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SAMMANFATTNING

Ur ett internationellt perspektiv anses Sverige vara ett jämställt land. Trots detta finns

en utpräglad  könssegregering  på arbetsmarknaden  som ett  resultat  av  traditionella

föreställningar  om  vad  som  är  kvinnliga  och  manliga  yrken.  Träindustrin  har

historiskt sett varit en mansdominerad bransch och det är fortfarande svårt för kvinnor

att få anställning inom den branschen. Vid rekrytering av personal finns möjligheter

för företag att förändra den demografiska strukturen hos arbetsstyrkan.

 Med denna bakgrund ämnade denna studie att undersöka rekryteringsprocessen ur ett

jämställdhetsperspektiv på ett utvalt företag inom träindustrin. Företaget har delat in

sina  anställda  under  två  yrkeskategorier,  tjänstemän  och  kollektivpersonal.

Underrepresentationen av kvinnor är mest märkbar bland kollektivpersonal och därför

studerades skillnader i hur rekryteringsprocessen ser ut mellan yrkeskategorierna.

Studiens resultat visade att jämställdhetsperspektivet inte beaktas i samtliga moment

av rekryteringsprocessen. Resultatet visade också skillnader i rekryteringsprocessen

mellan  de  olika  yrkeskategorierna.  Vår  slutsats  blev  således  att  företagets

rekryteringsprocess kan utgöra hinder för kvinnor att få anställning. 

Nyckelord: Jämställdhet, rekrytering, homosocial reproduktion, genus, träindustri
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ABSTRACT

Sweden is considered to be an egalitarian country. Despite this there is a  pronounced

gender  segregation  in  the labor  market.  Traditional  notions  of  what  constitutes  as

male and female occupations  are  still  factors that  influence  the labor  market.  The

timber industry has historically been a male-dominated industry. It is still difficult for

women to obtain employment in that industry. When recruiting staff, a company has

the opportunity to alter the demographic segementation of the workforce.

 Therefore,  this  study aimed  to  investigate  the  recruitment  process  on  a  selected

company in the timber industry from a gender perspective. The company has divided

its employees under two categories, civil servants and collectiv employees. Since the

under-representation of women is most noticeable among the collectiv employees, the

study focuses on the differences in how the recruitment process looks between these

diffrerent categories. The study showed that a gender perspective is not taken into

account in all parts of the recruitment process. The results also showed differences in

the recruitment process between the different occupational categories. Our conclusion

was therefore that the company's recruitment process may hinder women to obtain

employment.

Keywords: Equality, recruitment, homosocial reproduction, gender, timber industry
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1. Inledning

World  Economic  Forum är  en ideell  stiftelse  som sedan 2006 ger  ut  The Global

Gender Gap Report.  I  denna årligen utkommande rapport utvärderas hur väl olika

länder  fördelar  resurser  och  möjligheter  mellan  män  och  kvinnor.  I  rapporten

redovisas  mätningar  utifrån  politiska,  ekonomiska,  utbildningsmässiga  och

hälsobaserade kriterier som ska visa hur jämställdheten ser ut i ett visst land. Sverige

har haft en topplacering sedan starten och i 2013 års rapport har Sverige rankats som

världens  fjärde  mest  jämställda  land  (2013:  8).  Inget  av  de  listade  länderna  har

uppnått total jämställdhet. Enligt rapporten har Sverige dock lyckats minska en stor

del av skillnaderna inom de områden som mäts. Mot den bakgrunden är det intressant

att  Arbetsmiljöverket  i  en  forskningsrapport  nyligen  har  kommit  fram  till  att

arbetsmarknaden i Sverige är en av Europas mest könssegregerade (Vänje 2013:4).

Den fördelning av resurser och möjligheter mellan män och kvinnor som ger Sverige

en topplacering i jämställdhet, verkar inte ha fått genomslag på arbetsmarknaden. Det

är  därför  intressant  att  studera  om det  finns  andra  hinder  för  en  könsneutral  och

jämställd arbetsmarknad.

På  arbetsmarknaden  finns  branscher  som  är  mansdominerade  respektive

kvinnodominerade.  Träindustrin  är  ett  exempel  på  en  mansdominerad  bransch.

Andelen  kvinnor  som  arbetar  inom  träindustrin  varierar  beroende  på  dels  vilken

underavdelning inom branschen det är fråga om, dels om det är ett tjänstemannaarbete

eller om det är ett arbete inom produktion. Träindustrin är därför intressant att studera

utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Arbetsgivare har möjlighet  att  främja en jämnare  könsfördelning inom sitt  företag

redan  i  samband  med  rekrytering  av  personal.  Vi  har  därför  valt  att  fokusera  på

rekryteringsprocessens betydelse för en jämnare könsfördelning. Vi har i samråd med

Setra,  som  är  ett  stort  företag  inom  träindustrin,  studerat  företagets

rekryteringsprocess ur ett jämställdhetsperspektiv. Endast 14 % av de anställda inom

Setra är kvinnor. Det är ett faktum som utifrån vårt fokus leder till  följande fråga:

Finns det moment i Setras rekryteringsprocess som kan utgöra hinder för kvinnor att

få anställning på företaget?
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1.1 Bakgrund

Ur ett hundraårsperspektiv har könssegregationen på arbetsmarknaden minskat, men

problemet existerar fortfarande. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden har sin grund

i  den  moderna  arbetsmarknadens  framväxt  i  början  av  1900-talet.  Kvinnor  var

utestängda från arbetsmarknaden då de nekades tillträde till den. Utestängningen av

kvinnor  byggdes  in  som  en  struktur  i  arbetslivet  och  ligger  till  grund  för  den

könssegregerade  arbetsmarknad  vi  har  idag.  Idag  finns  dock  lagstiftning  som

säkerställer att alla yrken ska vara öppna för både män och kvinnor. Hälften av dagens

yrkesverksamma  är  kvinnor.  Trots  detta  gör  sig  könsstrukturer  i  arbetslivet

fortfarande påminda. Idag möts dessa strukturer av ett  allt mer intensivt motstånd.

Alltfler  företag  bedriver  själva  ett  förändringsarbete  som  syftar  till  att  förbättra

jämställdheten  inom  företaget.  En  jämställd  arbetsmarknad  är  dock  i  stort  sett

fortfarande ett mål som inte har uppnåtts. 

Att uppnå jämställdhet på en arbetsplats kräver ofta målmedvetet arbete. Det handlar

om att  ständigt  kvalitetssäkra  olika  arbetsprocesser  ur  ett  jämställdhetsperspektiv,

däribland  rekryteringsprocessen.  Det  finns  lagstiftning  som  tar  direkt  sikte  på

jämställdheten på en arbetsplats och att lagstiftare har ansett det angeläget att lagstifta

på  området  visar  hur  viktig  frågan är.  Rekryteringsprocesser  kan se  olika  ut  från

arbetsplats  till  arbetsplats.  Det  är  dock  viktigt  att  man  vid  utformning  av  en

rekryteringsprocess har gällande lagstiftning som utgångspunkt. Det är också viktigt

att utforma konkreta riktlinjer för att mer målmedvetet arbeta med jämställdhetsfrågan

på lokal nivå.

Det  finns  två lagrum i  Diskrimineringslagen (2008:567)  som de  som arbetar  med

rekrytering ständigt bör ha i åtanke. Dessa är följande:

3 kap. 7§ Arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett kön ..//.. ges möjlighet att 

söka lediga anställningar.

3 kap. 9§ När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn fördelning mellan 

kvinnor och män i en viss typ av arbete eller inom en viss kategori av arbetstagare, 

ska arbetsgivaren vid nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av det 
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underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se till andelen arbetstagare av 

det underrepresenterade könet efter hand ökar.

1.1.1 Rekryteringsprocessen

I en artikel av Bygren och Kumlin (2005) framgår det att rekryteringsprocessen är

viktig  ur  ett  jämställdhetsperspektiv.  Deras  hypotes  att  ju  mer  standardiserad  en

rekryteringsprocess är desto mindre utrymme skulle det finnas för att en rekryterares

subjektiva uppfattningar av en kandidat påverkar vem som blir anställd. (2005:44-45)

Med  denna  bakgrunden  är  det  viktigt  för  denna  uppsatsen  att  beskriva  hur  en

standardiserad rekryteringsprocess kan gå till. Vi kommer att utgå från en delstudie av

Arbetslivsinstitutets  regionala  studie  om  hur  företag  rekryterar  personal  för  att

beskriva hur en sådan process kan gå till. Detta för att delstudiens resultat visar på

fem olika  steg i  en  standardiserad  rekryteringsprocess  som är  återkommande i  de

flesta yrken och branscher. (Knocke et al 2003:33)

Steg 1:  Annonsering. Tjänsten som efterfrågas ska utannonseras. Detta kan ske via

olika  forum,  exempelvis  arbetsförmedlingen  eller  andra  platser  där  lämpliga

kandidater kan informeras om tjänsten.

