsförmedlingen 2015). Att förbättra processer 
för kompetensförsörjning, med jämställdhet som en 
viktig utgångspunkt, är därför en prioriterad fråga, 
inte minst i det regionala utvecklingsarbetet. 

Enligt Regional utvecklingsstrategi för hållbar 
framtid i Norrbotten 2020 är den framtida kompe-
tensförsörjningen Norrbottens största utmaning  
tillsammans med den demografiska utvecklingen. 
Tillgång till arbetskraft och kompetens som 
matchar företagens och den offentliga sektorns  
behov anses vara avgörande för näringslivets 
konkurrenskraft och för hela regionens framtida 
tillväxt. För att säkra framtida kompetensförsörj- 
ning behöver Norrbotten arbeta mer aktivt för att 
motverka den könssegregerade arbetsmarknaden i 
länet (Länsstyrelsen 2012).

I Länsstyrelsens rapport Tillväxtförutsättningar 
Norrbottens näringsliv framkommer att en av de 
främsta faktorerna som påverkar företagens tillväxt- 
förutsättningar är tillgången till personal med rätt 
kompetensprofil (Länsstyrelsen Norrbotten 2014c). 
I Länsstyrelsen Norrbottens rapport Norrbottens 
roll i samhällsekonomin (2014b) anses det faktum 
att ett flertal branscher i Norrbotten har en större 
könssegregering än det nationella genomsnittet vara 
negativt för ekonomisk förnyelse. Att motverka 
den könssegregerade arbetsmarknaden framhålls 
därmed som en central fråga för regional utveckling 
och tillväxt.

KVINNOR MÄN
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Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch år 2013 
Riket, Procent

En arbetsplats där män och kvinnor, pojkar och flickor 
trivs, vill och får vara delaktiga i hur arbetet organiseras 

kommer att vara mer framgångsrika. […] Där kommer 
medarbetarna att jobba med innovativa lösningar på 

dagens och morgondagens utmaningar.  

- Anders Öberg, landstingsråd, Norrbottens läns landsting

För att ett samhälle skall vara attraktivt måste det finnas en arbetsmarknad 
som tilltalar och är öppen för både män och kvinnor.[…]Den kanske absolut 
största utmaningen för Norrbottens arbetsmarknad är hur vi ser till att ha 
konkurrenskraftiga företag som lyckas locka den kompetens vi behöver 
i framtiden. Här gäller det att vi har attraktiva företag där människor vill 

arbeta och attraktiva samhällen runt omkring där vi vill verka och bo. 

- Jan Moström, VD, LKAB
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Andel kvinnor och män i chefsposition år 2013
Procent

KVINNOR MÄN

KVINNOR OCH MÄN  
I CHEFSPOSITION

Hälften av alla anställda på arbetsmarknaden är 
idag kvinnor. Däremot är långt ifrån hälften av alla 
chefer kvinnor, vilket innebär att arbetsmarknaden 
är vertikalt könssegregerad. Ungefär en tredjedel av 
samtliga chefer i Sverige är kvinnor. Inom den pri-
vata sektorn är andelen kvinnor som är chefer som 
lägst, 27 procent. Inom den offentliga sektorn är 
andelen kvinnor på chefsposition som störst, vilket 
förklaras med att en mycket större del kvinnor än 
män arbetar inom sektorn (SCB, Ekonomifakta).  

Jämfört med landet i stort har kommunerna i 
Norrbotten en jämnare fördelning av kvinnor och 
män i chefsposition, även om nio kommuner av 
femton inte har en jämn fördelning av kvinnor och 
män i chefsposition. I Överkalix sitter fler kvinnor 
än män på chefsposition, 53 procent av samtliga 
chefer var kvinnor i kommunen 2013 (SCB). 

Att fler män än kvinnor sitter på chefsposition 
kan förklaras bland annat genom att ledarskapet 
fortsätter att konstrueras enligt mansdominerande 
normer och förväntningar, vilka utestänger kvinnor 
(Fogelberg Eriksson 2005, Crevani 2011). Som chef 
eller ledare följer också förväntningar som bland 
annat innebär långa arbetsdagar och mycket restid, 
synlighet och representation. Dessa förväntningar 
kan vara svårare för kvinnor att möta eftersom 
kvinnor fortfarande tar ett större ansvar för det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet (SOU 2014:80). 

Att fler män än kvinnor är chefer kan också 
förklaras utifrån vår förståelse av vad kompetens 
är. Kvinnors och mäns kompetens och erfarenhet 
värderas ofta olika vid rekrytering och bedömning 
av chefer, eftersom viss typ av kompetens associeras 
med män och maskulinitet. Detta innebär att män 
i ledarrollen ses som mer kompetenta än kvinnor i 

samma roll (Wahl et al. 2011). Andelen kvinnor på 
chefspositioner i Sverige har ökat under de senaste 
åren men männen fortsätter att dominera på de 
högsta posterna (SOU 2015:86). 

Att utmana normen om män i ledning kan leda 
till högre vinster för företag. Ett stort antal interna-
tionella studier har visat att företag med fler kvin-
nor i ledning presterar bättre än företag med färre 
kvinnor i ledning (se t.ex. Adler 2001, Smith et al. 
2005, Näringslivets delegation EVA 2007).

Källa: SCB

Ledarskap associeras ofta till manlighet och 
män[…]. Vi behandlar våra barn olika utifrån 

deras kön redan från att de är små, eftersom vi 
har behandlats olika från det att vi var barn.  

Vi kan konstatera att dessa mönster är svåra att 
bryta. Det är därför viktigt att visa allmänheten 

att det finns kvinnliga ledare […].  

- Lisa Braafnäs, affärsutvecklare, LTU Business AB

grensindelningen har trubbiga branschindelningar. 
Detta anses osynliggöra kvinnors företagande och 
visa på en generell okunskap om de branscher där 
kvinnor i större utsträckning än män driver företag. 
Tillväxtverket har efterfrågat fler underkategorier 
till nuvarande SNI-koder så att de bättre motsvarar 
de branscher där många kvinnor driver företag 
(Tillväxtverket 2015a). 

Företagande är dessutom fortfarande tydligt 
könsmärkt. Ord som entreprenör och företagare 
leder fortfarande tankarna till män och manligt 
könskodade verksamheter. När bilden av före-
tagaren är en man kan det vara svårt för kvinnor att 
koppla företagande till sin identitet (Sundin 2002). 
Det är en anledning till att fler män än kvinnor 
startar egna företag. 

Att företagande är könsmärkt för män syns också 
i fördelning av offentlig finansiering till företagare. 
Åren 2010 och 2011 i Norrbotten beviljades män 
cirka 74 miljoner kronor och kvinnor 13 miljoner 
kronor. Samtidigt ansökte kvinnor om betydligt 
lägre belopp vilket återspeglar det faktum att 
kvinnor utgör en minoritet av företagarna i länet 
(Ramboll 2012). Kvinnor och män som sökt offen-
tlig finansiering tillskrivs ofta olika trovärdighet i 
bedömningen av deras ansökan. Föreställningar  
om kön påverkar alltså förväntningarna på vem  
som anses ha potential i sitt entreprenörskap 
(Tillväxtverket 2015b). Det finns också en stor  
variation i kunskapsnivån gällande genus- och 
mångfaldsfrågor hos olika företagsfrämjande  
organisationer (Tillväxtverket 2015a). I Norrbottens 
anses det finnas en samsyn bland de företagsfräm-
jande aktörerna om behovet av att satsa på kvinnors 
företagande. Samtidigt är det få av aktörerna som 
anger att de använder statistik och uppföljning för 
att säkerställa att deras insatser når både kvinnor 
och män (Ramboll 2012).

KVINNORS OCH MÄNS FÖRETAGANDE

Könssegregeringen på arbetsmarknaden speglas 
inom företagandet. Drygt en fjärdedel av Sveriges 
företag drivs av kvinnor och en tredjedel av Sveriges 
nya företagare är kvinnor (SOU 2014:30, SOU 
2015:86). I Norrbotten ser fördelningen liknande 
ut, 29 procent av företagarna i länet är kvinnor och 
71 procent är män. Vilket innebär totalt drygt 3000 
kvinnor och 8000 män (Länsstyrelsen Norrbotten 
2015a).

Könssegregeringen syns också i företagens inrikt- 
ning. De flesta företag i Norrbotten kretsar kring 
jordbruk, skogsbruk och fiske. Ungefär 23 procent 
av samtliga företagande kvinnor och 29 procent 
av samtliga företagande män återfinns inom dessa 
branscher. Nästintill en femtedel av länets företa-
gande kvinnor driver företag inom branschgruppen 
personliga och kulturella tjänster, i jämförelse med 
4 procent av företagande män. Andra stora bran-
scher för Norrbottens företagande kvinnor är före-
tagstjänster (13 procent kvinnor och ca 12 procent 
män) och handel (ca 11 procent kvinnor och 10 
procent män). En stor bransch för företagande män 
i Norrbotten är byggindustrin som samlar ca 17 
procent av de företagande männen och endast  
1 procent av länets företagande kvinnor. Det är 
även vanligare att män driver företag inom tillverk- 
ning och utvinning (7 procent män och 4 procent 
kvinnor) medan kvinnor i högre grad än män driver 
företag inom vård och omsorg, drygt 4 procent 
kvinnor och drygt 1 procent män (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2015a). 

Av företagande kvinnor i Norrbotten bedöms 
15 % arbeta i branschen okänt, i jämförelse med 
enbart ca 5 procent av männen (Länsstyrelsen 
Norrbotten 2015a). Att så pass många företagare 
placeras i branschen okänt beror på att närings-

Idag, med en mycket mer diversifierad arbetsmarknad där kvinnor  
ofta har en högre formell utbildning, är det gamla strukturer och kanske 

gamla nätverk som begränsar kvinnors företagande. Generellt sett måste 
jämställdheten genomsyra hela livet, fördelning av hemarbete, vilka  

kvinnliga förebilder lyfts fram[…]. 

- Erik Lundström, VD, The Node Pole

Jag tror det handlar om att skapa attraktiva ar-
betsplatser som passar både män och kvinnor. 
Jag tror på vikten av att lyfta fram förebilder i 
olika positioner i företaget som män/kvinnor 
kan identifiera sig med. ”Kan de så kan jag” är 

tanken och motivationskraften vi vill skapa.  

- Sandra Söderberg, HRD manager,  
SSAB Europe.
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INKOMST OCH PENSION 

På individuell nivå får könssegregeringen på arbets- 
marknaden stora konsekvenser för kvinnors och 
mäns liv. Det är löneskillnaderna mellan kvinnor 
och män ett exempel på. Trots att kvinnor har 
ökat sin utbildningsnivå och idag deltar i lika stor 
utsträckning på arbetsmarknaden som män har 
kvinnor fortsatt sämre lön och löneutveckling. 2013 
var den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvin-
nor och män i Sverige dryga 13 procent. Efter att 
faktorer så som utbildning, yrke, sektor, ålder och 
arbetstid räknats bort kvarstår en oförklarad löne-
skillnad mellan könen på nästan 6 procent. Denna 
skillnad har endast minskat med en procentenhet 
sedan år 1996 (SOU 2014:30).

Löneskillnaden mellan kvinnor och män ser 
ofta olika ut beroende på ålder. Vid 18 års ålder 
har kvinnor och män relativt jämn lönenivå men 
därefter börjar skillnader framträda. Män har en 
brantare löneutveckling än kvinnor och männens 
löneutveckling fortsätter fram till 45-årsåldern för 
att sedan minska något. För kvinnor planar löne- 
utvecklingen ut redan i 35-årsåldern. Att det ser ut 
så här kan förklaras av bland annat kvinnors större 
ansvar för hushåll, barn och vårdarbete i familjen 
(SOU 2014:30).

I Norrbotten tjänade kvinnor år 2013 79 pro-
cent av mäns inkomst. I riket ligger siffran på 78 
procent samma år. Sett till den sammanräknade 
förvärvsinkomsten hade länets kvinnor i arbets-
för ålder år 2013 en medelinkomst på 258 000 
kr. Män hade en medelinkomst på 326 000 kr 
(SCB). Sedan 1990-talet har förvärvsinkomsterna 
för kvinnor i Norrbotten ökat i förhållande till 
männens. Förvärvsinkomsten kan ses som ett mått 
på vad kvinnor och män får ut av sin arbetsinsats 
och kvinnors lägre nivå beror inte bara på lönenivå 
utan också på att kvinnor deltidsarbetar i högre 
utsträckning och att kvinnor har ett högre uttag av 
föräldraledighet (Länsstyrelsen 2014e).  

Kvinnor har en lägre medelinkomst i samtliga 
kommuner i Norrbotten.  

I kommuner som Haparanda och Övertorneå 
är glappet mellan kvinnor och män som minst, 
lite drygt 20 000 kr per år. I kommuner där den 
generella årsinkomsten är som högst är skillnaderna 
mellan kvinnors och mäns medelinkomst också 
som högst. I Kiruna och i Gällivare har män ca 
100 000 kr mer än kvinnor i årsinkomst (SCB). 

Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män 
får stora konsekvenser för pensionen. 2013 hade 
kvinnor i Sverige 34 procent lägre pension än män. 
Nästan 60 procent av alla kvinnor som hade ålders- 
pension fick dessutom garantipension, det vill säga 
den del av pensionen som betalas ut till den som 
har haft låg eller ingen arbetsinkomst. Motsvarande 
siffra för män var 15 procent (SOU 2015:86). 

KIRUNA

GÄLLIVARE

LULEÅ

ARJEPLOG

KALIX

BODEN

PAJALA

ARVIDSJAUR

JOKKMOKK

ÖVERKALIX

PITEÅ

ÖVERTORNEÅ

HAPARANDA

ÄLVSBYN

0 100 200 300 400

Sammanräknad förvärvsinkomst år 2013 Personer 20-64 år, 
Medelinkomst i procent

Källa: SCB.

DELTID

I Sverige arbetar runt 73 procent av samtliga syssel- 
satta män heltid. Av samtliga sysselsatta kvinnor 
arbetar ungefär 54 procent deltid. Det är med 
andra ord nästan lika vanligt att kvinnor arbetar 
deltid som heltid (SCB). I Norrbotten är en något 
lägre andel kvinnor och män deltidsanställda inom 
kommuner och landsting än i riket, men det är en 
betydligt lägre andel män än kvinnor som deltidsar-
betar. Det finns också stora skillnader inom länet. 
Bland kommunalt anställda i Älvsbyn är över 61 
procent av de anställda kvinnorna och nästan 46 
procent av männen deltidsarbetande i jämförelse 
med drygt 31 procent av kommunalt anställda 
kvinnor och drygt 21 procent av kommunalt an-
ställda män i Kiruna (Länsstyrelsen 2014e). 

Kiruna kommun har bedrivit ett omfattande 
arbete för att sänka andelen deltidsarbetande.  
Projektet Heltid en rättighet deltid en möjlighet start-
ade 2011 med målet om att sänka den  ofrivilliga 
deltiden. Exempel på projektresultat är att social-
förvaltningen lyckades halvera antal deltidsan-
ställningar på bara ett år. Projektet är nu avslutat 
men dialogen om deltid fortsätter i kommunen 
(Länsstyrelsen Norrbotten et. al. 2015b).