Steg  2:  Sortering.  Efter  insamling  av  ansökningar  utsorteras  de  sökande  som

uppfyller kraven. Det kan av praktiska skäl vara av vikt att se till att underlaget av

kandidater inte är allt för stort.

Steg  3:  Värdering.  När  ett  urval  har  gjorts  kan  intervjuer  med  de  utvalda

kandidaterna påbörjas. I detta steg kan även tester av olika slag förekomma såsom IQ-

tester, kunskapstester, personlighetstester m.m.

Steg  4:  Rangordning.  De slutgiltiga  kandidaterna  rangordnas  efter  olika  kriterier

samt efter för- och nackdelar.

Steg 5: Beslut. Hur beslutet om vilken kandidat som får tjänsten fattas kan gå till på

olika sätt. Dock bör det finnas ett gediget underlag för ett objektivt val av person, om

steg 3 och 4 har utförts noggrant.
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1.2 Syfte och frågeställningar

I  föreliggande  arbete  har  vi  valt  att  studera  Setras  rekryteringsprocess  ur  ett

jämställdhetsperspektiv. Syftet är att undersöka rekryteringsprocessens olika delar och

identifiera eventuella mönster som kan utgöra hinder för kvinnor att få anställning.

Utifrån syftet avser studien att besvara följande frågeställningar:  

• Vilken syn har företaget på jämställdhet?

• Hur ser rekryteringsprocessen ut för olika yrkeskategorier?

• Utgör de två frågeställningarna ovan ett hinder för kvinnor att bli anställda på

företaget?

1.3 Uppsatsens disposition

Inledningsvis  ges  en  introduktion  och  bakgrund  i  ämnet.  Därefter  följer  en

presentation av studiens syfte och frågeställningar samt ett antal begreppsdefinitioner

som anses vara relevanta att ha med sig genom uppsatsen. Andra kapitlet redogör för

ett  urval  av  den  tidigare  forskning  som har  gjorts  inom området.  Tredje  kapitlet

presenterar  utvalda  teorier  som  kommer  fungera  som  analytiska  ramverk  för

uppsatsen.  Fjärde  kapitlet  behandlar  val  av  metod,  urval  och  vilka  etiska

överväganden som har gjorts. I femte kapitlet presenteras studiens resultat och i sjätte

kapitlet  diskuteras  resultatet  i  förhållande  till  uppsatsens  frågeställningar.

Avslutningsvis presenteras de slutsatser som dragits av studiens resultat samt förslag

på vidare forskning inom området.

1.4 Begreppsdefinitioner

Samtliga  begrepp  anses  vara  av  vikt  att  definiera  då  det  många  gånger  kan  råda

oenigheter  angående  exakt  betydelse.  Vi  kommer  att  utgå  från  definitioner  enligt

Nationalencyklopedin (ne.se). 

Jämställdhet:  Begreppet  avser  män  respektive  kvinnors  lika  rättigheter  och

möjligheter inom alla samhällsområden.

Jämlikhet: Begreppet syftar till att alla individer, ej avgränsat till enbart kön, oavsett

bakgrund och förutsättningar skall har lika rättigheter inom alla samhällsområden.

Genus: Begreppet används i relation till Hirdmans genusteori som behandlas närmare
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i  teorikapitlet.  Begreppet  ämnar  tydliggöra  skillnaden  mellan  det  biologiska  och

sociala könet. Det ska också klargöra uppdelningen mellan män och kvinnor samt hur

föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt uppstår.

2. Tidigare forskning

I detta kapitel presenteras ett urval av tidigare forskning som har gjorts inom

området.  Inledningsvis  behandlas  forskning  om  synen  på  jämställdhet  och

jämställdhetsarbete  inom  organisationer.  Därefter  forskning  som  behandlar

olika  tillvägagångssätt  inom  rekrytering  och  deras  betydelse  för  en  jämn

könsfördelning på arbetsplatser.  Avslutningsvis presenteras tidigare forskning

om kompetensvärdering ur ett jämställdhetsperspektiv. 

2.1 Syn på jämställdhet inom organisationer

I en rapport från Arbetsmiljöverket  Under luppen - genusperspektiv på arbetsmiljö

och  arbetsorganisation (Vänje  2013)  beskrivs  en  förändring  av  synen  på

jämställdhetsarbete inom organisationer sedan i slutet 1990-talet. Enligt rapporten kan

förändringen bero på att den statliga kvinnomaktsutredningen presenterade begreppet

mainstreaming under 1990-talet. Mainstreaming, som senare utvecklades till gender-

mainstreaming,  innebär  att  man för jämställdhetsfrågan från en kvinnofråga till  en

samhällsfråga  som alla  delar  av samhället  har ansvar  för.  Tidigare  koncentrerades

jämställdhetsarbetet  till  att  främja  lika  lön  för  lika  arbete  med  utgångspunkt  i

jämställdhetslagen.  Under  mitten  av  2000-talet  lyftes  frågan  om  strukturella

maktordningar  och  särhållningar  fram  som  hinder  för  jämställdhet  inom

organisationer. Tidigare förklarades segregering på arbetsmarknaden som ett naturligt

resultat  av  män  och  kvinnors  preferenser  gällande  arbete.  (Vänje  2013:18)  Trots

förändringen  som  Arbetsmiljöverket  beskriver,  ser  många  arbetsgivare  inte

jämställdhet som en fråga om könsstrukturer, utan skillnader mellan män och kvinnor

som biologiska och naturliga. (Gonäs 2005 refererad i Vänje 2013:19) 

2.2 Segregering på arbetsplatser

Baude(1992) fann inom ramen för sin forskning av segregerade arbetsplatser att de

arbetsplatser  hon  studerade  styrdes  av  sekelgamla  traditioner  och  väletablerade

strukturer.  Målet  var  att  undersöka  vilka  vardagliga  processer  som återskapar  de
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ojämställda strukturerna och huruvida möjligheten finns att bryta dessa för att få en

mer jämställd arbetsplats. Tre huvudsakliga grupper undersöktes;  arbetsgivarna, de

kvinnliga arbetarna och det lokala facket.(1992:36) Samtliga grupper verkade ha ett

egenintresse  av  att  upprätthålla  könssegregeringen  på  arbetsplatserna,  om  än

omedvetet. För arbetsgivarna handlade det om en kostnadsfråga. Produktionen skulle

hållas igång med tillräcklig bemanning av nyckelkompetenser, till så låg kostnad som

möjligt (Baude 1992:36). För kvinnorna var segregeringen positiv i den bemärkelsen

att ha ett jobb och kontroll över sin egen livssituation. Kvinnorna beskrev också att

det  var  viktigt  för  den  sociala  gemenskapen  (1992:258).  Facket  (som  ofta

representerades  av  män)  menade  att  det  handlade  om  fördelar  i  förhållande  till

arbetets  innehåll,  status  och  lön  (1992:38).  Strukturerna  byggde  på  att  män  hade

försörjningsbördan  i  familjen  och  att  kvinnor  stannade  hemma  och  tog  hand  om

familjen (1992:256 – 257). Synen på män som arbetare och kvinnor som omvårdare

bekräftas av Vänje(2013:19) som menar att den generella uppfattningen i samhället är

att förekomsten av män på en arbetsplats bidrar till att höja kvalitén och kompetensen

i en organisation medan kvinnor bidrar till den psykosociala miljön. Strukturerna som

Baude  (1992)  identifierade  tycktes  vara  svårbrutna  och  bekräftade  att  män  och

kvinnor hålls isär på arbetsmarknaden vilket till och med kunde leda till att män och

kvinnor delas upp på olika avdelningar på en och samma arbetsplats. 