Den största anledningen till varför kvinnor 
och män arbetar deltid uppges vara att det saknas 
ett lämpligt heltidsarbete, ungefär 30 procent av 
samtliga deltidsarbetande uppger detta skäl. En 
stor orsak till deltidsarbete för kvinnor är även vård 
av barn. Ungefär 19 procent av deltidsarbetande 
kvinnor deltidsarbetar på grund av vård av barn, att 
jämföra med 7 procent av männen av samma orsak 
(SCB). Av deltidsarbetande som anger vård av barn 
som anledning till deltiden är 88 procent kvinnor 
och 12 procent män (AKU, SCB).

Att kvinnor arbetar deltid i större omfattning 
än män är ett mönster som återfinns inom de flesta 
branscher. Särskilt vanligt är deltidsarbete i kvinno- 
dominerade branscher som offentliga välfärds-
tjänster och inom hotell- och restaurangnäringen. 
Att arbeta deltid innebär både kortsiktig och  

Sysselsatta inom kommuner och landsting,  
andel deltidsanställda, 2013

KOMMUN/REGION ANDEL DELTID 
K VINNOR (%)

ANDEL DELTID 
MÄN (%)

KOMMUNALT ANSTÄLLDA

ARJEPLOG 50 40

ARVIDSJAUR 44 37

BODEN 51 32

GÄLLIVARE 36 23

HAPARANDA 44 31

JOKKMOKK 48 27

KALIX 27 28

KIRUNA 31 21

LULEÅ 40 22

PAJALA 53 31

PITEÅ 51 27

ÄLVSBYN 61 46

ÖVERKALIX 60 44

ÖVERTORNEÅ 49 32

LÄNET 45 28

RIKET 51 32

LANDSTINGSANSTÄLLDA

LANDSTINGET NORRBOTTEN 40 21

ALLA LANDSTING 43 22

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten 2014e

långsiktig ekonomisk förlust. Deltidsarbete ger 
en sämre löneutveckling över tid vilket påverkar 
pension, ersättning vid sjukdom, arbetslöshet och 
föräldraledighet. Att kvinnor arbetar deltid i högre 
grad än män har därför stor betydelse för den  
ekonomiska ojämställdheten (SOU 2015:50).
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KVINNOR MÄN

ARBETSMILJÖ OCH SJUKSKRIVNING 

Könssegregeringen på arbetsmarknaden innebär 
att mäns och kvinnors arbetssituation skiljer sig åt 
markant beroende på vilket kön som dominerar en 
arbetsplats. Kvinnor eller män som är i minoritet 
på sin arbetsplats upplever ofta en försämrad ar-
betsmiljö. Minoriteten kan exempelvis uppleva att 
de blir väldigt synliga på arbetsplatsen, att de som 
individer förväntas vara representanter för sitt kön 
och att de utsätts för olika former av stereotypiser-
ing, det vill säga generaliseringar kring hur kvinnor 
och män är (Kanter 1977). 

Könssegregeringen kan även kopplas till hälso-
problem relaterade till arbetsplatsen och de olika 
fysiska och psykiska problem som kvinnor och 
män upplever (SOU 2014:30). Kvinnor har högre 
sjukfrånvaro än män och kvinnor drabbas i högre 
utsträckning av arbetsrelaterade hälsoproblem. Män 
drabbas dock i högre utsträckning än kvinnor av 
arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivning eller 
dödsfall (SOU 2015:86). 

I en rapport som jämför hemtjänsten med 
teknisk verksamhet hos 59 kommuner i Sverige 
framkommer att 73 procent av cheferna inom 
hemtjänsten hade ansvar för fler än 30 medarbetare 
i jämförelse med bara 10 procent av cheferna inom 
teknisk verksamhet. Arbetsmängd, bemanning och 
andra resurser var också relativt väl anpassade till 
vad en anställd förväntas åstadkomma inom teknisk 
verksamhet medan så var inte fallet hos hemtjän-
sten. Medarbetarna inom hemtjänst upplevde också 
en högre grad av stress och mindre egenkontroll 
och handlingsutrymme i arbetet (Arbetsmiljöverket 
2014).

Forskning tyder på att arbetsförmågan påverkas 
av både fysisk och psykisk hälsa och av arbets- och 
familjesituationen (SOU 2015:86), vilket kan vara 

en förklaring till kvinnors högre sjukfrånvaro. 
Kvinnor har höga förväntningar och krav på sig, 
både privat och professionellt. Stress uppstår ofta 
när dessa förväntningar och krav ska hanteras sam-
tidigt. Kvinnors psykiska ohälsa kan också kopplas 
till förhållanden som råder på många kvinnodomi- 
nerade arbetsplatser eftersom arbete med männi-
skor generellt är mer emotionellt krävande, vilket 
är en riskfaktor för stress (SOU 2014:30). Även på 
mansdominerade arbetsplatser riskerar kvinnor 
dock att utsättas för högre stress än män. Kvinnor 
på mansdominerade arbetsplatser upplever, i högre 
grad än män, att de har svårt att få komma till tals 
på arbetsplatsen. Bristande socialt stöd är nämligen 
en viktig faktor bakom stress och ohälsa (SOU 
2014:30). 

OBETALT HEM- OCH OMSORGSARBETE

Nationella tidsanvändningsundersökningar visar 
att mäns totala arbetstid (inräknat både betalt 
och obetalt arbete) är något mindre än kvinnors 
samtidigt som män har mer ledig tid för återhämt-
ning och vila. På en vecka utför kvinnor drygt fem 
timmar mer hushållsarbete än män. De största 
skillnaderna mellan könen rör tid för matlagning 
och städning. Kvinnor ägnar sig också mer åt 
barnomsorg och lägger mer tid på inköp. Män utför 
mer underhållsarbete exempelvis att klippa gräset, 
tvätta bilen eller laga saker. Skillnaden mellan den 
tid kvinnor och män lägger på hemarbete har dock 
minskat över tid. Det beror främst på att kvinnor 
yrkesarbetar mer och lägger allt mindre tid på 
hemarbete. Forskningen har inte kunnat fastslå 
huruvida männen tar ett motsvarande större ansvar 
(SOU 2015:86). 

Uttag av föräldrapenning, andel av antalet dagar 2014

Uttag av VAB, andel av antalet dagar 2014

Källa: Kolada, kommun-  
och landstingsdatabasen

Kvinnor tar ut betydligt mer föräldrapenning än 
män. Av det totala antalet dagar som ersattes med 
föräldrapenning 2013 tog kvinnor ut 75 procent 
och män 25 procent. Mäns andel av uttaget ökar 
dock ständigt över tid och även om det fortfarande 
är få föräldrar som delar jämnt på uttaget så har den 
gruppen nästan tredubblats på tio år, från knappt 
fem procent till idag nästan 13 procent. Samma 
ökning av mäns uttag finns dock inte när det gäller 
de tillfälliga föräldradagarna (VAB). Här har kvin-
nors och mäns nivåer varit relativt konstanta sedan 
mitten av sjuttiotalet. År 2013 tog kvinnor ut 63 
procent av dagarna med tillfällig föräldrapenning 
medan mäns andel var 37 procent (SOU 2015:86).

I Arjeplog tar män ut 29 procent av de samm-
anlagda föräldradagarna, vilket är högst i länet. I 
Jokkmokks kommun tar män ut lägst andel dagar 
jämfört med övriga kommuner i länet, 19 procent 
av de sammanlagda dagarna. Sett till uttag av till-
fällig föräldrapenning, VAB, ser kvinnors och mäns 
nivåer liknande ut som i landet i övrigt. 46 procent, 
det vill säga nästan hälften av VAB-dagarna, tas ut 
av män i Övertorneå, medan 26 procent av dagarna 
tas ut av män i Arvidsjaur. 

Det finns många normer kring kvinnors och 
mäns föräldraskap, så som att det förväntas att det 
är kvinnan som bär huvudansvaret för hem och 
barn. På grund av svårigheten att bryta mot dessa 
förväntningar blir normerna ofta självuppfyllande. 
Att kvinnor i genomsnitt tar ut mest föräldra-
ledighet innebär konsekvenser som att arbetsgivare 
kan förvänta sig att kvinnor tar ut merparten av 
föräldraledigheten. Kvinnor som grupp kan därmed 
få svårare att avancera i arbetslivet. Många par 
väljer därför att hellre satsa på mannens karriär 
vilket påverkar kvinnors ekonomi och pension 
(Försäkringskassan 2014).

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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För alla arbetsgivare oavsett om de är offentliga eller privata måste det  
finnas en ständig process att jobba med arbetsmiljön och de personal- 
sociala frågorna. Detta är lika angeläget arbete på en arbetsplats som  

av tradition är och har varit kvinnlig för att få män att stanna kvar.  

- Anders Öberg, landstingsråd, Norrbottens läns landsting

För att få fler män att välja kvinnodominerade yrken tror jag det handlar 
väldigt mycket om en attitydfråga. Vilken attityd har vi överlag till  

kvinnodominerade yrken? När det gäller exempelvis vård och omsorg talar 
vi oftare om det vi ser som problematiskt i arbetet och glömmer de positiva 

delarna som många anställda faktiskt kan berätta om. Dels behöver vi  
fortsätta att arbeta med arbetsvillkoren och dels måste vi arbeta med  

attityderna till yrken inom vård och omsorg. 

- Kristina Zakrisson, ordförande i kommunstyrelsen, Kiruna kommun
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NORRBOTTEN BEHÖVER UPPVÄRDERA  
TRADITIONELLT KVINNODOMINERADE YRKEN 

OCH ARBETSOMRÅDEN OCH SE TILL HUR DESSA 
BIDRAR TILL REGIONENS TILLVÄXT.

KOMMENTARER/ANALYS

Könssegregeringen på arbetsmarknaden 
i Norrbotten innebär betydande konse-
kvenser på regional, organisatorisk och 
individuell nivå:

• Regional: Sämre arbetsmarknads-
förnyelse, kompetensförsörjning och 
tillväxt. Färre företag startas och drivs av 
kvinnor, kvinnor och män driver företag 
inom olika branscher. Kunskap och kom-
petens utnyttjas inte optimalt i länet.

• Organisatorisk: könssegregering på 
arbets platser skapar en försämrad  
arbetsmiljö, minskad tillväxt och minskad 
attraktionsförmåga på arbetsmarknaden. 

• Individuell: Kvinnor deltidsarbetar i 
större utsträckning än män, har en lägre 
lönenivå och pension, sämre hälsa och tar 
större ansvar för det obetalda hem och 
omsorgsarbetet. 

De lokala skillnaderna mellan kommunerna i  
länet gällande exempelvis kvinnors och mäns 
förvärvsinkomst, andel kvinnor och män i chefs- 
position och mäns och kvinnors uttag av VAB 
påverkas naturligtvis av de lokala skillnaderna 
i arbetsmarknadens sammansättning. De stora 
löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom 
vissa kommuner i Norrbotten tyder på att de lokala 
arbetsmarknaderna är starkt könssegregerade. En 
hållbar arbetsmarknad kan inte endast fokusera på 
hur många arbetstillfällen som skapas utan också 
för vilka dessa arbetstillfällen skapas. Fokus måste 
också ligga på hur arbeten organiseras för kvinnor 
och män för att motverka ojämställda arbets-
villkor. För att minska könssegregeringen av yrken 

och branscher i Norrbotten behövs kunskap om 
hur normer och värderingar kring kön och arbete 
påverkar prioriteringar i arbetsmarknadsutveck-
lingsfrågor.  
De verksamhetsområden som anses vara strategiskt 
viktiga för arbetsmarknadens fortsatta utveckling 
i Norrbotten är alla utom ett mansdominerade. 
Norrbotten behöver uppvärdera traditionellt kvin-
nodominerade yrken och arbetsområden och se till 
hur dessa bidrar till regionens tillväxt. Att mans-
dominerade yrken och branscher värderas högre än 
kvinnodominerade och könsbalanserade yrken och 
branscher när det gäller tillväxt skickar signaler som 
också når arbetssökande och unga som bildar sig en 
uppfattning om olika branscher och yrken i länet. 

Norrbotten behöver arbeta för att höja statusen 
för kvinnodominerade arbetsområden i länet. Sam-
tidigt behövs ett omfattande arbete för att åtgärda 
de sämre arbetsvillkor som kvinnor som grupp upp- 
lever i arbetslivet. Det riktade arbetet i Kiruna gäl-
lande att minska ofrivilliga deltider visar att det är 
möjligt att bryta negativa arbetsmarknadsstruktur-
er. I och med en ökad rörlighet på arbetsmarknaden 
behöver både kvinnodominerade och mansdomi- 
nerade branscher förbättra sina arbetsvillkor för att 
både kvinnor och män ska söka sig till dem och 
vilja stanna kvar. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

• Fortsätta att utveckla samverkan mellan 
myndigheter, kommuner, näringsliv 
och universitet för att skapa breda 
arbetsmarknader. Detta arbete kan 
exempelvis handla om att förstärka och 
vidareutveckla den regionala kompetens- 
plattformen, arbete med jämställdhet-
sintegrering av kompetensplattformens 
arbete samt arbete för att säkerställa 
långsiktighet i kompetensförsörjnings- 
arbetet.

• Kvinnodominerade yrken och arbetsom-
råden behöver lyftas och prioriteras i 
länets regionala utvecklingsarbete. 

Samhället har uppmanat kvinnor att välja studier och yrkesval som av tradi-
tion varit manliga. Men för att sen verkligen vilja bli kvar på arbetsplatserna 
måste det finnas en kultur som är tillåtande och där det ska vara möjligt att 

förena familj, fritid, arbetsuppgifter och möjligheter till en yrkeskarriär. 

- Anders Öberg, landstingsråd, Norrbottens läns landsting

Att arbeta för ökad representativitet och förebilder 
för kvinnor, inte minst inom företags- och entre-
prenörsvärlden, är centralt för att motverka köns-
segregeringen på arbetsmarknaden.  
Fler företagande kvinnor i länet bidrar till fler 
arbetstillfällen och innovationer. Samtidigt är det 
viktigt att insatser riktade till underrepresenterat 
kön verkligen kan visa att det bidrar till att förän-
dra de ojämlika strukturerna och skapar ett större 
utrymme för kvinnor och män att vara på fler sätt 
än enligt traditionella könsnormer. Riktade insatser 
till grupperna kvinnor eller män riskerar annars att 
ofta befästa traditionella könsroller och stereotypis-
ering av kvinnor och män som grupper.

• Förbättra branschers attraktivitet genom 
riktade insatser för att förbättra arbets- 
miljö, anställningsvillkor, lönenivåer  
och minska arbetsrelaterad ohälsa på 
kvinnodominerade arbetsplatser. 

• Riktad kommunikation där unga får ta 
del av normkritisk och genusanalyserad 
information om länets arbetsmarknads-
möjligheter, framtidsyrken och möjlig- 
heter kring företagande för att stötta 
unga att göra normbrytande val på  
arbetsmarknaden. 

• Sprida erfarenheter från lyckade satsnin-
gar för att motverka könssegregering 
på arbetsmarknaden och konsekvenser 
därav, exempelvis Kirunas projekt för att 
minska deltid till alla kommuner i länet. 
För att arbetet ska bli långsiktigt hållbart 
behöver kunskapen också tillvaratas och 
integreras i den ordinarie verksamheten.

• Företagsfrämjande aktörer i Norrbotten 
bör använda statistik och uppföljning för 
att säkerställa att deras insatser når både 
kvinnor och män. 

• Utbildning i genus- och mångfaldsfrågor 
för dem som arbetar som rådgivare hos 
företetagsfrämjande organisationer  
eftersom kön påverkar förväntningar 
kring entreprenörskap. Hos vissa före-
tetagsfrämjande aktörer i Sverige är det 
redan obligatoriskt. 
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NORMER INVERKAR I HÖG GRAD 
PÅ VÅRA INDIVIDUELLA VAL

3.  
KÖNSBUNDNA 
STUDIEVAL

GENUSSKAPANDE I SKOLAN

Skolan är, precis som andra organisationer på 
arbetsmarknaden, en arena för könsskapande 
praktiker. Genusarbete inom skolan kan handla 
om att medvetandegöra om hur skillnad görs på 
pojkar och flickor i olika situationer, till exempel 
personalens bemötande av flickors och pojkars 
prestationer, bemötande av flickors och pojkars 
behov av stöd, personalens kroppshållning och 
tonläge vid samtal med pojkar respektive flickor och 
vad flickor respektive pojkar får uppmärksamhet 
för (Heikkilä 20015). Heikkilä (2011) visar genom 
sin forskningsgenomgång av genus inom skolan, att 
skolor, genom lärare och pedagoger, ofta skapar ett 
isärhållande av könen, ett skillnadsgörande mellan 
flickor och pojkar, som i förlängningen påverkar 
flickors och pojkars val av gymnasieinriktning och 
yrkesval.  

Genus- och jämställdhetsperspektivet har en 
central roll inom skolan, sett till de lagmässiga och 
strategiska ramverk som skolan ska förhålla sig till. 
Det gäller lagar och riktlinjer fastställda i skollagen 
och i diskrimineringslagen samt i skolväsendets 
läroplaner. Läroplanerna ger ett tydligt uppdrag till 
skolan att arbeta med jämställdhet. I grundskolans 
läroplan beskrivs vikten av att alla som arbetar i 
skolan ska bidra till att elevernas studieval, och vi-

dare deras yrkesval, inte ska begränsas eller färgas av 
kön eller av social eller kulturell bakgrund. Elever 
ska främjas att göra fria val, utifrån deras individu-
ella intressen och motivation (Heikkilä, 2015). 

Trots att alla som arbetar i skolan delar detta 
uppdrag är det ofta studie- och yrkesvägledare som 
lyfts fram i diskussioner om skolans arbete för att 
motverka könsbundna studieval. SyvBarometern, 
en undersökning bland studie- och yrkesvägle-
dare på grund- och gymnasieskola, visar att varje 
vägledare i genomsnitt ansvarar för ca 430 elever 
(SYVbarometern 2013). I en undersökning om 
arbetsmarknadskunskap hos unga framkommer 
att drygt 70 procent av sistaårseleverna på gym-
nasiet endast träffar studie- och yrkesvägledaren 
0-2 gånger under sin gymnasietid. 31 procent av 
eleverna har svarat att de aldrig träffat sin studie- 
och yrkesvägledare (Framtid.se).

ELEVERS KÖN PÅVERKAR  
DERAS GYMNASIEVAL

Gymnasieprogrammen har ofta en tydlig köns-
märkning, vilket visar sig i att stora delar av gym-
nasieskolan är könssegregerad. Flickor och pojkar 
väljer i mångt och mycket olika gymnasieprogram 
och inriktningar. Av alla gymnasieprogram i 
Sverige har endast tre en jämn könsfördelning 

enligt principen om fördelningen 40/60. Dessa är 
naturvetenskap, ekonomi samt restaurang- och 
livsmedel (Skolverket). Kopplingen mellan genusroll 
och yrkesidentitet görs tidigt, vilket visas genom 
att flickor och pojkar i mångt och mycket gör 
könstypiska val till gymnasiet. Att gymnasieskolan 
är könssegregerad bidrar till att könssegregeringen 
på arbetsmarknaden upprätthålls (Heikkilä 2011, 
IFAU 2013).

Elever hävdar ofta att deras val till gymnasiet är 
ett självständigt val som de gör utan påverkan uti-
från. Eleverna menar själva att de väljer utifrån sina 
intressen och de egna planerna för ett framtida yrke 
(Reuterberg & Svensson 1998, Skolverket 1995). De 
utbildningsval unga gör kan betraktas som fria val 
utifrån personliga preferenser. Samtidigt begränsas 
vi medvetet eller omedvetet i våra handlingsutrym-
men av de normer som finns i det samhälle vi lever 
i (Sandell 2007). Att normer inverkar i hög grad på 
våra individuella val blir tydligt i statistiken över 
flickors och pojkars val till gymnasiet. 

Gymnasievalet är dock inte det första tecknet 
på att flickor och pojkar och kvinnor och män gör 
könstypiska val. Det finns till exempel indikatorer 
på att inslaget ”elevens val” inom grundskolan 
också följer könsstereotypa mönster, alltså att flickor 
och pojkar väljer olika ämnen (SOU 2010:99). 
Gymnasievalet är med andra ord inte den sprin-
gande punkten som leder till en könssegregerad 
arbetsmarknad. Gymnasievalet visar dock att 
unga människors fria gymnasieval inte är fritt 
från normer kring kön eller aspekter såsom social 
eller kulturell bakgrund. Eftersom gymnasieva-
let på ett avgörande sätt påverkar deras framtid 
och in riktning på arbetsmarknaden påverkar det 
samtidigt arbetsmarknadens 
sammansättning och samhällets 
strävan efter jämställdhet på ett 
avgörande sätt. 

ELEVERS BAKGRUND OCH REGIONALA 
KONTEXT PÅVERKAR GYMNASIEVALET

Det könade valet till gymnasieskolan är inte lika 
tydligt när det gäller elever med utländsk bakgrund. 
Det finns indikationer på att elever med utländsk 
bakgrund väljer mindre könsbundet än elever med 
inhemsk bakgrund. Detta på grund av att elever 
med utländsk bakgrund antas vara mindre bund-
na till normer för hur arbetsområden sett ut och 
förändrats historiskt i Sverige ur ett genusperspektiv 
(Nordenstam & Wallin, 2002).

Föräldrars utbildningsbakgrund lyfts ofta fram 
som den faktor som har allra störst betydelse för ele-
vers gymnasieval (Lund 2006). Ungdomars sociala 
bakgrund påverkar deras bild av vilka utbildnings- 
alternativ som är möjliga för dem (Lidegran 2009, 
Palme 2008, Sandell 2007). Högutbildade föräldrar 
som har investerat i sin utbildning förmedlar ofta en 
känsla av tillit till utbildningssystemet till sina barn 
(Lidegran 2009). Elever från hem med lågutbildade 
föräldrar behöver dock vara jämförelsevis högpres- 
terande i skolan för att anse sig tillräckligt duktiga 
för att välja något studieförberedande program 
(SOU: 2000:39). 

Den kommunala och regionala kontexten är 
också avgörande för gymnasievalet. Utbildnin-
garnas och programmens status bland ungdomar 
påverkas av kulturen på studieorten, ortens akad-
emiska prägling och arbetsmarknadstradition. 
Det kan handla om utbudet av gymnasieskolor 
och programinriktningar, andelen högskoleutbi-
ldade på orten, hur den lokala arbetsmarknaden 
ser ut och fungerar, vilken betydelse den specifika 
gymnasieskolan tillskrivs och hur elever historiskt 

sett har förhållit sig till utbildning 
och olika utbildningsval på orten 
(Sandell 2007, Lidegran 2009). 

Könsmärkning och könssegregering är inte ett avgränsat problem på ar-
betsmarknaden utan påverkar också ungas val av utbildning. Kapitlet visar hur 
flickor och pojkar väljer gymnasieinriktning i Norrbotten och behandlar olika 
faktorer som påverkar elevers gymnasieval. Störst fokus ligger på hur normer 
kring kön inverkar på ungas gymnasieval. Kapitlet beskriver även svårigheten 
med att bryta mot normer, orsaker till skillnad i pojkars och flickors studie- 
resultat och glappet i utbildningsnivå blad Norrbottens kvinnor och män. 

Det är faktiskt en skandal att gymnasievalen fortfarande sker så köns-
segregerat och det finns ingen anledning till att vi inte ska försöka göra 

något åt det. Genom vettiga insatser tidigt behöver vi inte i lika hög 
grad motarbeta redan befästa strukturer utan kan istället låta fler barn 

och unga välja efter sin fulla potential.  

- Kristina Bergdahl, gymnasielärare, Björknäsgymnasiet
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STUDIEVAL I NORRBOTTEN

Under läsåret 2014/15 gick 8152 elever i gym-
nasieskolan i Norrbotten. Av dessa elever var 45 
procent flickor och 55 procent pojkar. 13 procent 
av eleverna hade utländsk bakgrund och 48 procent 
hade högutbildade föräldrar (Skolverket).  

Av dessa drygt 8000 elever gick 12 procent på 
samhällsvetarprogrammet, vilket därmed är det 
mest populära gymnasievalet för flickor och pojkar 
i Norrbottens län. Naturvetenskapsprogrammet är 
det näst mest populära valet, med drygt 10 procent 
av Norrbottens gymnasieelever. Teknikprogrammet 
är det tredje mest populära valet med nästintill 10 
procent av elevantalet. Därefter sker ett tämligen 
stort hopp ner till ekonomiprogrammet dit ungefär 
8 procent av eleverna har sökt sig. 

Det finns en stor könssegregation på länets 
gymnasieprogram. Av de tre mest populära gym-
nasievalen i Norrbotten, det vill säga samhällsvet-
enskapsprogrammet, naturvetenskapsprogrammet 
och teknikprogrammet, som tillsammans har 33 
procent av alla Norrbottens gymnasieelever, har 
endast naturvetenskapsprogrammet en jämn köns-
fördelning. 

Fyra¹ gymnasieprogram har under 20  
procent flickor bland eleverna. De är: 

• El- och energiprogrammet

• Bygg- och anläggningsprogrammet

• Fordons- och transportprogrammet 

• Teknikprogrammet 

Fyra gymnasieprogram har under 20  
procent pojkar bland eleverna. De är:

• Hantverksprogrammet 

• Humanistiska programmet

• Handels- och  
administrationsprogrammet

• Vård- och omsorgsprogrammet

¹ VVS- och fastighetsprogrammet och Riksrekryterande utbildningar har en sådan liten andel flickor att det inte går att ta fram tillförlitlig statistik på 
grund av för små gruppstorlekar. Det pekar dock på att könssegregeringen inom dessa program är stark. 

Samtliga gymnasieprogram som har lägst andel 
flickor är yrkesförberedande program. Det här  
mönstret är inte typiskt för Norrbotten utan lyfts 
fram som en vanlig företeelse i nationell forskning. 
Att flickor och pojkar i så stor grad väljer olika 
gymnasieutbildningar blir med andra ord extra 
tydligt i valen av yrkesförberedande program.  
Pojkar söker sig till utbildningar inriktade mot 
bygg-, fordon- och industri, medan flickor söker  
sig till utbildningar inriktade mot barn, vård  
och omsorg (Sandell 2007, SOU 2004:43).

Hela 98 procent av eleverna på hantverks- 
programmet i Norrbotten är flickor, vilket gör 
programmet till en av de mest könssegregerade i 
Norrbotten. Pojkar väljer i mindre utsträckning 
de traditionellt kvinnliga utbildningsområdena, 
än flickor väljer traditionellt manliga (Skolverket, 
2002), vilket könsfördelningen inom hantverks- 
programmet visar på.

Fem av totalt 22 gymnasieprogram har 
en jämn könsfördelning i Norrbotten. 
De är:

• Naturvetenskapsprogrammet 

• Naturbruksprogrammet

• Restaurang – och livsmedelsprogram-
met

• Programinriktat individuellt val

• Preparandutbildning

 
Sammanlagt går endast 17 procent av Norrbottens 
samtliga gymnasieelever på ett program med jämn 
könsfördelning. Av dessa elever går majoriteten,  
11 procent, på naturvetenskapsprogrammet. 

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET (SA)

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET (NA)

TEKNIKPROGRAMMET (TE)

EKONOMIPROGRAMMET (EK)

EL OCH ENERGIPROGRAMMET (EE)

ESTETISKA PROGRAMMET (ES)

BYGG OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET (BA)

FORDONS- OCH TRANSPORTPROGRAMMET (FT)

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET (IN)

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET (VO)

SPRÅKINTRODUKTION (IMSPR)

INDIVIDUELLT ALTERNATIV (IMIND)

NATURBRUKSPROGRAMMET (NB)

BARN OCH FRITIDSPROGRAMMET (BF)

HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET (HA)

RESTAURANG- OCH LIVSMEDELSPROGRAMMET (RL)

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET (VF)

HANTVERKSPROGRAMMET (HV)

PROGRAMINRIKTAT INDIVIDUELLT VAL (IMPRO)

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET (HT)

RIKSREKRYTERANDE UTBILDNINGAR (RX)

YRKESINTRODUKTION (IMYRK)

HUMANISTISKA PROGRAMMET (HU)

PREPARANDUTBILDNING (IMPRE)

INTERNATIONAL BACCALAUREATE (IB)

Den stora utmaningen på arbetsmarknaden i Norrbotten är kompetensförsörjningen, att hitta  
rätt kompetens till de lediga jobben. […] Detta kombinerat med att ge ungdomarna en realistisk 
bild av hur arbetsmarknaden ser ut inför valet av gymnasiet och att ge ungdomar möjlighet att  

se fördelarna med att göra otraditionella yrkesval. 

- Staffan Landström, biträdande marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen
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Källa: Siris Skolverket. VVS- och 
fastighetsprogrammet samt 
Riksrekryterande utbildningar 
saknar uppgift om andel flickor 
på grund av för liten gruppstor-
lek (mindre än 10 flickor) och 
har därför utgått från figuren. 

Andel flickor och pojkar på gymnasieprogram år 2014/15  
Norrbotten, Procent

Källa: Skolverket

Andel elever per gymnasieinriktning år 2014 
Norrbotten, Procent
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KÖNSBUNDNA VAL INOM  
GYMNASIEPROGRAMMEN

Könssegregeringen inom Norrbottens gymnasie- 
utbildningar är tydlig även i de val av studieinrikt- 
ning som eleverna gör inom programmen. Därför 
bör könsfördelningen på programnivå jämföras med 
fördelningen på programmets olika inriktningar. 
Ett program med en övergripande jämn könsför-
delning mellan flickor och pojkar kan vara tydligt 
uppdelad mellan flickor och pojkar vad gäller 
inriktning. Inriktningar inom programmen kan 
på så vis också vara könsmärkta och bidra till att 
arbetsmarknaden fortsätter att vara könssegregerad. 