Baude slår i sin forskning även fast att uppdelning mellan män och kvinnor i olika

arbetsfunktioner  egentligen  strider  mot  ekonomiska  teorier  om marknadskrafternas

styrmekanismer. Författaren menar att det borde ha legat i arbetsgivarnas intresse att

rekrytera kvinnor till vissa arbetsfunktioner eftersom att det också fanns kvinnor som

hade de kompetenser som efterfrågades. Trots detta gjordes valet att hellre rekrytera

män. Slutsatsen blev således att det fanns intresse i att skydda männen i deras arbeten

och på så sätt värna om bevarandet av de patriarkala  strukturerna.  (1992:254-256)

Slutsatsen  förstärks  av  Bygren  & Kumlin  som funnit  att  arbetsgivare  tenderar  att

uppmuntra  nyanställningar  där  den  rådande  könsnormen  reproduceras  (Bygren,

Kumlin,  2005:43,59).  Författarna  menar  också att  individer  väljer  att  söka  sig till

företag där de tror att de kommer att passa in, vilket författarna menar skulle kunna

resultera i att kvinnor avstår från att söka tjänster inom yrken och branscher som de

upplever som mansdominerade.
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Baude menar  vidare att  det är vid rekryteringar  som företag har stor möjlighet  att

bryta  invanda  mönster.  Organisationen,  eller  snarare  medlemmarna  som  har

rekryteringsansvaret, kan  välja  vid  en  rekrytering  välja  att  reproducera  de

könsstrukturer som finns eller att bryta dem(1992:160). 

I  Schaumans  avhandling  Från  Venus  till  Mars-  om  jämställdhet  som  en

organisatorisk  fars (1995)  förklarar  författaren  hur  och  varför  segregerade

könsstrukturer har byggts upp. Hon har studerat hur människor i allmänhet, med fokus

på skillnader mellan män och kvinnors synsätt, ser på genus samt hur detta översätts

till jämställdhetsarbete inom organisationer. Schaumans resultat visar att det oftast är

män som har stela, det som kan benämnas som traditionella, uppfattningar gällande

kön. Kvinnor är mer flexibla och ofta mer öppna för alternativa konstruktioner av

kön. (1995: 241) 

2.3 Olika tillvägagångssätt vid rekrytering

2.3.1 Formella kanaler

Arbetsförmedlingen har traditionellt varit en av de främsta formella kanalerna för att

utlysa och söka tjänster. Dock menar Knocke et al. (2003) i sin studie  Retorik och

Praktik  i  rekryteringsprocessen  att  många  företag  väljer  att  inte  använda  sig  av

Arbetsförmedlingen längre, särskilt när det gäller högkvalificerade yrken. Istället har

det blivit populärt att söka potentiella kandidater genom nya typer av nätverk eller

genom  bemanningsföretag.  När  det  gäller  lägre  kvalificerade  yrken  är  det  dock

vanligare att utlysa tjänster genom Arbetsförmedlingen. (Knocke et al. 2003:31-32)

2.3.2 Informella kanaler

I sin studie har Knocke et al. (2003) bland annat undersökt industrin. Studiens resultat

visade  att  en  vanlig  informell  rekryteringskanal  är  spontanansökningar.  Med

spontanansökningar  menas  ansökningar  som  skickas  till  arbetsplatser  utan  att

arbetsplatsen har utlyst någon ledig tjänst. Resultatet visade också att majoriteten av

spontanansökningarna  gjordes av män.(2003:24-25) Forskarna diskuterar  därför  att

det skulle kunna ge större spridning av kandidater om tjänster utannonseras och inte

begränsas till exempelvis spontanansökningar. (Knocke et al. 2003:68)
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Holgersson har  skrivit  en avhandling:  Rekrytering  av företagsledare  -  En studie  i

homosocialitet  (2003). I den nämner hon olika sätt att rekrytera bland annat att en

rekryterare  kan  använda  sig  av  sina  kontakter  för  att  hitta  lämplig  personal.

Författaren  refererar  till  en  annan  studie  som  har  visat  resultat  att  detta  sätt  att

rekrytera  oftast  gynnar  män.  (Reskin  &  McBrier  2000  refererad  i  Holgersson

2003:67) Holgersson (2003) nämner också internrekrytering, som innebär att en redan

anställd byter anställning inom samma organisation. Hon refererar till ett flertal andra

studier som har visat  resultat  på att  internrekrytering främjar  mäns möjligheter  att

avancera  inom  organisationer.  (Holgersson  2003:51,  65-66)  Enligt  Holgersson

(2003:65-67) kan båda dessa typer av rekrytering missgynna kvinnor. Hon menar att

det beror på att om man har en mindre standardiserad rekryteringsprocess ökar risken

för  att  en  bedömning  görs  godtyckligt.  Det  vill  säga:  rekryteraren  kan  ha

förställningar om vem som klarar av arbetet, då finns det en risk att man utgår från

traditionella normer där kvinnor är svagare och måste skyddas från svåra situationer

som ansvarsfulla tjänster skulle innebära. (Holgersson 2003:65-67)

2.5 Kompetensvärdering kopplat till jämställdhet

I en rekryteringssituation finns ofta en bild av vilken person som eftersöks utifrån en

utformad  kravprofil.  Kravprofiler  identifierar  vilka  kompetenser  som  efterfrågas.

Detta kan vara både formella utbildningskrav och/eller krav på arbetslivserfarenhet.

Det kan också vara personlighetsdrag som är meriterande för tjänsten. Bygren och

Kumlin (2005) redogör för forskning gjord av Salancik och Pfeffer (1978) som visar

att  individer  tenderar  att  värdera personer som likar  sig själv högre eftersom man

värderar sina egna personlighetsdrag som positiva. Deras slutsats är att man värderar

personer av det egna könet högre. (Bygren, Kumlin 2005:43) 

Knocke  et  al.(2003)  problematiserar  i  sin  studie  kring  skillnader  i  hur  olika

kompetenser  värderas,  t.ex.  social  kompetens.  De  menar  att  kompetenser  sällan

definieras  tydligt.  (Knocke  et  al.  2003:19)  Trots  att  Knocke  et  al  beskriver  att

kompetens  sällan  definieras,  menar  de  att  företag  ofta  säger  sig  endast  bedöma

kandidater efter kompetens. De nämner det som en ideologi att utgå från, att män och

kvinnor  har samma förutsättningar  och därmed bortser  de från kön som en social
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konstruktion. (Knocke et al 2003:65) Detta kan jämföras med Baude (1992) som fann

att i en bedömningssituation kunde krav på neutralitet i bedömningen resultera i att

krav på jämställdhet släpptes. (1992:161)

3. Teoretisk referensram

Följande  kapitel  presenterar  de  teoretiska  perspektiv  som  är  relevanta  för

analysarbetet av studiens resultat. De teoretiska perspektiv används är Yvonne

Hirdmans  genusteori.  Hirdman  utvecklade  tanken  om  könsroller  och

könsrollernas del i att reproducera genusstrukturer kopplat till ojämställdhet i

samhället. Teorin om homosocial reproduktion kommer också användas därför

att den beskriver fenomenet som kan vara orsaken till att män orienterar sig

mot, samt anställer, andra män.

3.1 Genusteori

Yvonne Hirdman ställer sig frågan om hur det kommer sig att  ”kvinnor generellt,

geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män?” (Hirdman 1988: 49).

Hirdman menar att det är av vikt att problematisera detta för att förstå och undersöka

andra processer ur ett könsperspektiv (Hirdman 1988: 51). Enligt Hirdman finns det

strukturer i samhället som gör att kvinnor är underordnade män. Hon menar att denna

sociala, kvinnliga underordning inte ska ses som något naturligt. Hirdman vill skilja

på det biologiska och det sociala könet. (1988: 49) Å ena sidan föds vi med olika kön

biologiskt  och  fysiskt  sett.  Å andra sidan  formar  samhället  vårt  sociala  kön.  Vårt

sociala  kön uttrycks  idag med begreppet  genus och reflekteras  i  sociala  praktiker.

Med andra ord blir kvinnor och män identifierade med olika egenskaper som anses

vara  typiskt  kvinnliga  respektive  typiskt  manliga,  vilket  tydliggörs  i  samhället.

(Hirdman  1988:  51)  Ett  exempel  på  det  här  är  arbetslivet.  Genusteorin  är  därför

relevant för denna studie.

3.1.1 Genussystemet

Hirdman  beskriver  genussystemet  som en  systematisk  könsstruktur  identifierbar  i

olika  typer  av  sociala,  ekonomiska  och  politiska  system.  Begreppet  genussystem

används  för  att  beskriva  de  strukturer  och  processer  som  utgör  ett  hinder  för

jämställdhet  mellan  kvinnor  och  män.  Genussystemet  består  av  två  principer;

dikotomi och hierarki.  Dikotomi handlar om att  kvinnor och män hålls  isär.  Detta
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resulterar i en könssegregering där kvinnor och män ses som varandras motsatser som

inte bör beblandas med varandra. (Hirdman 1988: 51) I fokus för denna uppsats står

arbetslivet och där är den könssegregering som Hirdman beskriver påtaglig.

Hirdmans andra princip är att det är ur den första principen om dikotomi, som den

andra  om hierarki  legitimeras.  När  män  och  kvinnor  separeras  orienterar  de  sina

handlingar och sysslor efter vad som anses vara manligt och kvinnligt. Orienteringen

leder  i  sin  tur  till  en  hierarkisk  uppbyggnad.  Hierarkin  härleder  således  till  ett

maktbegrepp där mannens handlingar och egenskaper anses vara av högre värde än

kvinnans och mannen blir normen. Författaren hävdar att principerna är beroende av

varandra, den ena principen kan inte existera utan den andra. (Hirdman 1988:52)

3.1.2 Genuskontrakten

Hirdman hävdar att genussystemet reproduceras inom alla samhällsområden. Det är

med andra ord inget system människan påtvingas utan varje individ är involverad i

reproduceringsprocessen.  (Hirdman  1988:  53)  Författaren  menar  att  det  är  genom

dessa  genuskontrakt  som  varje  individ  hjälper  till  att  upprätthålla  systemen.

Genuskontrakten är samhälls- och tidsrelaterade, det vill säga varje samhälle i varje

tid har sitt eget genuskontrakt. Det är ett abstrakt kontrakt med föreställningar om hur

män och kvinnor ska interagera med varandra på tre olika nivåer; kulturell nivå, inom

arbetsdelningen  och på  individnivå.  Föreställningarna  innefattar  till  exempel  vilka

personliga  egenskaper  varje  man  respektive  kvinna  bör  ha,  vad  vederbörande bör

arbeta  med beroende på kön, utseendemässiga krav i  relation till  kön m.m. Dessa

förställningar  omvandlas  till  normer  som  ärvs  från  generation  till  generation.

(Hirdman 1988: 54)

Vidare  diskuterar  Hirdman  vilka  möjligheter  som  finns  för  en  grundläggande

förändring av genussystemet. Hennes slutsats är att ju mer kvinnor och män hålls isär

inom olika områden i samhället, desto mindre blir mannen som norm ifrågasatt och

desto  mer  blir  den  manliga  makthierarkin  legitimerad.  Hon menar  att  logiskt  sett

borde  därför  mindre/svagare  särhållning  leda  till  högre  grad  av  ifrågasättande.

(Hirdman 1988: 57)

3.2 Homosocial reproduktion

Begreppet  homosocial  reproduktion kommer  ur  begreppet  homosocialitet  som dök
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upp  inom organisationsforskningen  på  1960-talet.  Enligt  Holgersson  var  Lipman-

Blumen (1976), en av de första forskarna att använda sig av begreppet homosocialitet.

Homosocialitet innebär den samhörighet som individer av samma kön upplever. Det

är  en  icke-sexuell  relation  som  kan  vara  ett  vänskapligt  och/eller  professionellt

förhållande.  (Holgersson  2003:25)  Homosocialitet  ska  inte  förväxlas  med

homosexualitet. Homosocialitet syftar till att det vid samkönade förhållanden går att

få sina känslomässiga behov tillfredsställda utom de sexuella (Zetterquist 2007:55).

Lipman-Blumen(1976) menar  att  homosocialitet  grundar sig i  upplevelsen av vem

som har makt. Forskaren menar att det är män som har makt inom organisationer och

att det är därför män drar sig till andra män. Kvinnor däremot är heterosociala. De

dras till män för att knyta sig an till den makt som männen har. På så vis reproducerar

både  män  och  kvinnor  den  manliga  normen.  (Holgersson  2003:45)  Holgersson

refererar  även  till  Lindgren(1996,1999)  som beskriver  att  det  inte  bara  är  för  att

anskaffa sig makt som män ägnar sig åt homosocialt beteende. Det är också för att

bekräfta och legitimera sin plats i hierarkin. (Holgersson 2006:45-46) 

Holgersson refererar  också till  Kanter  (1977) som beskriver  mäns  orientering  mot

andra män med begreppet homosocial reproduktion. Detta fenomen förekommer inte

bara för att män föredrar att umgås med andra män, utan att arbetsplatser präglas av

osäkerhet. Av den anledningen väljer män att anställa individer som de har förtroende

för. Kanter menar att  det beror på att  män har lättare att förutsäga hur andra män

kommer  agera  i  givna  situationer.  Kanter  menar  också  att  män  är  osäkra  på  hur

kvinnor  kommunicerar.  För  att  arbetet  ska  flyta  på  utan  onödiga

kommunikationssvårigheter är det därför lättare för män att arbeta med andra män.

(Holgersson 2003:46) 

Enligt  Eriksson-Zetterquist  et  al.  (2006) har Kanters forskning kritiserats.  Kritiken

hävdar  att  omvänt  skulle  det  betyda  att  kvinnor  skulle  avancera  enklare  inom ett

kvinnodominerat företag. Detta är en sanning med modifikation. Även om man kan

finna fler kvinnor i toppositioner inom kvinnodominerade företag, visar studier att det

ändå är enklare för män att avancera inom dessa företag. Kritikerna menar att Kanter

inte har tagit hänsyn till de strukturella könsordningar som existerar i samhället som

helhet.  Samhällsmässigt  är  det  män  som  har  makten  och  kvinnor  som  är
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underordnade. Resultatet  blir då att även kvinnor anställer  män för att genom dem

anskaffa sig maktpositioner.(Eriksson-Zetterguist et al. 2006:309)

4. Metod

I detta kapitel redogör vi inledningsvis för vilken metod vi har använt oss av och

varför. Därefter presenterar vi företaget samt förklarar hur vi har valt ut de

respondenter som har deltagit i studien. Vidare redovisar vi hur materialet har

analyserats,  samt  vilka  avgränsningar  som  vi  har  gjort  och  hur  våra

avgränsningar kan påverka reliabiliteten och validiteten för studien. Slutligen

redogör vi för de etiska överväganden som vi har gjort.

4.1 Val av metod

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har vi valt att använda kvalitativ metod.

Utgångspunkten  är  fenomenologisk,  eftersom  vi  strävar  efter  att  undersöka

respondenternas egna upplevelser av och syn på olika fenomen. (Kvale 2006:54) I det

här fallet respondenternas upplevelser av och syn på jämställdhet samt rekrytering ur

ett jämställdhetsperspektiv. För att undersöka hur företagets rekryteringsprocess ser ut

i  praktiken  tänker  vi  oss  att  det  är  lämpligt  att  göra  intervjuer  eftersom  de

policydokument och manualer som företaget har bara återger hur det  ska gå till och

inte  hur  det  faktiskt  går  till  i  praktiken.  Intervjuer  är  också  ett  effektivt  sätt  att

undersöka en individs upplevelser och inre föreställningsvärld. Därefter studerar vi

några styrdokument för företagets rekrytering för att kunna göra en jämförelse.

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär

att  respondenterna får definiera vad som är viktigt  i förhållande till  de frågor som

ställs. Det är dock ändå vi som intervjuare som har valt ut vilka områden som ska

behandlas under intervjuerna samt omvandlat områdena till konkreta frågor. (Aspers

2010: 137) Konkret innebär i detta fall att vi konstruerar ett antal frågor i förväg och

har dessa som utgångspunkt, men vi lämnar utrymme för följdfrågor utifrån de svar vi

får från respondenterna.

4.2 Val av företag och respondenter

Det företag som är föremål för vår studie har en underrepresentation av kvinnor och är
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därför ett lämpligt och relevant studieobjekt. I initialskedet kontaktade vi företagets

personalchef  som  vi  sedan  dess  har  haft  som  vår  kontaktperson  genom  hela

uppsatsarbetet. Urvalet av respondenter gjordes i samarbete med vår kontaktperson.

De utvalda är rekryteringsansvariga,  både kvinnor och män i olika åldrar,  och har

under  det  senaste  året  varit  i  ett  antal  rekryteringssituationer.  Kontakt  med

respondenterna etablerade vi genom vår kontaktperson.