Sett till de tre mest populära gymnasieprogram-
men i Norrbotten: samhällsvetenskapsprogrammet, 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogram-
met, finns vissa skillnader mellan flickor och 
pojkars val av inriktning. 

Samhällsvetenskapsprogrammet hade år 2014/15 
totalt 968 elever, varav 71 procent var flickor och 29 
procent var pojkar. Inom inriktningen samhällsvet-
enskap är fördelningen mellan flickor och pojkar 
relativt jämn. Men inriktningen medier, infor-
mation och kommunikation lockar betydligt fler 
flickor än pojkar, mindre än 20 procent av eleverna 
inom denna inriktning är pojkar. 

Teknikprogrammet hade totalt 823 elever, varav 
17 procent var flickor och 83 procent var pojkar. 
Inom samhällsbyggande och miljö samt design och 
produktutveckling är runt 30 procent av eleverna 
flickor, medan endast 7 procent av eleverna som 
läser informations- och medieteknik är flickor. Det 
bör även poängteras att inriktningen produktions- 
teknik har utgått ur tabellen på grund av att färre 
än 10 elever av, i det här fallet totalt 91 elever, är 
flickor. 

Naturvetenskapsprogrammet har totalt 906 
elever varav 57 procent flickor och 43 procent 
pojkar. Sett till programmet som helhet råder med 
andra ord en jämn könsfördelning. Men det finns 
en ojämn könsfördelning sett till programmets 
inriktningar. Inriktningen naturvetenskap och 
samhälle har 78 procent flickor och 22 procent 
pojkar. Naturvetenskapsprogrammet är alltså ett 
av de fem gymnasieprogram i Norrbotten som har 
en jämn könsfördelning sett till programnivå. Men 
inom programmet är flickor och pojkar i viss mån 
uppdelade mellan olika inriktningar. 
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NATURVETENSKAP OCH SAMHÄLLE

På de resterande fyra gymnasieprogrammen 
med jämn könsfördelning finns även här tecken på 
könstypiska val. 

Restaurang och livsmedelsprogrammet har totalt 
148 elever, varav 60 procent flickor och 40 procent 
pojkar. Den jämna könsfördelningen återfinns 
inom inriktningarna, med en något ojämn köns-
fördelning inom inriktningen bageri och konditori. 
Inom denna inriktning är 65 procent flickor och 35 
procent pojkar. 

Naturbruksprogrammet har år 2014/15 200 
elever varav 60 procent flickor och 40 procent 
pojkar. Inom de olika inriktningarna finns dock 
en betydande snedfördelning av kön. Inriktningen 
djur och lantbruk har en stor övervikt av flickor. 
Inriktningen skog finns inte med i tabellen på 
grund av att så få flickor, under 10 stycken av totalt 
41 elever, har sökt sig till inriktningen. Exemplet 
med naturbruksprogrammet visar att även om själva 
programmet har en jämn könsfördelning så kan 
könsfördelningen bli kraftigt snedfördelad inom 
inriktningarna.
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Norrbotten, Procent

Naturbruksprogrammet
Norrbotten, Procent

Källa: Siris, Skolverket.  
Skoglig inriktning saknar uppgift om andel flickor 
på grund av för liten gruppstorlek (mindre än 10 

flickor) och har därför utgått från figuren.
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ATT BEFINNA SIG I MAJORITET  
OCH MINORITET PÅ GYMNASIET

Att flickor och pojkar i så stor grad är segregerade 
inom gymnasiet innebär att flickor och pojkar ofta 
tvingas förhålla sig till konsekvenser av att befinna 
sig i antingen stark majoritet eller i stark minoritet 
under sin gymnasietid. Detta kan innebära olika 
saker beroende på om programmet har en stor över-
vikt av antingen flickor eller pojkar. 

Många studier har tittat på mansdominerade 
gymnasieprogram, som till exempel fordonspro-
grammet och byggprogrammet, och sett att utbild-
ningarna ofta präglas av en typiskt manlig jargong. 
Eleverna förväntas själva kunna bemöta jargongen 
och passa in i gruppen. På gymnasiet, och speciellt 
inom de yrkesförberedande programmen, formas 
samtidigt en yrkessocialisation, det vill säga att 
eleverna socialiseras in i ett yrke där det också ingår 
normer och värderingar som formar gemenskapen 
inom yrket. Maskulinitetsskapande och yrkessocial-
isation vävs samman då en central del av utbildnin-
gen innebär att behärska en manlig jargong som 
exempelvis innehåller en särskild sorts skämtande 
(IFAU, jmf. Korp 2011, Rosvall 2011, Pascoe 2012. 
Lennartsson 2007a, Lennartsson 2007b, Berglund 
2009). 

I Norrbotten är 80 procent av eleverna på vård- 
och omsorgsprogrammet flickor. Betydligt färre 
studier har gjorts angående jargong och genus- 
skapande på kvinnodominerade gymnasieprogram. 
En studie av omvårdnadsprogrammet visar dock 
att eleverna kan uppfatta programmet som femi-
nint kodad då exempelvis omvårdaren lyfts fram 
som mjuk, lugn, snäll, lyhörd och skötsam. Med 
andra ord en person med feminint kodade karak-
tärsdrag. För pojkar på omvårdnadsprogrammet 
blir det därför viktigt att framhålla maskulint 

kodade intressen och erfarenheter för att stärka sitt 
maskulinitetsskapande (Herrman 1998, jmf. Bates 
1991, Colley 2006).  Detta mönster återkommer 
även på arbetsmarknaden. Forskning på män som 
arbetar inom kvinnodominerade yrken visar att 
männen ofta specialiserar sig och kanaliserar sina 
arbetsuppgifter för att arbetet ska uppfattas som 
mer manligt (Lupton 2006).

Pojkar på omvårdnadsprogrammet lyfts också 
ofta fram på programmet och tillskrivs positiva 
egenskaper. Pojkarna vet själva om att de är  
eftertraktade och att de förmodligen kommer  
att ha fördelar i den framtida konkurrensen på 
arbetsmarknaden (Herrman 1998), vilket teorin  
om glashissar för män på kvinnodominerade  
arbetsplatser söker ge förklaring på. 

ATT BRYTA MOT NORMERNA

Ungdomar som inte gör könstypiska val till gym-
nasiet möts ofta av negativa och ifrågasättande 
reaktioner från de ungdomar som väljer gymnasie-
program i enlighet med det som förväntas av dem 
utifrån genus (IFAU 2013 jmf. Nordberg 2005, 
Andersson 2012,). 

Eftersom manligt och kvinnligt värderas olika 
och eftersom det kvinnligt kodade värderas lägre, 
kan det innebära en högre social risk för pojkar att 
bryta mot könsnormerna än för flickor. Det kan 
därför finnas större handlingsutrymme för flickor 
att inte göra könstypiska val. Könssegregeringen 
på till exempel hantverksprogrammet i Norrbotten 
kan därför tyda på att pojkar upplever att det finns 
höga trösklar för att bryta mot könsnormerna och 
söka sig till ett gymnasieprogram som har en tydlig 
könsmärkning. 

En anledning till att elevers fria studieval 
ofta följer könstypiska mönster är att det följer 

fördelar av att göra könstypiska val. I studier av 
könsidentitet och status bland gymnasieungdomar 
framkommer det paradoxalt nog, att elever som 
följer normen ofta får status som självständiga och 
fria, till skillnad från elever som bryter mot normer. 
Elever som bryter mot normen uppfattas istället 
som mer förutsägbara eftersom de uppfattas vara 
mindre ”sig själv” (Ambjörnsson 2008). Normöver-
skridande beteenden och val kring kön och genus 
kräver stort mod av unga eftersom de kostar mycket 
i form av avsaknad av bekräftelse. Pojkar och flickor 
får mest bekräftelse i skolan, av kompisar och av 
vuxna, genom att följa normerna för hur flickor och 
pojkar förväntas vara, hur de ska uppträda och vad 
de ska intressera sig för (Heikkilä 2015). 

POJKARS OCH FLICKORS  
STUDIERESULTAT

Flickor har ett genomsnittligt högre studieresultat 
än pojkar. Detta mönster är tydligt genom hela 
utbildningssystemet (Björnsson 2005). En orsak 
till pojkars sämre skolresultat som ofta pekas ut 
är bristande läsning både i skolan och hemma. 
Läskunnighet och förmåga till läsförståelse är en 
viktig hörnsten för att kunna tillgodogöra sig all typ 
av ny kunskap (SOU 2015:86). 

Det finns en mängd förklaringsmodeller till 
varför flickor har ett genomsnittligt högre studie- 
resultat än pojkar, bland annat att det beror på en 
grabbig antipluggkultur (Berge & Forsberg 2006) 
som innebär att pojkar distanserar sig från skolar-
bete för att uppnå social status. Att prestera väl i 
skolan uppfattas som något feminint. De pojkar 
som uppvisar höga studieresultat behöver också 
förhålla sig till antipluggkulturen. Det innebär ofta 
att de måste upprätthålla goda resultat utan att 
anstränga sig för mycket (Nilsson Lindström 1998). 

Pojkar riskerar också att mötas av negativa förvänt-
ningar i skolan och de lär sig tidigt att avdramati-
sera skolmisslyckanden (SOU 2015:86). 

En studie från Jokkmokk visar att pojkarna 
upplever skolan som kvinnligt könsmärkt och att 
de anser att specifikt de teoretiska ämnena är något 
som flickor och kvinnor ägnar sig åt, snarare än poj- 
kar och män (Härnsten et al. 2005). Flera studier 
visar också att det ofta är mer accepterat för flickor 
i gymnasiet att vara studiefokuserade och ha höga 
betyg (Härnsten et al. 2005, Staberg 1997). 

Det går dock att hävda att pojkar och flickors 
prestationer i skolan har tolkats och värderats olika. 
Det finns en kritik av det mediala fokus som varit 
på pojkarnas sämre prestationer medan flickornas 
förbättrade prestationer inte lyfts fram på samma 
sätt (Warrington & Younger 2000, Öhrn 2002). 
Tidigare har pojkars skolframgångar ofta förklarats 
genom inneboende egenskaper hos gruppen pojkar. 
När pojkar ”halkar efter” i skolan har samhälls- 
debatten kommit att istället peka på yttre omstän-
digheter som anses försvåra för pojkarna i skolan. 
Flickors skolframgångar har tvärtom ofta förklarats 
av yttre omständigheter och flickors misslyckanden 
har tolkats utifrån flickors egenskaper (Cohen 
1998). Att flickor är ambitiösa i skolan och sedan 
ute i arbetslivet har inte heller lett till att de som 
kvinnor erhåller mer makt i samhället (Härnsten  
et al. 2005).

HÖGRE UTBILDNING 

Kvinnors och mäns val av högskoleutbildning 
speglar i stor grad arbetsmarknadens uppdel- 
ning mellan könen. Kvinnor är i majoritet bland 
studerande på grundnivå och avancerad nivå.  
Så har det sett ut sedan högskolereformen 1977 
då kvinnodominerade utbildningar som lärar- och 

Det gäller att man som förälder uppmuntrar sina barn, främst pojkar, att det 
är ”okej” att studera och att det inte är förbehållet vissa. Uppmuntrande 

ord från lärare är också viktiga, att visa på förmågan och att plantera  
känslan av, att ”du kan”! 

- Staffan Landström, biträdande marknadsområdeschef, Arbetsförmedlingen
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vårdutbildningar införlivades i högskolesystemet. 
Höstterminen 2014 utgjorde kvinnor 59 procent av 
alla studerande på högskolan och män 41 procent. 
Ungefär så har fördelningen sett ut under det 
senaste decenniet (SOU 2015:86).Även inom högre 
utbildning råder en tydlig könssegregering avseende 
studieval, även om könssegregeringen är mindre 
extrem än i gymnasievalet. Det största utbildnings- 
programmet inom högskolan är lärarutbildningen 
och där är kvinnor i majoritet. Den vanligaste utbild- 
ningsinriktningen för kvinnor är dock hälso- och 
sjukvård samt social omsorg, där drygt 80 procent 
av de studerande är kvinnor och knappt 20 procent 
är män. Så har det sett ut under de senaste trettio 
åren. De vanligaste utbildningsinriktningarna för 
män är teknik och tillverkning, där 69 procent av 
de studerande är män och 31 procent är kvinnor 
(SOU 2015:86). Var fjärde man med eftergymnasial 
utbildning har någon typ av ingenjörsutbildning, 
som till exempel civilingenjör eller högskoleingen-
jör (SCB 2015). Kvinnors andel inom teknik och 
tillverkning har dock fördubblats under de senaste 
trettio åren (SOU 2015:86). 

Även om fler kvinnor än män studerar på grund- 
och avancerad nivå på universitet och högskolor så 
är könsfördelningen bland doktorander jämn och 
har varit jämn under många år. Hösten 2013 var 48 
procent kvinnor och 52 procent. För både kvinnor 
och män är medicin och hälsovetenskap det största 
ämnesområdet. Ungefär lika många kvinnor som 
män doktorerar (SCB 2015). 

Totalt sett är könsfördelningen bland universi-
tetsanställda jämn. Men högskolan är både verti-
kalt och horisontellt könssegregerad sett till olika 
tjänstekategorier. Bland administrativ personal är 
77 procent kvinnor. Andelen kvinnor på högre  
positioner är dock betydligt lägre. Endast 24 pro-
cent av Sveriges professorer är kvinnor (SCB 2015).

Sammantaget under 2014 påbörjade 1321 per-
soner från Norrbotten en högskoleutbildning för 
första gången. Av dessa var 64 procent kvinnor och 
36 procent män. 

De tre mest populära högskolevalen bland per-
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soner från Norrbotten var Luleå tekniska  
universitet, Uppsala universitet och Umeå  
Universitet. Luleå tekniska universitet lockade  
totalt 626 högskolenybörjare från Norrbottens 
kommuner under 2014. Umeå Universitet  
lockade totalt 269 personer och Uppsala  
Universitet totalt 77 personer. 
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HÖGRE UTBILDNINGSNIVÅ  
BLAND KVINNOR

Utbildningsnivån har stigit kraftigt i Sverige under 
de senaste åren. I början av 1990-talet hade en 
tiondel av Sveriges yrkesverksamma befolkning 
minst en treårig eftergymnasial utbildning. Idag har 
andelen stigit till en fjärdedel. Det beror främst på 
utbildningssystemets tillväxt och den demografiska 
utvecklingen (SCB 2015). 

Kvinnor har en genomsnittlig högre utbild-
ningsnivå än män. År 2014 hade 46 procent av 
Sveriges kvinnor någon typ av eftergymnasial utbild- 
ning. För män låg samma andel på 36 procent. 

I Norrbotten bor flest andel högutbildade per-
soner i Luleå kommun. Av kommunens kvinnor har 
drygt 50 procent en eftergymnasial utbildning och 
andelen män med eftergymnasial utbildning ligger 
på drygt 40 procent. Det är även i Luleå kommun 
som glappet mellan kvinnor och mäns utbildnings- 
nivå är som lägst i länet. Glappet mellan kvinnors 
och mäns utbildningsnivå är dock generellt större i 
Norrbottens län än i riket i genomsnitt. I samtliga 
kommuner i länet har kvinnor en betydligt högre 
utbildningsnivå jämfört med män.
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Vi måste satsa på att utveckla företagen så att de ligger i framkant,  
vi måste satsa på utbildning och se till att vi har ett samhälle som är  
inkluderande där vi är öppna för nya idéer, diversitet och kreativitet. 