4.3 Presentation av företag

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag och även en ledande aktör i Europa

inom branschen. Företaget bildades 2003 genom en sammanslagning av Mellanskog

industri AB och AssiDomän Timber Holding AB. Setra ägs idag av Sveaskog till 50,0

procent, Mellanskog till 49,5 procent och de återstående 0,5 procenten ägs av 1500

mindre aktieägare. I Setra-koncernen ingår nio sågverk, tre förädlingsenheter och två

husfabriker.  Produktionsenheterna  är  utspridda  över  landet  med  en  geografisk

koncentration till mellersta Sverige. Huvudkontoret ligger i Solna. Företaget omsätter

4 miljarder kronor och har ca 1000 anställda. (Årsredovisning, ”Setra i korthet” 2012:

1) Setra delar in sina anställda i två kategorier, kollektivanställda och tjänstemän. De

kollektivanställda  utgör  78 procent  av samtliga  anställda  och är  den kategori  som

befinner  sig  främst  inom den producerande delen  i  företaget.  Tjänstemännen  som

utgör 22 procent av det totala antalet anställda arbetar antingen med administrativa

uppgifter  inom  företaget  eller  har  arbetsledande  positioner  inom  olika  delar  av

företaget. (Årsredovisning, ”Det här är Setra” 2012: 20) Även om Setra i helhet har en

underrepresentation av kvinnor, är antalet kvinnor färre bland de kollektivanställda.

Vi har därför ansett det lämpligt att undersöka om företagets rekryteringsprocess ser

olika ut för det två yrkeskategorierna och i så fall vilka konsekvenser detta får för

rekryteringen av kvinnor till företaget.

4.3.1 Formella dokument från Setra

Setra har en rekryteringspolicy och en jämställdhetspolicy. Policydokumenten har vi

använt  oss  av  som  kompletterande  material  till  intervjuerna  i  uppsatsen.  Vi  har

studerat  policydokumenten  och  jämfört  dem  med  det  som  framkommit  genom

intervjuerna. Syftet med detta har varit att få en bild av hur Setras rekryteringsprocess

och jämställdhetsarbete ska gå till i jämförelse med hur Setras rekryteringsprocess och

jämställdhetsarbete faktiskt går till. 
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I företagets rekryteringspolicy beskrivs vilka olika moment som företaget ska följa

vid rekrytering av personal. Enligt rekryteringspolicyn ska Setra tillämpa något som

kallas för ”Farfarsprincipen”. Principen innebär att varje nyrekrytering ska godkännas

av en överordnad till den rekryterande chefen. I rekryteringspolicyn finns också ett

avsnitt som behandlar rekrytering ur ett jämställdhetsperspektiv. Enligt detta ska Setra

vid utannonsering av tjänster anstränga sig för att attrahera kandidater av båda könen.

Det  anges också i  dokumentet  att  arbetsgivarens  ansvar att  eftersträva  en jämnare

könsfördelning  förstärks  om  det  råder  en  obalans  på  arbetsplatsen.  Setras

jämställdhetspolicy beskriver syftet med ett jämställdhetsarbete på företaget och vilka

positiva  effekter  en  jämställd  arbetsplats  ger. Vi  har  även  tagit  del  av  ett  antal

annonser  som  Setra  har  använt  när  de  har  externannonserat.  Annonserna  var

intressanta eftersom vi var intresserade av utformningen av dem och hur de påverkar

rekryteringen. 

4.4 Studiens respondenter

Nedan  följer  en  genomgång  av  våra  respondenter,  deras  befattningar  och

ansvarsområden. Respondent=R

R1: är en manlig medarbetare som har ett övergripande ansvar för sin enhet samt 

rekryteringsansvar för tjänstemän. Respondenten har även rekryteringsansvar via 

“Farfarsprincipen” för övriga befattningar på enheten.

R2: är en manlig medarbetare som har ett övergripande ansvar för sin enhet samt 

rekryteringsansvar för tjänstemän. Respondenten har även rekryteringsansvar via 

“Farfarsprincipen” för övriga befattningar på enheten.

R3: är en manlig medarbetare som har rekryteringsansvar för kollektivpersonal.

R4: är en kvinnlig medarbetare som har ett övergripande ansvar för sin enhet samt 

rekryteringsansvar för tjänstemän. Respondenten har även rekryteringsansvar via 

“Farfarsprincipen” för övriga befattningar på enheten.
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R5: är en kvinnlig medarbetare som har ett övergripande ansvar för sin enhet samt 

rekryteringsansvar för tjänstemän. Respondenten har även rekryteringsansvar via 

“Farfarsprincipen” för övriga befattningar på enheten.

R6: är en manlig medarbetare som representerar Setras gemensamma HR- och 

kommunikationsavdelning och har ett övergripande ansvar för bl.a. 

rekryteringsprocessen inom företaget.

4.5 Intervjusituationerna

Enligt Trost (2005) är det av betydelse att vara två intervjuare vid en intervju med till

exempel en företagsrepresentant. Trost menar att vara två intervjuare är till en fördel

för att komplettera och hjälpa varandra under intervjuns gång. Detta genom att en

intervjuare antecknar,  till  exempel  kroppsspråk och andra icke-verbala  uttryck hos

respondenten, som kan vara avgörande för resultatet. (Trost 2005: 47). Med detta i

åtanke  bestämde  vi  oss  för  att  genomföra  samtliga  intervjuer  med  båda  oss

uppsatsskribenter närvarande. Vi inledde varje intervju med att presentera oss själva

och studiens syfte samt inhämta respondentens godkännande för inspelning. Vidare

informerade  vi  varje  respondent  om  att  deltagandet  var  anonymt  och  att  denne

närsomhelst kunde avbryta intervjun. Två av respondenterna var verksamma på orter

belägna långt ifrån vår studieort  och intervjuerna genomfördes därför över telefon.

Övriga intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Förutom att det

var en fördel att träffa respondenterna, var vi också intresserade av att få en inblick i

verksamheten.  När  samtliga  intervjuer  var  genomförda  transkriberade  vi  dem.

Därefter kodade vi transkriberingarna och analyserade materialet.

4.5 Analysmetod

Analysarbetet inledde vi genom att vi transkriberade våra genomförda intervjuer och

skrev  ut  dem.  Därefter  läste  vi  igenom  pappersexemplaren  och  skapade  oss  en

helhetsbild av det som framkom i intervjuerna. Efter det kodade vi transkriberingarna

enligt  marginalmetoden  (Aspers  2011:185).  Vi  skapade  ett  kodschema  med

utgångspunkt i de teorier som vi hade valt.  Vi gjorde kodningen på våra utskrifter

med hjälp av färgpennor där varje  färg tillhörde  en kod.  Kodningen var  deduktiv

eftersom vi kodade med utgångspunkt i våra valda teorier. Dock var vi också öppna

21



för att hitta nya kodord under kodningen för att få så djup förståelse för materialet

som möjligt. (Aspers 2011:169,174)

4.5 Avgränsningar

Föreliggande studie är avgränsad till  att undersöka ett enskilt företag vilket gör att

studien  inte  går  att  generalisera  till  andra  liknande  företag.  Eftersom endast  fem

respondenter valdes ut kan materialet inte heller generaliseras till hela företaget. En

större studie med fler företag och/eller fler respondenter blir alltför omfattande för

denna uppsats. Dock kan vi få en uppfattning om synen på jämställdhet och hur man

arbetar med rekrytering ur ett jämställdhetsperspektiv i den här typen av företag och

bransch. Vi kan få en indikation på om rekryteringsprocesser kan utgöra hinder för

kvinnor  att  få  anställning  på  företag  som är  överrepresenterade  av  män.  Att  vår

kontaktperson hjälpte oss i valet av respondenter kan påverka validiteten för studien.

Det finns en risk för att vår kontaktperson har gjort ett strategiskt val av respondenter

som kan ge ett resultat i en annan riktning.

4.6 Etiska överväganden

Under  arbetets  gång  har  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  beaktats.

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudsakliga krav på hur en vetenskaplig studie

ska bedrivas. Syftet med kraven är att skydda de personer som deltar i intervjuerna.

Kraven  är  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och

nyttjandekravet.  (Vetenskapsrådet  2011)  Det  har  varit  svårt  att  säkerställa

respondenternas anonymitet i enlighet med konfidentialitetskravet eftersom vi inte har

anonymiserat  företaget  där samtliga respondenterna är anställda.  Vi har dock varit

noga  med  att  informera  respondenterna  om  detta  samt  studiens  syfte  och  deras

rättigheter  som deltagare.  Intervjuerna  har  i  samtliga  fall  påbörjats  först  efter  att

samtycke har inhämtats. Materialet har använts endast i forskningssyfte och därmed

har nyttjandekravet uppfyllts.

5. Resultat

I detta kapitel presenterar vi studiens resultat utifrån det empiriska materialet. 

Resultatet presenteras i två avsnitt som står i relation till våra frågeställningar.

Första  avsnittet  handlar  om  Setras  syn  på  jämställdhet.  Andra  avsnittet
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beskriver Setras rekryteringsprocess samt hur processen skiljer sig åt mellan de

olika yrkeskategorierna. Varje avsnitt avslutas med en kort sammanfattning. 

5.1 Jämställdhet

Vi har genom våra intervjuer identifierat tre komponenter som bildar kärnan i Setras

jämställdhetssyn.  De  tre  komponenterna  är  skillnaden  mellan  vad  Setras

jämställdhetspolicy säger och respondenternas utsagor om synen på jämställdhet inom

företaget,  hur  det  aktiva  jämställdhetsarbetet  bedrivs,  samt  respondenternas

föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt.

5.1.1 Skillnaden mellan jämställdhetspolicy och respondenternas utsagor

Genom att titta på de formella styrdokumenten som finns inom Setra finner man hur

Setra officiellt behandlar jämställdhet samt hur de ämnar bedriva jämställdhetsarbete.

Nedan följer ett utdrag från Setras jämställdhetspolicy:

Jämställdhetsarbetet inom Setra Group syftar till att skapa balans mellan könen samt

främja mångfald i organisationen. Jämställdhet ger positiva effekter på flera plan

bland annat genom att Setra Group:s kompetensnivå höjs och vår konkurrenskraft

ökar.

I jämställdhetspolicyn beskrivs att det ska utföras ett aktivt jämställdhetsarbete och i

jämställdhetsplanen  beskrivs  de  aktiviteter  som  ska  utföras.  Dessa  innefattar

exempelvis  lönekartläggningar,  hur  man  hanterar  sexuella  trakasserier  och

arbetsförhållanden. Det finns även ett avsnitt om rekrytering där det fastslås att man

vid varje rekrytering ska ha jämställdhetsperspektivet i beaktande vilket respondent 6

bekräftar:  

Jag skulle nog säga att det är en fråga som(jämställdhet red. anm), som man inte

liksom, eller som jag inte avgränsat arbetar med mer än vid enstaka, liksom tillfällen,

då man följer upp det. Men i övrigt så är det en fråga som ligger med i mitt arbete,

så, så det liksom, det ligger i bakgrunden när vi pratar om rekrytering, det ligger i

bakgrunden när vi är ute och följer upp i verksamheten, så det är ett perspektiv som

man försöker ha med sig.(R6)
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De kvinnliga respondenterna beskriver dock inte jämställdhet som ett perspektiv att

ha i beaktande. De lägger mer fokus på att vara öppen för de skillnader som finns

individer emellan:

Men jag tror att det är bra [...] alltså att ha olika åldrar. Alltså olika bakgrunder,

olika utbildningar, olika kompetenser, och där kommer kön självklartvis in också som

en del av det. Men att man bara pratar manligt och kvinnligt det, det vet jag inte om

jag tycker är så intressant faktiskt, om jag ska vara ärlig. Utan det är mer

skillnaderna som är det.(R5)

De  manliga  respondenterna  fokuserar  mer  på  gruppnivå  än  de  kvinnliga

respondenterna  som tycktes  ha mer  av ett  individperspektiv.  De ansåg att  det  var

viktigt att rekrytera kvinnor till företaget eftersom att det skapar bättre stämning på

arbetsplatsen och angav sig därför ha använt positiv särbehandling. 

Ja, de ska jag nog kunna påstå för vi, vi försöker ju jobba med att få in kvinnor för

jag tycker det inte är bra när det är för få[...]Det blir en helt annan stämning i ett

skiftlag om det bara är killar, den blir inte bra alltså[...]Det kan bli lite råare attityd

till allting[...]Därför ska det ju jobba minst en kvinna på varje skiftlag, nu har vi inte

det här [...] Vi kör ju treskift så att vi ska försöka få in nån till men, i alla fall den

nästa som, vi anställer blir en kvinna och det vet jag för jag har redan en som har

spontanansökt som, så nästa gång det blir nånting då kommer hon och väljas[...]jag

kan säkert egentligen plocka ut, mera kvalificerade sökanden om man skulle se det

så, på ett annat sätt men som jag sa tidigare så har vi egentligen inga krav på vilken

bakgrund du har, så att det är rätt inställning.(R1)

Vi är inte här för att anställa 50/50 kvinnor, män, det finns ju inte i våran agenda. Vi

är här för att göra en bra produktion och ett bra resultat. Och om det behövs [...]

kvinnor med i det här för att få lite ordning på skiftlag, ja då gör vi då det. Det är ju

ren egoistisk fråga. Så att säga. Vi går ju inte dock och bär nån fana att förändra

världen.(R2)

Ingen av de kvinnliga respondenterna sade sig ha använt positiv särbehandling. De
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beskrev sig båda som väldigt kompetensinriktade vid värdering av arbetssökande. En

av dem nämnde även att hon upplevde diskussionen om kvotering som trist när hon

fick en fråga om positiv särbehandling:

Det är ju en tråkig diskussion utifrån det här med, att jag tar den fighten ibland med

kvotering och så vidare, liksom att, att det är orättvist och hit och dit och så vidare.

Jag anser ju att det är många män har ju blivit kvoterade in på att dom bara varit

män tidigare. För det är ju så det har varit. (R5)

5.1.2 Jämställdhet som arbetsmiljö

Jämställdhetsarbetet  på  Setra  gäller  till  stor  del  arbetsmiljörelaterade  frågor.

Faciliteterna ska vara anpassade till båda könen och att man inte ska ha något som kan

uppfattas som kränkande för någon, oavsett kön. Samtliga respondenter menade att

arbetsmiljön utgör den primära plattformen för en jämställd arbetsplats.

Men vi månar om dom kvinnor som jobbar här  och det tror jag att de känner också.

[...] Det är ju inte så att de får byta om i en skrubb och de får de skitigaste jobben

eller ja, blir åsidosatta. Ja, dom har sin plats och de trivs bra i grupperna

förhoppningsvis. Det är ju svårt att säga men vi tänker på vart vi sätter dem så att det

ska funka bra.(R3)

Respondent 5 säger sig dessutom göra riktade skyddsronder för att se över om det

finns något som behöver åtgärdas. Respondenterna menar bland annat att det tidigare

funnits kalendrar som har varit nedsättande mot kvinnor. De riktade skyddsronderna

ska se till att det inte förekommer material i verksamheten som skulle kunna uppfattas

som diskriminerande samt att alla faciliteter är anpassade för både män och kvinnor.

Vid  en  rundvandring  på  ett  av  sågverken  noterades  att  de  kvinnliga

omklädningsrummen var av sämre standard än de manliga. Förklaringen till detta var

att det handlade om en kostnadsfråga och att ombyggnaden av gymmet prioriterades

före  renovering  av  omklädningsrummet.  Utöver  detta  angavs  alla  faciliteter  hålla

samma  standard  och  att  man  vid  ombyggnader  konsulterade  både  manliga  och

kvinnliga medarbetare om preferenser kring byggnaden.
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5.1.3 Manliga och kvinnliga normer

Respondenterna  fick  frågan om de ansåg att  det  fanns  typiskt  manliga  respektive

typiskt  kvinnliga  yrken.  Syftet  var  undersöka  föreställningar  om  män  respektive

kvinnor som anställda på Setra utgår ifrån.  Vissa respondenter utgick ifrån att det

fanns  uppenbara  skillnader  mellan  män  och  kvinnors  kompetenser.  En  av  våra

kvinnliga respondenter uttryckte sig på detta vis: 

Och här kan det eventuellt då finnas en genusskillnad, att tjejer är ofta mer

pragmatiska kanske än män som kan vara mer hårt styrda men det där vet inte jag.

Det gissar jag bara så. Se det är väl sådana fall, man trycker på vad är viktigt i Setra

att det här arbetet med värdeord, vad ska vi värdesätta, hur ska vi jobba. Tycker vi

att det är viktigt med personalfrågor måste ju det genomsyra alla processer. Tycker

du det är bara viktigt med produktion och hårda, hardcore fakta så [...]. Så är det

sådan person man ska ha. Då kommer det vara lättare att hitta den bland, män. Än

bland kvinnor.(R4)

Detta förstärktes av en annan kvinnlig respondent som menade att hon inte var som

hennes andra väninnor.  Respondenten rörde sig i  industrivärlden och befann sig i

andra forum än vad hennes väninnor gjorde:

Jag försöker bara tänka såhär hur udda påfågel en annan är bland sina väninnor

liksom. Alltså vilka medier jag är ute på och vilka medier dom är ute på det är inte

riktigt samma faktiskt utan vi har lite olika, olika tidningar som vi läser och så

vidare.(R5)

En av de kvinnliga respondenterna hade en föreställning om kvinnor på arbetsplatser

som hon sade sig ha fått efter ett antal års erfarenhet:

Sen är det så att tjejer av nån anledning kan inte vara fler, det måste vara en, två

eller jämna tal.[...]Man kan inte ha en arbetsgrupp, av nån anledning, jag förstår inte

varför, så här tre eller fem eller sju, då får du nån som sticker ut.[...]Alltså om de har

en grupp på tre tjejer så kommer en utav tjejerna vara utanför. Tjejer av nån

anledning, vi gaddar ihop oss två och två.(R4)
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Vissa  av  respondenterna  försökte  förklara  frånvaron  av  kvinnor  på  Setra  med  att

arbete  inom  träindustrin  medförde  tunga  lyft.  De  menade  att  många  människor

fortfarande har föreställningen att det krävs mycket fysisk styrka för att jobba på ett

sågverk. De ansåg att Setra borde vara bättre på att förmedla att det inte längre är så.