- Jan Moström, VD, LKAB
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TROTS ATT MÄN I LÄNET HAR EN LÄGRE  
UTBILDNINGSNIVÅ HAR DE EN MYCKET HÖGRE 

ÅRSINKOMST

KOMMENTAR/ANALYS

Flickors och pojkars könstypiska val till gymnasiet 
är ett tydligt uttryck för genussystemets principer. 
Kvinnor och män lär sig livet igenom att formas 
till varandras motsatser och bejaka olika intressen, 
vilket görs tydligt i speciellt pojkars strategier att 
fjärma sig från det som uppfattas som typiskt femi- 
nint i en kvinnodominerad miljö. Genussystemets 
princip om att det som är manligt värderas högre 
och genererar mer makt än det som är kvinnligt 
kan därför antas vara en förklaringsmodell till 
varför flickor breddat sina studieval i högre grad  
än vad pojkar har gjort. 

Sämre arbetsvillkor inom kvinnodominerade 
yrken och branscher i kombination med de sto-
ra investeringar som gjorts i Norrbotten inom 
traditionellt mansdominerade branscher kan 
också påverka länets unga i deras tankar kring 
utbildnings- och yrkesval. Att öka attraktiviteten 
för vård- och omsorgsutbildningar blir en central 
arbetsmarknadsfråga för länet eftersom vård- 
och omsorg är den bransch som väntas få flest 
beräknade pensionsavgångar under de kommande 
åren. I detta arbete kan olika insatser för att bredda 
pojkars studieval och utmana principen om att 
det som uppfattas som manligt värderas högre, bli 
avgörande.

Flickor presterar bättre studieresultat i skolan 
och kvinnor har generellt en högre utbildningsnivå, 
ett faktum som är mer tydligt i Norrbotten än i 
riket generellt.  Kvinnors investering i utbildning 
resulterar dock inte i att de innehar maktpositioner-
na i samhället eller att kvinnodominerade yrken har 
en bättre löne- och karriärutveckling än mansdomi- 
nerade yrken. Trots att män i länet har en lägre 
utbildningsnivå har de en mycket högre årsinkomst, 
i vissa kommuner dessutom avsevärt mycket högre.  
Detta kan antas bero på att det i dessa kommuner 
finns en lokal arbetsmarknad som är tydligt köns-
segregerad, vilket följs av olika arbetsvillkor och 
löneutveckling för kvinnor och män. 

Eftersom alla som arbetar i skolan ska bidra till 
att elevernas studieval, och vidare deras yrkesval, 
inte ska begränsas av kön, är studie- och yrkesväg- 
ledning är inte enbart en fråga för studie- och yrk-
esvägledarna, utan för alla som arbetar inom skola 
och utbildning.  

Att skolan gör skillnad på och bemöter flickor 
och pojkar olika förstärker samhällets rådande 
könsnormer vilket i sin tur påverkar unga i deras 
utbildningsval. 

Yrkesidentiteten formas ofta redan på gymnasiet 
eller tidigare och påverkas av föreställningar kring 
kön. Det kan handla om olika normer för kvinnor 
och män inom yrket, som hur en ska vara som till 
exempel undersköterska eller byggnadsarbetare. 
Dessa normer influeras av rådande normer på ar-
betsmarknaden. På så sätt skapas och reproduceras 
normer om kön kopplat till bransch eller yrkes- 
identitet i fältet mellan skola och arbetsmarknad. 
Arbetet med att bryta den könsuppdelade arbets- 
marknaden och främja ekonomisk jämställdhet 
kan på så sätt inte bedrivas enskilt av vare sig skola, 
universitet, eller arbetsmarknad. Ansvaret måste 
fördelas brett och kan med fördel bedrivas genom 
samverkan. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

• Riktade insatser inför gymnasieval i 
syfte att motverka framtida könstypiska 
val baserade på normer om yrkes- och 
branschidentitet och genus. Detta genom 
bred regional samverkan.

• Tillräckliga resurser och kompetensut-
veckling till studie- och yrkesvägledare på 
alla nivåer i utbildningssystemet.

• Ett systematiskt och återkommande 
samverkansarbete mellan skola och 
arbetsmarknad genom hela skoltiden, till 
exempel genom arbetsplatsbesök från 
tidiga år och besök från olika arbetsgivare 
och yrkesgrupper till skolan. Mötet med 
arbetslivet bör präglas av ett genusper- 
spektiv i syfte att utmana normer om kön.  

• Öka genusmedvetenheten i grund- och 
gymnasieskolan genom kunskapsinsatser 
för alla som möter unga inom skolan.

• Ta fram och analysera könsuppdelad 
statistik rörande arbetssätt och peda-
gogik för att få syn på och bryta köns- 
skapande praktiker i skolan. 

• Ta tillvara kvinnors kompetens och utbild-
ningsnivå i en breddad arbetsmarknad.

4.  
VERKTYG FÖR  
FÖRÄNDRING

Runt om i Norrbotten pågår ett omfattande arbete med att främja jäm-
ställdhet och motverka könssegregering. I kapitlet framhålls några exem-
pel på detta arbete. Kapitlet visar också på hur jämställdhetsintegrering 
som metod kan användas för att bryta könssegregering på organisatorisk 
och regional nivå genom att medvetandegöra om hur genus görs på 
arbetsplatser.

ATT BRYTA MÖNSTER

Idag sker ett omfattande nationellt arbete på många 
nivåer i samhället för att motverka könssegregering 
på arbetsmarknaden. Arbetet handlar dels om att 
förstå på vilket sätt arbetsuppgifter, hierarkier, 
lönesättning och chefsuppdrag skiljer sig mellan 
kvinnor och män, dels om vilka åtgärder som 
behövs för att bryta könssegregeringen (Bergström 
2007). 

Kritik som har riktats mot åtgärderna är bland 
annat att de främst har fokuserat på att försöka få  
in fler kvinnor på mansdominerade områden och 
betydligt färre försök har gjorts för att rekrytera 
män till kvinnodominerade områden. Kritiken 
gäller också att insatserna ofta är organiserade i 
projektform och bedrivs som en sidoverksamhet. 
Ny kunskap eller nya arbetssätt har dessutom 
varit svåra att implementera i ordinarie verksam-
het, vilket resulterat i att det varit svårt att få till 
hållbar förändring. Dessutom har insatserna ofta 
varit inriktade på att motivera enskilda individer 
att våga bryta mot könsnormer och göra otradi-
tionella utbildnings- och yrkesval. De övergripande 
strukturella mönster som leder till att individer i 

sin vardag gör val som leder till könssegregering 
på arbetsmarknaden har inte utmanats på samma 
sätt (Bergström 2007), vilket är nödvändigt för att 
skapa förändring. 

En genusvetenskaplig analys av Norrbottens  
handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2013-
2014 slår fast att arbetet för jämställd regional 
tillväxt i Norrbotten behöver uppmärksamma 
könssegregering och hierarkier på arbetsmarknaden 
för att arbetet ska kunna bidra till förändring av 
genusmönster i länet. Det regionala arbetet behöver 
också kombinera både riktade och strukturella in-
satser på ett medvetet och balanserat sätt. Analysen 
efterfrågar ökad medvetenhet om hur makt fördelas 
och fungerar i arbetet med att förändra genusmön-
ster i länet (Lindberg 2013). 

UTGÅNGSPUNKTER FÖR  
JÄMSTÄLLDHETSARBETET

Arbete för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden 
brukar ofta fokusera på att uppnå en jämnare köns-
fördelning inom branscher och på arbetsplatser. En 
viktig aspekt som ofta lyfts fram rör därför jäm-
ställdhet kopplat till rekryteringsprocessen.  
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I arbetet för att uppnå ett mer jämställt samhälle är 
det betydelsefullt att kvinnor och män får samma 
tillgång till arbeten och positioner inom arbetslivet. 
Därför behövs en icke-diskriminerande och inklu- 
derande rekryteringsprocess. 

Det är dock viktigt att analysen inte stannar 
vid könsfördelning och att jämställdhetsinsats-
er inte enbart fokuserar på att förändra antalet 
kvinnor och män. Könssegregerande mönster på 
arbetsmarknaden avspeglas nämligen i ojämställda 
mönster inom arbetsplatsen. Därför är det interna 
arbetet med jämställdhet, som en del i arbetsmil-
jöarbetet, ett mycket viktig arbete. En stor mängd 
forskning visar att traditionella mönster och värde-
ringar i arbetsdelningen mellan könen upprätthålls 
av de aktiviteter som utförs dagligen på arbetsplat-
sen och att den största utmaningen är att integrera 
jämställdhet i dessa, ofta informella, processer. In-
teraktioner på arbetsplatser skapar och upprätthåller 
genusmönster som sedan också avspeglas i ojämn 
könsfördelning på arbetsplatser, exempelvis genom 
olika förväntningar på kvinnor och män i deras 
yrkesroll (SOU 2014:30). För att nå ett framgångs-
rikt jämställdhetsarbete i både skola och arbetsliv 
behöver arbetet hålla fokus på hur genus görs och 
omskapas inom organisationen.

I ett förändringsarbete på organisationsnivå 
är det viktigt att alla vet sina roller och vad som 
förväntas av olika personer och funktioner på 
arbetsplatsen. En förutsättning för att nå hållbar 
utveckling och förändring är att jämställdhetsarbe-
tet är ledningsstyrt. Vad chefer och ledare signalerar 
kan ofta vara avgörande för jämställdhetsarbetets 
framgång. Arbete för jämställdhet ska bedrivas på 
samma sätt som allt annat förändringsarbete, det 
vill säga att ledningen har det strategiska ansvaret 
för att driva processen framåt och att cheferna 
har det operativa ansvaret i verksamheten. Själva 
genomförandet ska ske genom samarbete mellan 
chefer och medarbetare. Alla människor som finns 
i en organisation kan och behöver bidra för att det 
ska vara möjligt att nå en mer jämställd verksam-
het (Franzén et. al. 2010), annars finns en risk i att 
arbetet inte integreras i verksamheten.

För att nå framgång och öka mångfalden tror jag det är viktigt att varje  
organisation är beslutsam och har en tydlig och aktiv målbild vart man vill 
nå. Att arbeta med jämställdhet bör inte vara ett enskilt initiativ utan det 
ska genomsyra företagskulturen och vara en del av det dagliga arbetet.  

Det är då vi uppnår resultat!  

- Sandra Söderberg, HRD manager, SSAB Europe.

JÄMSTÄLLDHETSARBETETS OLIKA FASER 
OCH METODER FÖR FÖRÄNDRING

Jämställdhetsarbete på organisationsnivå är ett 
förändringsarbete som ofta följer ett antal faser. 
De flesta organisationer och individer går igen-
om dessa faser, från ett eventuellt förnekande och 
ifrågasättande av att det finns ojämställda processer 
eller praktiker på arbetsplatsen, till ett tillstånd av 
acceptans och engagemang i frågor som rör jäm-
ställdhet (jmf. Kubler-Ross 1969). 

Nedan ges exempel på metoder som med fördel 
kan användas i olika delar av förändringsprocessen 
för jämställdhet på organisationsnivå (samtliga från 
Jämställ.nu). Metoderna är uppdelade under typiska 
faser i jämställdhetsarbetet, men kan även användas 
oberoende av var en organisation tänks befinna sig i 
förändringsarbetet. 

UPPSTART
När företag och organisationer startar upp ett 
jämställdhetsarbete är verksamheten ofta i behov av 
metoder och verktyg för att skapa samsyn om vad 
jämställdhetsarbete är och bör innehålla. Arbetet 
kretsar ofta kring kartläggning av verksamheten 
ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel genom 
enkäter och analyser. Följande metoder kan vara 
användbara i det här arbetet: 

Flödesschema är ett verktyg för att få en över-
blick över själva förändringsprocessen. Verktyget 
kan användas för att synliggöra eventuella kritiska 
moment i en förändringsprocess och på så sätt 
undvika till exempel dubbelarbete eller oklarheter 
kring ansvar för olika delar i processen.

Jämviktscykeln är en modell som är framtagen 
av Näringslivets Ledarskapsakademi. Metoden 
sätter fokus på stegen i förändringsprocessen för 
jämställdhet. För varje steg i förändringsarbetet ger 
metoden exempel på frågor som verksamheten bör 
ställa sig för att komma vidare i arbetet. Metoden 
kan användas av både ledning, chefer och medar-
betare.

Den jämställda verksamheten är en metod som 
syftar till att skapa samsyn kring vad jämställdhet 
innebär. I olika steg får de medverkande beskriva 
hur den jämställda verksamheten skulle kunna se 
ut, undersöka viljan till förändring och identifiera 
möjligheter och utmaningar. Övningen avslutas 
med en gemensam plan för hur arbetet ska gå 
vidare. 

Jämställdhetseffekten är ett självskattningstest 
som ger en översikt över hur långt verksamheten 
har kommit i arbetet med jämställdhet och inklu-
dering. Testet tar ca 10 minuter att genomföra och 
kan göras regelbundet för att följa upp arbetet med 
jämställdhet. 

4R-metoden används för att kartlägga och 
analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspek-
tiv. De fyra R:en står för representation, resurser, 
realia och realisera. Metoden ger kunskap och 
insikter om hur förhållandena för kvinnor och män 
ser ut internt på arbetsplatsen och externt i kontakt 
med medborgare, servicetagare eller kunder.

IFRÅGASÄTTANDE OCH MOTSTÅND
När företag och organisationer har kommit igång 
med jämställdhetsarbetet kan det ofta uppstå 
motstånd mot den förändring som är på väg att 
ske. Invanda arbetssätt och processer som utmanar 
genusmönster kanske har börjat ifrågasättas ur 
jämställdhetssynpunkt, vilket kan skapa osäkerhet 
i organisationen (jmf. Cockburn 1991). Motstånd 
kan visa sig på olika sätt, som motargument och 
försök att undergräva själva meningen med eller 
legitimiteten för jämställdhetsfrågor eller att jäm-
ställdhetsfrågan helt enkelt ”glöms bort” på möten 
eller att jämställdhetsplanen aldrig förankras i or-
ganisationen. Motståndet kan bottna i föreställnin-
gar om att arbetsplatsen redan är jämställd och inte 
behöver jämställdhetsintegreras eller att det finns en 
”naturlig” ordning som gör att män är överordnade. 
Det innebär att jämställdhetsarbetet kan anses störa 
den naturliga ordningen och att åtgärder som äm-
nar rätta till en skev maktfördelning uppfattas som 
att de ger kvinnor orättvisa fördelar.  Motstånd kan 

också bero på en ovilja från män att ge upp egna 
privilegier. Motstånd mot jämställdhetsarbete kan 
dock komma både från kvinnor och män och både 
kvinnor och män är medskapare i och upprätthåller 
den rådande genusordningen (Abrahamsson 2000, 
Pincus  1997). 

I en förändringsprocess är det viktigt att vara 
förberedd på att möta eventuellt motstånd som 
uppkommer. Arbetet behöver också belysa struk-
turer eller en arbetsplatskultur som kan leda till 
motstånd, till exempel underliggande normer om 
kvinnor och män på arbetsplatsen. Följande metod-
er kan vara användbara i arbetet med att studera 
arbetsplatskultur: 

Normkritisk metodik kan användas i många 
olika sammanhang. Många metoder går dock ut på 
att reflektera kring sig själv, sina fördelar på arbets- 
platsen, sin eventuella maktposition och sig själv 
eller sin arbetsplats som normbärare. 

Med hjälp av en observation kan en arbetsplats 
fånga upp skillnaden mellan vad som sägs kring 
jämställdhet och vad som faktiskt görs. Det innebär 
att en forskare är på plats och följer och deltar i det 
vardagliga arbetet på en arbetsplats. Metoden passar 
särskilt bra för att studera strukturer och processer 
som är svåra att kartlägga på andra sätt, som till 
exempel socialt samspel. En observation kan gärna 
kombineras med intervjuer. 

Växthusmetoden är Diskrimineringsombuds-
mannens metod för att upptäcka och kartlägga 
trakasserier och diskriminering på arbetsplatsen. 
Växthuset syftar till att främja ett gott arbetsklimat 
och genomförs i grupp tillsammans med chefer och 
medarbetare. De medverkande arbetar tillsammans 
fram konkreta åtgärder för att gå vidare i arbetet. 

UNDERSTÖDJA PÅGÅENDE FÖRÄNDRING
När företaget eller organisationen eventuellt har 
hanterat en period av osäkerhet och motstånd i 
förändringsprocessen handlar arbetet med jäm-
ställdhet ofta om att understödja förändringen 
genom fortsatt lärande. I detta arbete kan följande 
perspektiv och metoder vara till hjälp: 

Om ett företag vill jobba framgångsrikt med mångfald är det viktigt att 
man vågar se över och ifrågasätta gamla strukturer och vara öppen för 

förändring och våga utmana organisationen. 

- Sandra Söderberg, HRD manager, SSAB Europe.
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Doing gender är ett sätt att utveckla kunskapen 
om hur genus görs i vardagen. Doing gender-pers-
pektivet sätter processer i fokus, till exempel normer 
knutna till arbetssätt och aktiviteter, såsom struk-
turer, symboler, interaktion och identitet inom en 
verksamhet. Perspektivet är framtaget för att skapa 
genusmedvetna organisationer och kan tillämpas för 
kartläggning och analys av arbetsplatsens struktur 
och för att få syn på hur genus görs i aktiviteter och 
interaktioner mellan människor (SOU 2014:30, 
Acker 1992). 

Genderbudgeting är en både erkänd och 
välkänd metod för att arbeta med jämställdhet. 
Genom Gender Budgeting får organisationen kun-
skap om hur resurser är fördelade mellan kvinnor 
och män och vilka effekter resursfördelningen får. 
Syftet med Genderbudgeting är att uppnå en jämn 
fördelning av resurser mellan kvinnor och män. 

SKAPA HÅLLBARHET
Den sista delen i förändringsprocessen är oftast den 
svåraste – att säkerställa att arbetet med jämställd-
het blir hållbart över tid. Här integreras jämställd-
het i verksamheten, exempelvis genom nya tanke- 
sätt, arbetssätt och metoder. Jämställdhet ska bli en 
del av den dagliga verksamheten och införlivas i alla 
arbetsprocesser, speciellt de som rör beslutsfattande. 
Då kan dessa metoder vara användbara:

Implementeringsplan är en metod för att ta 
tillvara ett jämställdhetsprojekt, integrera det i 
verksamheten och skapa långsiktiga rutiner. Det är 
en metod för att få en satsning på jämställdhet att 
gå från att vara ett sidoprojekt till att bli en del av 
den dagliga verksamheten. 

Trappan är en omfattande modell för att skapa 
ett systematiskt arbete kring jämställdhetsintegre-
ring av en verksamhet. Genom att följa olika steg i 
trappan skapas en helhetsbild av jämställdhets- 
processen och vilka steg som är nödvändiga för att 
skapa ett hållbart arbete. 

Läs mer om metoder för jämställdhetsarbete på Jämställ.nu

EXEMPEL PÅ JÄMSTÄLLDHETSARBETE 
BLAND AKTÖRER I NORRBOTTEN

Många arbetsmarknadsaktörer i Norrbotten 
arbetar idag strategiskt med jämställdhet och 
verkar för att bryta könssegregerande strukturer på 
arbetsmarknaden. Nedan följer ett urval aktörer 
och en kort beskrivning av deras insatser för ökad 
jämställdhet, jämställdhetsintegrering samt regional 
samverkan i arbetsmarknadsfrågor. 

Länsstyrelsen Norrbotten samordnar den na-
tionella jämställdhetspolitiken på regional nivå. För 
att stödja arbetet har länsstyrelsens styrelse inrättat 
en Jämställdhetsdelegation i länet. Jämställdhets-
delegationens arbete bidrar till att de nationella 
jämställdhetspolitiska målen får genomslag i 
Norrbottens län och arbetar för samverkan och 
planering av insatser för ökad jämställdhet i länet. 
Sammansättningen av delegationen speglar olika 
samhällsfunktioner bestående av centrala aktörer 
med mandat att fatta beslut. Länsstyrelsen arbetar 
även internt med jämställdhetsintegrering i enighet 
med en strategi för jämställdhetsintegrering (Läns-
styrelsen Norrbotten 2013b).

Norrbottens läns landsting arbetar med jäm-
ställdhetsintegrering i sina verksamheter och har 
undertecknat CEMR:s jämställdhetsdeklaration. 
De har en handlingsplan som årligen följs upp samt 
en strateg med ansvar för jämställdhet på över-
gripande nivå. Landstinget har som målsättning 
att erbjuda likvärdig vård och medborgarservice 
för kvinnor och män (Länsstyrelsen Norrbotten 
2013b).

Kommunförbundet Norrbottens styrelse och 
förbundsfullmäktige har också antagit CEMR 
jämställdhetsdeklaration. Jämställdhetsperspektivet 
ska finnas med i beslutsfattande, planering och 
genomförande. Kommunförbundet arbetar gente-
mot medlemmarna med jämställdhetsintegrering 
som metod i syfte att nå det jämställdhetspolitiska 
målet om samma makt och inflytande för kvinnor 
och män (Länsstyrelsen Norrbotten 2013b). 

Luleå tekniska universitet bedriver en rad 
projekt och forskningsstudier för att öka kunskap-
en om regionens genusstrukturer. Genusforskning 
bedrivs inom flera olika vetenskapliga discipliner 
vid universitetet och några av de områden som stud-
erats ur ett genusperspektiv är gruvnäring, skogs- 
industri, tillverkningsindustri, handel, hästnäring, 
företagsutveckling, innovation, teknikutveckling, 
distansöverbryggande teknik och akademi. Forsk-
ningen bedrivs ofta i samverkan med aktörer utan-
för akademin (Länsstyrelsen Norrbotten 2013b).

LTU Business AB är en regional huvudaktör för 
innovation och tillväxt i norra Norrland. Företaget 
har som uppdrag att ansvara för LTU:s uppdrags- 
utbildning och att främja samverkan mellan Luleå 
tekniska universitet och näringslivet. Det handlar 
bland annat om att få ut forskning och resultat ut i 
samhället i form av nya bolag eller samverkan med 
existerande företag. LTU Business AB arbetar också 
aktivt för att öppna upp för underrepresenterade 
grupper att komma in på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen bedriver ett arbete med 
jämställdhetsintegrering för att förebygga och mot-
verka diskriminering och främja lika rättigheter och 
möjligheter såväl internt inom myndigheten som 
externt på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen i 
Norrbotten har tillsammans med Winnet Norrbotten 
genomfört en kompetensförsörjningsinsats för länets 
arbetsförmedlare, Jämställd vägledning. Arbets-
förmedlingen medverkar även till att ge studie och 
yrkesvägledare i Norrbotten ökad kunskap för att 
de ska kunna vägleda ungdomarna mot utbildning 
som leder till arbete.

Almi Företagspartner Nord arbetar för att 
sprida information om och inspirera till kvinnors 
företagande och entreprenörskap, bland annat 
genom sociala medier. Almi arbetar även med goda 
förebilder i form av kvinnor som startat och utveck-
lat framgångsrika företag och innovationer. Almi 
driver och har drivit ett antal olika projekt som 
syftar till att främja företagande och entreprenör-
skap. Ett exempel är Vård och omsorg där Almi 
samordnat stöd till kvinnor inom vård och omsorg 
som har en produktidé (Länsstyrelsen Norrbotten 
2013b).

LKAB arbetar med jämställdhet och mång-
fald som en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. 
LKAB samarbetar exempelvis med kommunerna 
i målet att skapa Sveriges bästa gymnasieskola och 
utveckla fritidsutbud och infrastruktur i länet. 
LKAB var även samverkanspart för den regionala 
jämställdhetsdagen 2015. 

SSAB är en av Luleås stora arbetsgivare och före-
taget arbetar strategiskt med jämställdhet. Exempel-
vis som deltagare i projektet Battle of the numbers 
som var en omfattande satsning för att öka andelen 
kvinnor i högre positioner i arbetslivet. SSAB sätter 
nytt mål för att öka andelen kvinnor i ledande 
befattningar. Målet är att kvinnor ska inneha 30 
procent av ledande befattningar inom företaget före 
utgången av 2019.  I Luleå är det beslutat att hälften 
av alla sommarjobbare ska vara kvinnor. 

Jag tror att det ändå är på väg att förändras, även om det går frustrerande 
långsamt. […] Det krävs en medvetenhet om jämställdhetsfrågor, och det är 

bara utbildning som kan skapa den medvetenheten. 

- Kristina Bergdahl, gymnasielärare, Björknäsgymnasiet.
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DET HANDLAR OFTA OM ATT ARBETA FÖR ATT FÅ 
SYN PÅ OREFLEKTERADE HANDLINGAR SOM TAS 
FÖR GIVET, ATT SYNLIGGÖRA NORMER, RUTINER 

OCH KULTURER SOM LEDER TILL OJÄMSTÄLLDHET

ETT LÅNGSIKTIGT ARBETE
 
Ett långsiktigt arbete för att motverka 
könssegregeringen på arbetsmarknaden i 
Norrbotten innebär utveckling och för-
bättringar på regional, organisatorisk och 
individuell nivå:

• Regional: Bättre och effektivare arbets- 
marknadsförnyelse, kompetensförsörjning 
och tillväxt i länet. Kvinnors och mäns 
kunskap och intressen kommer till sin rätt 
på arbetsmarknaden.

• Organisatorisk: Blandade arbetsgrupper 
inom både offentliga och privata sektorer 
leder till ökad kreativitet, bättre arbets- 
klimat och ökad produktivitet. 

• Individuell: Personlig utveckling och  
möjlighet för individen att öka sitt  
handlingsutrymme.

Att förändra samhällsstrukturer tar tid. Insatser 
för att bryta könsstrukturer är ofta organiserade 
i projektform vilket ger signaler om förväntan 
på snabba resultat istället för hållbar förändring. 
I åtgärder för att motverka den könssegregerade 
arbetsmarknaden har färre försök gjorts för att 
rekrytera män till kvinnodominerade områden än 
tvärtom. Att förändra traditionella kvinnoyrkens 
attraktivitet är på många sätt en svårare uppgift 
eftersom attityder till branscher också hänger sam-
man med löneutveckling inom yrken, arbetstider, 
psykosocial arbetsmiljö och resurser. Det kräver 
ett omfattande utvecklingsarbete med exempelvis 
myndigheter, politiker, offentliga och privata arbets-
givare och fackföreningar i samverkan.  

Norrbotten har fått kritik för att arbetsmark- 
nadsåtgärder inte i tillräckligt stor utsträckning 

organiseras utifrån en medvetenhet om hur makt 
fördelas. I länets arbete med att motverka könsseg-
regering är det viktigt att jämställdhetsanalysen 
synliggör och söker förändra statusskillnader och 
resursfördelning mellan kvinnodominerade och 
mansdominerade arbetsplatser. 

Eftersom traditionella mönster i arbetsdelning 
mellan könen upprätthålls av vardagliga interak-
tioner på arbetsplatser måste det regionala arbetet 
med jämställdhetsintegrering på ett tydligt sätt in-
nefatta samarbete med enskilda arbetsplatser. Både 
offentliga och privata arbetsgivare kan ta lärdom av 
det genusarbete som ofta bedrivs i skola och för- 
skola där fokus ligger på iakttagelser och att med-
vetandegöra hur genus görs i interaktioner personer 
emellan. Det handlar ofta om att arbeta för att få 
syn på oreflekterade handlingar som tas för givet, 
att synliggöra normer, rutiner och kulturer som led-
er till ojämställdhet inom organisationer och i sam-
hället i stort. Genom att arbetsplatser sätter fokus 
på hur genus omskapas i arbetets organisering och 
i samtal på fikarasten och i korridoren blir arbetet 
med jämställdhetsintegrering en angelägenhet för 
alla inom verksamheten vilket är en förutsättning 
för hållbar förändring. När jämställdhetsprocessen 
drivs både uppifrån ledning och genom engage-
mang från medarbetare finns goda förutsättningar 
för att utmana och förändra könssegregering på 
enskilda arbetsplatser och i förlängningen rådande 
könsmönster på arbetsmarknaden. 

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

• Jämställdhetsintegrering bör bedrivas 
inom ordinarie verksamhet och genom 
samverkan mellan stat, kommun, lands- 
ting och näringsliv. Fokus på lärande, 
spridning av kunskap och erfarenheter 
av jämställdhetsintegrering mellan olika 
sektorsområden och aktörer på lokal och 
regional nivå.

• De jämställdhetsprojekt som bedrivs i 
länet behöver ha tydligt fokus på imple-
mentering av förändrade arbetssätt i 
ordinarie verksamhet för att projektens 
arbete ska bli hållbart.

• Höja den grundläggande kunskapsnivån 
om hur mönster för ojämställdhet skapas 
och omskapas på arbetsplatser, hos 
både offentliga och privata arbetsgivare. 
Genomför kunskapshöjande insatser rik-
tade till ledning och chefer på strategiskt 
viktiga kvinnodominerade och mans-
dominerade arbetsplatser i Norrbotten. 

• Det behövs tydliga plattformar för 
aktörer att mötas och samverka kring 
arbetsmarknad och jämställdhetsarbete. 
Jämställdhetsarbete är en lärandeprocess 
som blir mer effektiv genom samverkan 
och erfarenhetsutbyte. Exempelvis kon-
tinuerliga utbyten och samverkan mellan 
länets regionala kompetensplattform 
och personer som operativt arbetar med 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering 
i Norrbotten.

• Fira framgångar i jämställdhetsarbetet 
och kommunicera goda resultat. Detta 
breddar rekryteringsunderlaget för den 
enskilda arbetsgivaren och skapar ökad 
attraktivitet på länets arbetsmarknad.