Respondenterna  beskrev  att  arbetet  blivit  mer  tekniskt  än  fysiskt  och  att  det  inte

längre behövdes traditionella manliga attribut för att arbeta där.

Några  respondenter  ansåg att  synen  på  jämställdhet  och  kvinnor  handlade  om en

åldersfråga. En respondent gav följande beskrivning: personer över 60 år lever kvar i

ett förlegat sätt att se på kvinnor. Det finns tydliga, kvinnliga platser i samhället som

är skilda från de manliga sfärerna. Personer runt 40 år menar respondenten förstår

innebörden av ett jämställdhetsarbete och arbetar också därefter. 20-åringar i sin tur

ser inte jämställdhet som en fråga utan en självklarhet. 

På frågan om respondenterna anser Setra vara jämställt svarar samtliga respondenter

jakande, oavsett kön.

5.2 Sammanfattning

Enligt  Setras  jämställdhetspolicy  ska  det  bedrivas  ett  aktivt  jämställdhetsarbete.

Respondenterna beskriver jämställdhet som ett perspektiv som de har i beaktande. De

kvinnliga respondenterna angav dock att de lägger mer fokus på att vara öppen för de

skillnader  som  finns  individer  emellan.  De  manliga  respondenterna  fokuserar  på

gruppnivå och ansåg det vara viktigt  att  rekrytera kvinnor eftersom det skapar en

bättre  stämning  på  arbetsplatsen.  Alla  manliga  respondenter  uppgav  att  de  hade

använt sig av positiv särbehandling. Inga kvinnliga respondenter hade använt sig av

positiv  särbehandling  utan  beskrev  sig  själva  som  mer  kompetensinriktade  vid

värdering av sökande. Det praktiska jämställdhetsarbetet  berör främst arbetsmiljön.

Faciliteterna  ska  anpassas  till  båda  könen  och det  ska  inte  finnas  något  som kan

uppfattas som kränkande för någon.  En respondent menade att synen på jämställdhet

är en generationsfråga.  Vissa av respondenterna förklarar underrepresentationen av

kvinnor på Setra med att människor fortfarande har föreställningen om att träindustrin

kräver god fysisk styrka. Alla respondenter var överens om att Setra var en jämställd
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arbetsplats. 

5.3 Setras rekryteringsprocess

I  detta  avsnitt  av  resultatkapitlet  presenteras  resultatet  av  hur  Setras

rekryteringsprocess  ser  ut,  om/hur  processen  skiljer  sig  mellan  yrkeskategorierna

(kollektivanställda och tjänstemän) samt en jämförelse mellan rekryteringsprocessen

och rekryteringspolicyn. De olika momenten i Setras rekryteringsprocess rubriceras

utifrån  den  rekryteringsprocess  som  beskrevs  i  bakgrunden.  (Se  kapitel  1)

Avslutningsvis ges en kort sammanfattning. 

5.3.1 Rekryteringsprocessen enligt rekryteringspolicyn

Efter  att  ha  studerat  Setras  rekryteringspolicy  identifierade  vi  följande  moment  i

policyn som beskriver hur en rekrytering ska gå till. När rekryteringsbehov uppstår

ska en kravprofil utformas och därefter ska tjänsten utannonseras. Om tjänsten ska

annonseras externt ska alltid internannonsering ske. Ska rekrytering ske internt ska

tjänsten internannonseras om inte särskilda skäl föreligger. Urval och rangordning av

sökande  ska  ske  konsekvent  och  systematiskt.  Meriterna  ska  bedömas  mot

kravprofilen. Intervjuerna ska genomföras strukturerat och konsekvent. Därefter fattas

ett  beslut  om  vem  som  får  tjänsten  och  i  samband  med  det  tillämpas

“Farfarsprincipen”. Rekryteringspolicyn fastslår också att Setra ska försöka attrahera

sökande av båda könen samt att arbetsgivarens ansvar för detta förstärks vid sned

könsfördelning på arbetsplatsen. 

Trots  en  utarbetad  rekryteringspolicy  kände  respondent  2  och  3  inte  till  den.

Resterande respondenter  kände till  och hade läst  policyn,  men menade att  de inte

alltid följde den helt och hållet. Respondent 1 kände inget behov av att ändra något

gällande sitt sätt att rekrytera bara för att det fanns en policy. Respondenten bedömde

att  sin  långa  erfarenhet  av  branschen  var  tillräcklig  för  att  klara  av  att  göra

rekryteringar på ett korrekt sätt. Respondent 6 med övergripande personalansvar, som

också har ansvar för policydokumenten i företaget, menade att formella regelverk kan

hämma kreativiteten hos ledare:

Har vi regelverk som är utgångspunkter för hur vi ska agera i alla frågor då kommer

vi gå vilse. Cheferna kommer hitta i guiderna, vart ska jag, hur ska jag tänka i den
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här frågan och då kommer man skapa en organisation där det finns en rädsla för att

göra fel. Att man missar den egna kreativiteten hos ledarna, och det blir ett mindre

stimulerat arbete […] de ska vara helt öppna så att man inte stänger dem,

handlingsutrymmena för mycket. (R6)

5.3.2 Setras rekryteringsprocess

Fem  av  sex  respondenter  har  rekryteringsansvar  för  tjänstemän  på  sin  enhet.

Respondent  3  har  rekryteringsansvar  för  kollektivpersonal  på  sin  enhet.  Samtliga

respondenter har gett liknande beskrivningar av Setras rekryteringsprocess samt att

den  skiljer  sig  beroende  på  om tjänstemän  eller  kollektivpersonal  ska  rekryteras.

Respondent 1 menar att orsaken till att processen skiljer sig åt beror på att tjänstemän

och kollektivpersonal utför olika typ av arbete. Respondent 1 menar också att det inte

finns några formella utbildningskrav för kollektivpersonal och att det också kan vara

en orsak till  skillnaderna.  Respondent  2  beskriver  att  rekryteringen  av  tjänstemän

måste vara trygg.

Alltså tjänstemän[…] du måste vara trygg i din rekrytering. Är du tveksam kan du

inte rekrytera. Du måste ju vara säker på att det här ger, ger resultat[…] har man en

befattning som att du, antingen leder du personal eller så ansvarar du för väldigt

stora värden och alltså det är noga att det verkligen fungerar också[…] du måste

vara säker på att du har satsat på rätt häst. Och då, i den rekryteringen då, ja då

kanske man använder sig mer utav HR också. (R2)

Respondent 6 med övergripande personalansvar bekräftar att beroende på vilken tjänst

rekryteringen  gäller  lägger  rekryteringsansvariga  olika  grad  av  energi  på

rekryteringen. Detta tror respondenten leder till att processerna kan se olika ut. 

Alla respondenter uppgav att majoriteten av sökande till Setra var män. Vanliga 

siffror var 80-100 % manliga sökanden, med en viss variation beroende på befattning 

och geografisk placering. De flesta av respondenterna härledde den skeva 

urvalsgruppen som orsak till Setras svårigheter att rekrytera kvinnor. Respondent 2 

menade att det var problemet: 

Jag ser problem, det är ju inga kvinnor som söker. Man kan ju inte tvinga hit folk.
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[...] Det går ju inte. Så att det är det största problemet. Skulle det vara lika många

sökanden, ja då skulle det inte vara nåt problem. Kvinnor som män.

5.3.3 Annonsering

När  tjänstemän  ska  tillsättas  sker  alltid  en  extern-  och  internannonsering  enligt

samtliga  respondenter.  Finns  det  behov  händer  det  också  att  Setra  anlitar

rekryteringsbolag för att få hjälp med att rekrytera. Att ta hjälp av rekryteringsbolag

förekommer nästan uteslutande vid tjänstemannarekryteringar, enligt respondenterna. 