SLUTORD

Rådande könsnormer för kvinnor och män tillsam-
mans med den kommunala och regionala kontexten 
och arbetsmarknadstraditionen påverkar unga i 
deras val av utbildning och arbete. Ett aktivt arbete 
för att motverka traditionella könsmönster på 
arbetsmarknaden i länet kommer att innebära att 
individen lättare kan göra dessa val utifrån intresse 
och personliga motiv istället för att bekräfta könade 
förväntningar.  

Vi är alla medskapare i den strukturella ojäm-
ställdheten på arbetsmarknaden eftersom vi lever 
i ett samhälle som förväntar sig olika saker av 
kvinnor och män. Att utmana ojämställdheten är 
därför ett arbete vi behöver göra tillsammans, både 
kvinnor och män. Samtidigt kan arbetet med att 
motverka könssegregering inte utelämna maktfrå-
gan. Könsmärkning av olika yrken och arbetsupp- 
gifter är en struktur som gynnar män i mycket 
högre grad än kvinnor, eftersom det som anses vara 
typiskt manligt ofta har högre status än det som 
anses typiskt kvinnligt. Både kvinnors och mäns 
möjligheter i arbetslivet begränsas på grund av 
normer som rör kön.  På grund av att manligt köns- 
kodat arbete värderas högre drabbas dock kvinnor 
i större utsträckning av könssegregeringens konse-
kvenser. Att kvinnors arbete värderas lägre påverkar 
kvinnors lönenivå och pension, hälsa och ansvar 
för obetalt hem och omsorgsarbete. Ett regionalt 
utvecklingsarbete för jämnare könsfördelning på 
arbetsmarknaden i Norrbotten kan alltså inte stan-
na vid att räkna antal kvinnor och män eller enbart 
fokusera på att rekrytera fler personer av under-
representerat kön. För att bryta könssegregeringen 
behöver förändringsarbetet bedrivas utifrån ökade 
kunskaper om hur kön och makt hänger ihop och 
skapar de hierarkier som finns på arbetsmarknaden. 

Av intervjuerna med arbetsmarknadens aktörer 
runt om i Norrbotten framkommer dock att det 
finns mycket kunskap och stor vilja till förändring. 
Det finns en bred konsensus om att lika möjligheter 
för kvinnor och män till utveckling, utbildning och 
arbete är en nyckelfråga för att skapa ett attraktivt 
Norrbotten där människor trivs och vill leva. 
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RÖSTER FRÅN LÄNET

ELEVER FRÅN BJÖRKNÄSGYMNASIET I BODEN 
OM STUDIEVAL, ARBETSLIV OCH KÖN.
De flesta av eleverna i gruppen tyckte att det var 
svårt att välja gymnasieprogram. De kände att valet 
var avgörande för deras framtid och resonerade 
mycket kring vad som kommer passa dem som per-
soner utifrån egna intressen. För dem som planerar 
att läsa vidare på högskola var behörigheten såklart 
en avgörande faktor. För andra var gymnasievalet 
första gången man kunde välja bort traditionella 
stillasittande studier och får möjlighet att arbeta 
mer praktiskt. 

På frågan om huruvida genusroller, föreställnin-
gar om manligt och kvinnligt, påverkar ungas val 
av studier och arbete menar alla att genus har en 
viss påverkan tillsammans med andra faktorer så 
som klass, ortens kultur och programutbud. De är 
alla väldigt medvetna om den könsuppdelning som 
finns mellan de olika gymnasieprogrammen. Men 
nästan alla anser trots detta att genus inte funnits 
med som påverkansfaktor i just deras enskilda 
val. Det finns dock tankar om svårigheten med 
att vara i minoritet som kön på sitt gymnasiepro-
gram, att detta kan innebära att man tvekar med 
att söka sig till vissa program. Att det är olika 
kultur, jargong och stämning på mansdomine-
rade och kvinnodominerade gymnasieprogram 
framstår som något självklart. När vi frågar om 
arbetsmarknadens uppdelning i kön verkar de 
flesta vara eniga om att normer som exempelvis kön 
påverkar:

”Jag tror att man påverkas av sin omgivning 
omedvetet och söker sig till det som man känner 
igen. Det är kanske inget man tänker på utan det 
bara blir så.” Marion.

”Det beror mycket på vilken omgivning vi är 
i. Nog finns det garanterat de som kommenterar 
negativt om man väljer att göra något som inte är 
det vanliga”. John. 

”Det känns som att om en kvinna söker sig till 
mansdominerande yrken är det mer acceptabelt och 
lockande än tvärt om. Tror tyvärr att det beror  
mycket på att vårt samhälle inte är helt jämställt 
ännu. Det kvinnliga ses lägre ställt.” Tina.

”Det har att göra med status. Det är ändå helt 
klart så att det är lättare för tjejer att ta till sig  

 Tina Hedberg, 18 år, Teknikprogrammet.
Gustav Nilsson, 18 år, Fordonsprogrammet.

Wioletta Dusabe, 18 år, Estetiska programmet.
John Risto, 17 år, Bygg- och anläggningsprogrammet.

Marion Sundström, 18 år, Ekonomiprogrammet.
Stephanie Strömberg, 18 år, Ekonomiprogrammet 

(frånvarande vid fototillfället) 

manliga attribut än tvärtom. Tjejer kan ha ”kill- 
kläder” men det är liksom svårare för en kille att ha 
”tjejkläder”. Det är också mycket högre status för 
en tjej att slå sig in i en manlig bransch än för en 
kille att komma in i en kvinnodominerad bransch.” 
Wioletta.

Samtliga i guppen anser att arbetsgivare kan göra 
mer för att både kvinnor och män ska söka arbete 
hos dem. Exempelvis rikta sin marknadsföring 
direkt mot kvinnor eller män eller att arbetsgivaren 
under en utvald period enbart accepterar sökande 
av ett visst kön. Att anställa flera av det underrepre-
senterade könet samtidigt lyfts också fram som en 
bra strategi. Att höja lönen inom kvinnodominerade 
yrken tycker flera av eleverna är en förutsättning 
för att fler män ska söka sig till de yrkesområdena. 
Eleverna tycker också det är viktigt att den som 
söker känner sig efterfrågad och vet att man kan 
passa in i gruppen på ett bra sätt. På frågan om 
huruvida genus kommer att påverka deras eget val 
av arbete i framtiden tänker de flesta att de kommer 
söka sig till arbete inom det område de studerar 
inom (valet är redan gjort). Några lyfter också fram 
att de hoppas att deras framtida arbetsplats kommer 
vara könsblandad och flera beskriver att det finns 
risker med att ”gå mot strömmen”. 

”Jag vill gärna jobba i den bransch jag är i nu 
men skulle helst välja en arbetsplats där det finns 
både tjejer och killar, det blir som sagt bättre 
stämning”. Gustav. 

”Att göra något som går utanför ramarna kräver 
ända alltid en del mod. Man riskerar sin anonymi-
tet och syns lite mer om man ”går mot strömmen”. 
Det är egentligen inget att vara rädd för men visst, 
det krävs lite grann, det gör det”. John.

Gruppen har blandade åsikter om att stanna 
kvar, arbeta och bosätta sig i Norrbotten efter gym-
nasietiden. Många är nyfikna på att söka sig utanför 
länet eller prova på att bo utomlands men flera 
lyfter också fram fördelar med att bo i Norrbotten, 
så som lugnet, och tänker att de flyttar tillbaka så 
småningom:

”Jag vill gärna plugga någon annanstans. Men 

jag saknar lugnet här uppe när jag är söderut och 
tror att jag vill flytta hem igen senare. Det kan 
också kanske vara enklare att få jobb här på grund 
av mindre konkurrens”. Tina.

”Det är inte säkert (angående att stanna kvar) 
utan jag vill gärna jobba lite överallt. Det känns 
lite kul att fara runt lite och få erfarenheter och 
kontakter och tjäna pengar. Men jag tänker mig 
att jag ändå bor i Norrbotten längre fram om jag 
bildar familj. Det är lugnare här. Barndomen blir 
bättre i Norrbotten och man lär sig lite mer viktiga 
och riktiga saker som till exempel att göra upp eld”. 
Gustav.

”Jag skulle gärna plugga utomlands eller arbeta 
som volontär någonstans. Jag vill inte stanna i  
Norrbotten hela tiden men tror att jag vill flytta 
tillbaka så småningom. Jag gillar klimatet och 
framförallt lugnet!” Wioletta.

”Jag vill nog mest troligt stanna kvar i  
Norrbotten. Norrbotten expanderar ju och det 
händer mycket inom byggbranschen. Det gör  
att det finns framtidstro och jobb”. John.

”Jag vill testa mina vingar ett tag ute i världen. 
Det spelar egentligen ingen roll var man bor bara 
man får prova lite olika saker och ställen”. Marion.

”Jag vill inte stanna i Norrbotten. Jag gillar  
inte vintern. Alla känner alla och vet allt om en. 
Jag vill hellre bo i en större stad, helst utomlands”. 
Stephanie.

NÄTVERK FÖR FLER MÄN I FÖRSKOLAN I LULEÅ 
KOMMUN
Per-Håkan Taavo, förskollärare i Luleå kommun 
upplevde att han saknade diskussioner och möten 
med män inom samma profession. Idén växte fram 
om ett nätverk och forum för möten där män inom 
förskolan kan träffas och lyfta de pedagogiska 
frågorna samt stötta varandra. ”Jag tycker att det är 
alldeles för lite män som jobbar med de yngsta bar-
nen och jag tänkte; hur kan vi som redan är inom 
yrket hjälpa till för att locka fler killar till jobbet?”

Målet med nätverket är att på sikt öka antalet 
män inom förskolorna i Luleå kommun. Det fanns 
ett liknande nätverk i Luleå för ca 15 år sedan men 
nätverket försvann av olika organisatoriska anled-
ningar. Syftet är också att skapa en vi-känsla och 
stärka arbetsgruppen män i förskolan, förskollärare 
och barnskötare, genom att ha regelbundna träffar 
på arbetstid. ”Vi behöver finnas till som stöd för 
varandra, utbyta tankar och erfarenheter runt vårt 
arbete” menar Per-Håkan. Han tänker sig också att 
männen i nätverket kan fungera som mentorer för 
nya män i förskolan och att nätverket ska inspirera 

fler unga män att söka sig till förskolan genom att 
åka ut för att träffa både gymnasieelever och stu-
denter från LTU under deras studier. Nätverket vill 
också samarbeta på riksövergripande nivå för att få 
fler män att våga och vilja arbeta på förskolan.

”Normer måste man jobba med i tidiga åldrar. 
Det är viktigt för barnen att se att både kvinnor och 
män kan göra samma saker. Jag tror att problemet 
ligger mycket i tradition, i samhällsynen att för-
skolelärare är ett omsorgs yrke som kvinnor sköter. 
Lönen har också varit en del i problemet men den 
har blivit bättre” säger Per-Håkan.

Nätverket arbetar också aktivt med kompeten-
sutveckling och har bland annat bjudit in genus-
forskare som föreläsare, haft besök av verksamhet-
schefen och verksamhetsutvecklaren samt tittat på 
filmer från andra kommuners arbete för att öka 
antalet män i förskolan. Nätverket har även fått till 
en egen flik på Intranätet, kommunens egen infor-
mationssida. Per-Håkan hoppas på att arbetet med 
nätverket på sikt ska lyckas få fler män att intressera 
sig för förskolan men han tror att det kommer att 
ta tid och ett strategiskt arbete. Han menar att det 
finns en stor okunskap om vad arbetet på förskolan 
går ut på och han hoppas att yrket ska uppvärderas 
och att fler ska se att förskolan jobbar efter en 
läroplan med mål som verksamheten följer. Samt 
att förskolan också kan ses som arbetsplats med 
karriärmöjligheter. 
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När det gäller utmaningar i Norrbotten så 
nämner Per-Håkan bland annat kulturen: 

”Norrbotten har ju en ganska stark ’machokul-
tur’ med starka basnäringar som lockar många. 
Men det gäller att bryta vanorna och få in av bägge 
könen på arbetsplatser både inom gruvan och på 
förskolan! Förhoppningsvis kommer ungdomarna 
idag att se det annorlunda i framtiden och välja yrke 
efter intresse och inte bara efter lön, kompisar och 
annat”.

PAPPOR SOM LÄSANDE FÖREBILDER PÅ  
HORTLAX SKOLA I PITEÅ
Projektet Pappa barn läser startade våren 2015 
på Hortlax skola i Piteå. De var flera lärare som 
upplevde att det var mycket diskussioner kring 
läsande med eleverna. Att läsa igenom en hel bok 
var inte något självklart. De såg också tecken på en 
antiläskultur bland pojkarna:

”Det var många pojkar som visade – det här är 
inget roligt. Pojkarna såg inte poängen med att läsa 
och diskutera böcker. De kände att de inte kunde 
läsa. Det fanns även visst motstånd bland flickor 
men generellt var flickorna mer positiva till läsning. 
Läsförståelsetest visade också att många pojkar hade 
en sämre läsförståelse” berättar Camilla. Iden till 
läsprojektet fick Camilla när hon förstod att det 
var få elever som såg sina föräldrar läsa och ännu 
färre som såg sin pappa läsa. ”Vi måste göra något! 
Eleverna behöver läsande förebilder. Det måste vi 
hjälpa dem med – och vi måste göra läsning till 
något för alla.”  

I planering av projektet tog lärarna i projektgrup-
pen del av forskning om läsande och läsförståelse-
undersökningar som visar att det inte finns någon 
skillnad på pojkars och flickors läsförståelse när de 
börjar skolan utan det är under skolgången som 
det händer något. Läsning blir något för flickor 
eftersom pojkar har för få läsande förebilder. Därför 

 Lis-Mari Öhlund, lärare i svenska och hem- och konsumentkunskap.
Camilla Lundmark, lärare i svenska, engelska och franska.

Barbro Stenberg, lärare i svenska och SO.

nu. Det gäller ju flickorna också. Alla ska kunna lita 
på sin läsförmåga och känna att de klarar studierna” 
tycker Camilla.

Nu hoppas man på mer finansiering för att 
kunna fortsätta arbetet med läsprojektet. Genom 
sponsring från Piteå energi och Piteå kommun har 
de kunnat köpa in böcker så att samtliga klasser i 
åk 7 och åk 8 ska få genomföra projektet nästa år. 
För åk 9 saknas det fortfarande böcker. Lärarteamet 
hoppas också att projektet får spridning till andra 
skolor och att deras arbete kan inspirera andra att 
sätta läsningen i fokus. 

”Vi ser gärna en spridning – t.ex. hela Piteå 
läser! Eller att man börjar tidigare, redan i ettan 
och att det är något man gör varje år. De som läser 
mycket blir duktiga även på att formulera sig och 
sina tankar. Du är ditt språk. Kan du inte uttrycka 
dig så slutar du uttrycka dig. Det har mycket med 
självkänsla att göra” säger Camilla.

JÄMSTÄLLT JOKKMOKK- ETT PROJEKT FÖR 
JÄMSTÄLLD ARBETSMARKNAD I JOKKMOKKS 
KOMMUN

Anders Nygårds är kommunchef i Jokkmokks 
kommun och är därmed ytterst ansvarig för att 
politiskt fattade beslut verkställs i kommunen. Han 
har därmed erfarenhet av att arbeta aktivt med jäm-
ställdhet och förbättra villkor mellan kvinnor och 
män, flickor och pojkar på kommunala arbetsplatser 
och verksamheter. Idag arbetar han även med pro-
jektet Jämställt Jokkmokk, ett projekt som syftar 
till att främja en attraktiv arbetsmarknad som lock-
ar till sig både kvinnor och män. Målsättningen är 
att på längre sikt uppnå en jämställd arbetsmarknad 
i Jokkmokks kommun.

”Vi har under några år jobbat aktivt med värde-
grundsfrågor i Jokkmokks kommun. Alla kommun-

valde lärargruppen att inrikta läsprojektet på just 
pappors läsning med sina barn. Eleverna kan också 
läsa tillsammans med en annan vuxen man; exem-
pelvis en släkting, bekant eller lärare. För att starta 
projektet bjöd lärargruppen in alla pappor till elever 
i åk 7 och erbjöd samtliga att delta i projektet. ”Vi 
var ganska nervösa innan mötet, vi visste inte vad 
vi skulle få för reaktioner när man ber föräldrar gå 
med i ett sådan här arbete” berättar Barbro. Men 
det blev ett positivt möte. ”Vi lyckades entusiasmera 
dem. På utvärderingen sa de att de var skeptiska när 
de kom men fulla av inspiration när de lämnade 
mötet” skrattar Camilla.

Pappa barn läser går ut på att eleverna i åk 7 läser 
en bok hemma med sin pappa och sedan diskuteras 
boken tillsammans med läraren i klassen. Lärarna 
i läsprojektet har medvetet valt att inte använda 
kontrollfrågor i samtalen kring böckerna. Diskus-
sionen ska inte handla om huruvida eleverna läst 
boken utan fokus ligger på att skapa lust kring att 
läsa. De har också haft många samtal kring att välja 
rätt böcker, med en handling som väcker intresse 
och ett språk som tilltalar många. I slutet av läsåret 
anordnade lärarna också en bokfest med tårta 
och fika för att fira tillsammans med eleverna när 
läsningen var avslutad. Eleverna fick även ta del av 
ett brev från själva bokförfattaren till boken de just 
läst. Reaktionerna på projektet har i stort sett bara 
varit positiva – både från föräldrar och barn.  

”Eleverna har uttryckt att de tycker om att få sit-
ta ner med sin pappa och få en egen stund tillsam-
mans. De har även uppskattat möjligheten att kun-
na prata om saker med föräldrar som inte handlar 
om dem själva. Att på så sätt hantera viktiga ämnen 
som också berör deras liv. Det är ganska häftigt att 
man kommer åt det med hjälp av litteraturen” säger 
Camilla. Lärarna uppmärksammar också att de nu 
upplever mindre protester mot läsande från elever-
na, att det skett en viss attitydförändring. Projektet 
har också gjort avtryck i bättre resultat för eleverna i 
läsförståelsetest. 

”Men många mammor har varit avundsjuka. 
Och det förstår vi ju. De finns en vana och tradi-
tion att mammorna sköter kontakten med skola 
och läser läxor och sådant. Nu helt plötsligt stod de 
utanför och var inte tillfrågade. Men jag tror att de 
flesta förstod syftet. Och tyckte det var bra” berättar 
Barbro.

Lärarna menar också att antiläskultur påverkar 
ungdomarnas framtid: ”Om du känner att du inte 
kan så är det lätt att du bara ger upp. Då är det 
svårt att på gymnasiet eller som vuxen ta igen det 
du missat. Därför är det viktigt att fånga pojkarna 

er i Norrbottens län skrev på CEMR-deklarationen 
under 2013 och vi startade då upp olika aktiviteter 
kring jämställdhetsfrågan. När länsstyrelsen kom 
med denna utlysning så passade det väldigt bra in i 
det vi jobbade aktivt med.”

Projekt Jämställt Jokkmokk arbetar aktivt med 
värdegrundsfrågor på de olika kommunala arbet-
splatserna, exempelvis genom webbutbildningar 
kring jämställdhet och genus. Projektet strävar 
också efter att hitta olika former för arbetsplatsut-
byte mellan mans- och kvinnodominerande arbets- 
platser, erbjuder stöttning till chefer i jämställd- 
hetsintegreringsprocessen och omvärldsbevakar 
kring jämställdhetsfrågan både i länet och  
nationellt. Tanken är att arbetet också ska leda  
till en ökad samverkan över olika sektorsgränser. 
Projektet fokuserar därför på samverkan med  
exempelvis näringslivsbolaget AB Strukturum  
som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågan inom 
näringslivet, med landstinget Norrbotten,  
grundskoleorganisationen, gymnasieskolan och  
med den eftergymnasiala utbildningsnivån.  
Attitydförändringar, normer och värderingar  
ses som nycklar till förändring: 

”Vi jobbar bland annat med att få män att jobba 
inom vård- och omsorgsyrket. Det handlar om att 
förändra värderingar, normer och attityder. Det 
gäller att även män ska känna sig välkomna inom 
äldreomsorgsverksamheten och att vi alla har ett 
gott värdskap” säger Anders.

Anders menar att Norrbotten behöver ifrågasätta 
tidigare prioriteringar i utvecklingsarbete kring 
arbetsmarknad. Han anser att traditionellt sett 
manliga arbetsplatser har upplevts som ”viktigare” 
än traditionellt sett kvinnliga arbetsplatser. De olika 
lönenivåerna inom mansdominerade och kvinno- 
dominerade branscher är också en del i problema- 
tiken. ”Med attityder och värderingar som leder 
till könssegregerade branscher och arbetsplatser 
finns en stor risk att kvinnor i högre grad än män 
lämnar länet. Det leder i sin tur att vi i Norrbotten 
mister medborgare och potentiella medarbetare 
vilket leder till personbrist.” Anders anser också 
att kommunen behöver arbeta mer med jämställd 
kommunikation och reflektera över de mediabilder 
kommunen skickar ut: ”Vi kan lyfta fler kvinnliga 
förebilder på manliga arbetsplatser och vice versa. 
Som kommunal arbetsgivare är det viktigt att vi 
inte är könstereotypa i kommunikation utan att vi 
hela tiden tänker i nya och andra banor än vad vi 
tidigare tänkt.”
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FACE OF GÄLLIVARE  
– EN INVESTERING I DET SOCIALA KAPITALET. 
Mia Edin arbetar som Processledare för Face of 
Gällivare, ett projekt som pågått i Gällivare under 
två års tid. Lokala, offentliga och privata initiativ 
ligger bakom initiativet. Finansiärer är LKAB, 
Företagsbolaget, Boliden, Gällivare kommun,  
Sparbanken Nord och Norrbottens läns landsting. 
2009 startade Mia upp Företagsbolaget (lokal  
företagarorganisation) som äger projektet. 

Face of Gällivare är en arbetsprocess för att 
förändra attityder och utveckla den lokala kul-
turen i Gällivare. Målet är ökad mångfald och en 
stärkt känsla av gemenskap i Gällivare. Projektet 
inriktar sig därför på de mjuka värdena och arbetar 
normbreddande för att öka ”värmen mellan husen”. 
”Det behövs en ökad mångfald i Gällivare för att sam- 
hället ska överleva på sikt. Projektet är Gällivares 
investering i det sociala kapitalet. Människor ska 
kunna känna sig trygga i att vara hela den personen 
som man är i Gällivare. Utan detta arbete med  
mjuka värden kommer vi inte att uppnå den mång-
fald som Gällivare, företagen och människorna 
behöver” menar Mia. 

Bakgrunden till projektet handlar om en dialog 
som funnits hos kommun, näringsliv och förenings- 
liv om behovet av att arbeta med attitydfrågorna 
i samhället. Arbetsmarknaden i Gällivare har ett 
stort behov av folk men kommunen har haft en  
mycket begränsad inflyttning. Gällivare genom- 
går just nu en omfattande samhällsomvandling; 
Malmberget som är en stor del av tätorten ska  
avvecklas och nya områden ska byggas upp i  

Gällivare. I och med detta uppstod ett behov av att 
arbeta med de mjuka delarna i samhällsomvandlin-
gen. Mia berättar också att Gällivare kan vara ett 
ganska segregerat samhälle. ”Man rör sig i samma 
kretsar eftersom det finns ganska få kontaktytor. 
Det här ger också smala könsnormer – för ett 
attraktivt samhälle behövs en bredare könsnorm 
för både kvinnor och män. Face of Gällivare vill 
tillsammans med befolkningen i Gällivare utmana 
normer för hur vi får vara och bygga ökad tillit till 
varandra .”

Projektet har hela tiden förankrat aktiviteterna i 
Gällivares befolkning och har kontinuerliga träffar 
och dialog med exempelvis en Medborgargrupp 
som ger respons på och idéer för projektets inrikt-
ning. ”Vi ville inte bara göra en punktinsats – ta in 
en föreläsare som pratar om Jantelagen. Vi måste 
göra en större samhällsförändring än vad föreläsnin-
gar kan åstadkomma. Alla medborgare är ansvariga 
i detta, i känslan på bygden.” säger Mia. Under de 
två år som gått har projektet genomfört en mängd 
aktiviteter så som föreläsningar, utställningar, 
events med målgrupper från näringslivet, kommun-
er, skolor och även öppna aktiviteter för allmän-
heten. Projektet har bland annat arbetat för att 
uppmärksamma och lyfta fram positiva förebilder 
– personer som i sitt agerande står för mångfald, 
nytänkande, bryr sig om sina medmänniskor och 
sprider en positiv attityd. Projektet har även anord-
nat nya mötesplatser för människor, fört offentliga 
dialoger om hur Gällivare kan utveckla en bättre 
vi-känsla, jobbat med självkänsla och skönhetsideal 
bland unga på bygden, samarbetat med lokala  
bloggare för att förmedla en ny bild av Gällivare 
och arbetat med Machofabrikens metoder för värde-
grundsarbete för både personal och elever i skolor-
na. För att på riktigt nå ut till alla innevånare och 
kunna få vara en del i samtalen kring köksborden 
bestämde sig projektet för att även ta fram en egen 
tidning som skickades ut till alla hushåll i Gällivare. 
”Vi ville visa det riktiga, sanna Gällivare, berättar 
Mia. Tidningen består till stor del av personliga 
porträtt på personer i Gällivare och vi ifrågasätter 
bilden av den norrländska mannen och den nor-
rländska kvinnan som de vanligen syns i medier”. 

Mia Edin ser att projektet kan växa och bli ett 
långsiktigt arbete utan ett definitivt slut. Projektet 
söker just nu efter regionala samarbeten med fler 
aktörer och kommuner. ”Attityder och värderingar 
är otroligt viktiga utvecklingsfrågor för vår kom-
mun Gällivare men också för vårt län. Intresset 
finns och behovet finns” säger Mia.
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Journal of Experimental Social Psychology. 35,  
s 4-28. 

Staberg, E-M. (1997). Att gå den naturvetenskapli-
ga vägen – röster från gymnasieskolan. I:  
Nordborg, G. (Red.), Makt & kön – tretton bidrag 
till feministisk kunskap, s. 33–52. Stockholm/ 
Stehag: Symposion.

Sundin, E. (2002). Företagandets manliga prägling 
– orsaker och konsekvenser. I C. Holmquist &  
E. Sundin (Red.). Företagerskan. Om kvinnor och 
entreprenörskap (pp 27- 46). Stockholm:  
SNS Förlag.

SYVbarometern. (2013).

Tillväxtverket. (2015a) Öppna upp! Nationell 
strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga 
villkor 2015–2020. 

Tillväxtverket. (2015b) Hur går snacket och vem  
får pengarna?

Tillväxtverket. (2011). Att välja jämställdhet. 

Wahl, A., Linghag, S. (2013). Män har varit här 
längst. Johanneshov: MTM. 

Wahl, A., Holgersson, C., Höök, P.,  Linghag,  
S. (2011). Det ordnar sig. Studentlitteratur

Warrington, M. & Younger, M. (2000). The other 
side of the gender gap. Gender and Education, 
12(4), s. 493–508.

West, C. & Zimmerman, D. H. (1987). Doing  
gender. Gender and society. Vol 1. Nr 2, s. 125-151.

Westberg-Wohlgemuth, H. (1996). Kvinnor och 
män märks. Könsmärkning av arbete – en dold 
lärandeprocess. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Williams, C. (1992). The Glass Escalator: Hidden 
Advantages for Men in the “female” professions. 
Social Problems, 39(1992):3, s. 253-267. 

Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? En 
kunskapsöversikt om unga i skolan. Stockholm: 
Statens skolverk.

OFFENTLIGT TRYCK
SOU (2015:86). Mål och myndighet - En effektiv 
styrning av jämställdhetspolitiken. 

SOU (2015:50) Hela Lönen, hela tiden.  
Utmaningar för ett jämställt arbetsliv. 

SOU (2014:80). Ökad medvetenhet men långsam 
förändring – om kvinnor och män på ledande  
positioner i svenskt näringsliv. 

SOU (2014:34). Inte bara jämställdhet. Inter- 
sektionella perspektiv på hinder och möjligheter i 
arbetslivet. 

SOU (2014:30). Jämställt arbete? Organisatoriska 
ramar och villkor i arbetslivet. 

SOU (2014:6), Män och jämställdhet

SOU (2010:99). Flickor, pojkar, individer –  
om betydelsen av jämställdhet för kunskap och 
utveckling i skolan.

SOU (2007:15). Stöd för framtiden — om förut- 
sättningar för jämställdhetsintegrering: slut-
betänkande från JämStöd jämställdhetsintegrering  
i staten. Stockholm: Fritzes.

SOU (2005:66). Makt att forma samhället och sitt 
eget liv – jämställdhetspolitiken mot nya mål. 

SOU (2004: 43). Den könsuppdelade arbets- 
marknaden. Stockholm: Fritzes offentliga  
publikationer.

SOU (2000:39). Välfärd och skola.

SOU (1997:137). Glastak och glasvägar? Den köns-
segregerade arbetsmarknaden. Stockholm: Fritzes. 

SOU (1990:44). Demokrati och makt i Sverige: 
Maktutredningens huvudrapport. Stockholm: 
Allmänna förl.

WEBB
Kompetensplattform, Länsstyrelsen Norrbotten: 
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/narings- 
liv-och-foreningar/kunskap-och-kompetens- 
forsorjning/samverkan/Pages/default.aspx

www.ltu.se

www.jämställ.nu

www.regionfakta.com

www.ekonomifakta.se

www.luleånäringsliv.se

www.framtid.se

www.rfsl.se 

STATISTIK
Skolverket

SCB

Tillväxtanalys

UKÄ

Försäkringskassan

Kolada, kommun- och landstingsdatabasen

Lönestrukturstatistiken, Medlingsinstitutet.



JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten

54 55



Länsstyrelsen Norrbotten och Jämställdhetsdelegationen i samarbete med Norrbottens läns landsting, 
Kiruna kommun, Luleå kommun, Övertorneå kommun, Arjeplog kommun och Piteå kommun.