Ehm, alltså på ett sätt är det jättestor skillnad, för när man rekryterar tjänstemän har

man gjort det via att man har satt ut annonser alternativt använt rekryteringsbolag.

Medan när vi har gjort det på kollektivsidan så har det lite varit, vi har använt de

kontakter vi har haft. (R4)

Samtliga respondenter menar att det nästan aldrig finns behov av att externannonsera

efter  kollektivpersonal.  Flera  av  respondenterna  benämner  rekryteringen  av

kollektivpersonal som “någon som känner någon-rekryteringar”.  Med detta menar

respondenterna att  redan anställd  personal ger  rekommendationer  av personer som

kan tänkas passa för tjänsten som ska tillsättas.  Respondent 1 beskriver “någon som

känner någon -  rekryteringar” som positivt  eftersom företaget  på det  sättet  tidigt

försäkrar  sig  om goda referenser.  Respondent  6  med  övergripande personalansvar

beskriver fenomenet på detta vis: 

Säg att man har 50 st arbetare på en enhet och du har 5 st tjänstemän, du har ju

liksom en sjukfrånvaro hela tiden som gör att man alltid behöver ett inflöde på

arbetarsidan, inte på samma sätt har vi det behovet på tjänstemannasidan. [...] Och

då kan en rekrytering, många gå till så att, ja men jag känner den här killen som är

duktig på det här och han är utan arbete. Vi tar in honom just nu.

Respondenterna berättade också att det regelbundet kommer spontanansökningar till

tjänster som kollektivpersonal, men ingen av dem nämnde att detta förekommer på

tjänstemannasidan.  Därför  blir  behovet  av  att  annonsera  efter  kollektivpersonal

mindre,  eftersom att  det redan finns ett  underlag av spontanansökningar att  hämta
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kandidater ifrån. 

Enbart  respondent  5  gör  ingen  skillnad  vid  rekrytering  av  tjänstemän  och

kollektivpersonal. Dock poängterar respondenten att processen kan se olika ut om det

handlar om att rekrytera någon med spetskompetens oavsett yrkeskategori. I sådana

fall  föredrar  respondenten  att  använda  sig  av  ett  rekryteringsbolag.  Respondenten

menade dock att dessa situationer i de flesta fall gäller rekrytering av tjänstemän. 

Vi har ju använt en rekryteringsfirma i vissa roller, och då är det mer specifika

befattningar som är, det är lite sådär spetskompetens alltså. [...] Sedan när det är

mer allmänna kompetenser, då är det ju då sköter vi ju det själva. Då kör vi först och

främst en internannonsering på Setranätet. Och sen kör vi en, ja en

externannonsering i någon tidning eller Arbetsförmedlingen o.s.v. Så där har inte jag

gjort några direkta skillnader mellan kollektiv och tjänstemän. (R5)

När vi studerade några fulltextannonser noterade vi att annonserna flera gånger skiljde

sig åt gällande struktur och språk. Respondenterna menar att detta beror på att det är

olika  personer  som  konstruerar  annonserna.  Respondent  6  med  övergripande

personalansvar menade att utformning av annonser till viss del följer en standardmall,

men att de som rekryterar är fria att konstruera dem hur de vill. Respondenten trodde

också att kvalitén på annonsen varierar beroende på vilken tjänst som ska tillsättas.  

Alltså vi har, till viss del kan väl säga att vi har en standardmall. [...] inleds de ofta

med någon form av företagsbeskrivning, enhetsbeskrivning, [...] befattning. Men sen

har vi väl inte mer mall än så. Och utgångspunkten är ofta att verksamhetschefen får

göra ett utkast [...]. Sen så är det ju så att beroende på tjänst, beroende på om det går

både extern och internt o.s.v. så kan kvalitén variera och tiden som läggs på det, det

skiljer sig också givetvis åt. (R6)

Respondent 5 uppger att Setra oftast profilerar sig i medier som är riktade mot män

vid annonsering och att annonserna möjligen har befattningsnamn som riktar sig mot

män.  Respondenten uttryckte  en önskan om att  företaget  också ska profilera  sig  i

medier  som  riktar  sig  mot  kvinnor.  Respondenten  menar  att  det  finns  många

branschnätverk för kvinnor inom skogsindustrin som skulle kunna vara lämpliga att
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annonsera hos. Detta trodde respondenten skulle resultera i fler kvinnliga sökande.  

Vi profilerar oss i sådana kanske medier som man, mest män läser. Och jag tänka

mig också att vi alltså på arbetsförmedlingen, om vi t.ex. går ut med ett produktions,

alltså att kvinnor är liksom, inte tittar på sådana jobb lika mycket som andra liksom

befattningsnamn. Typiskt manliga, gamla manliga yrken kanske. (R5)

Det finns ju branschnätverk som liksom är kvinnor inom skogsindustrin och det finns

sådana branschforum som bara är för kvinnor. [...] Så det finns ju massvis man kan

göra, om man nu vill.

5.3.4 Sortering

Efter annonsering sker en gallring av de sökande och 6-8 st kandidater plockas ut.

Respondent 2 var noga med att alltid försöka ha med en kvinna i urvalet. Flera av

respondenterna  trodde  att  urvalet  av  kandidater  berodde  på  den  som  rekryterar.

Respondent 4 exemplifierade sig själv i det här fallet och trodde sig tendera att välja

kandidater som delvis liknar sig själv. 

Jag som person är väldigt personalorienterad. [...] att du har en bra personalpolitik,

att personalen mår bra, har bra förutsättningar för då kommer produktionen lösa sig.

[...] Då kommer jag rekrytera någon som delvis liknar mig. Medan om den här då,

den som är produktionsorienterad rekryterar kommer den hitta någon som liknar den.

(R4)

Respondent  6 uttryckte  sig på liknande sätt  som respondent  4,  men gav också ett

könsperspektiv på det. Respondent 6 menade att män tenderar att rekrytera män och

kvinnor tenderar att rekrytera kvinnor.

Ja men dels tror jag att det kan vara som jag sa då, att skillnaden kan vara att män

och kvinnor, personer tenderar att söka någon som liknar en själv, så bortsett från

jämställdhetsperspektivet så är man bara män så rekryterar man män och är man

bara kvinnor så rekryterar man kanske gärna kvinnor. (R6)

Respondent  5  ansåg  det  vara  viktigt  att  leta  efter  någon  som  passade  in  i
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arbetsgruppen, och att rekryteringen också påverkas därefter. Den sökande ska besitta

de egenskaper som saknas i gruppen och därmed komplettera gruppen.

5.3.5 Värdering

Vad gäller värdering av sökanden, menar respondent 3 att värderingen beror på vilken

typ av tjänst som ska tillsättas. När det gäller kollektivpersonal är det viktigt att vara

flexibel och den övriga bakgrunden är inte lika relevant.

Beror lite på tjänsten, det gör det ju. Men oftast är det ju, man vill ju att folk ska gå

att samarbeta med, man ska ha ett hyfsat arbetstempo, man ska kunna ha, vara,

gärna lite teknisk bakgrund, så att man kan nyttja den på flera saker. Man är flexibel

egentligen [...] inte bara det här är min arbetsuppgift, det är bara det här jag ska

göra. Det går inte, utan här får man ju jobba på flera avdelningar. Om det är någon

borta så får man flytta om och sådär. Så att det ser jag ganska högt på. (R3)

När tjänstemän tillsätts värderades de utefter sina kompetenser eftersom det ofta krävs

personer  med  någon spetskompetens.  Vilka  kompetenser  som eftersträvas  varierar

beroende på tjänst. Dock menar respondenterna även att det är till de sökandes fördel

om de har erfarenheter av andra branscher än just träindustrin eftersom spridning av

kompetenser  är  viktigt.  På  tjänstemannasidan  går  alla  sökande  igenom

personlighetstester  som  en  del  av  värderingen,  vilka  administreras  av  inhyrda

testföretag. Personlighetstester utförs inte vid rekrytering av kollektivpersonal, enligt

respondenterna. 

5.3.6 Rangordning

När kandidaterna har värderats och ska rangordnas kan det hända att en kandidat får

en  bättre  plats  i  rangordningen  baserat  på  personlig  lämplighet.  Detta  är  alla

respondenter överens om. Vad personlig lämplighet innebär tolkas dock av den som

rekryterar. Respondent 3 beskriver personlig lämplighet på detta sätt:

Då vi rekryterar vill vi ju skapa de där, grupperna och miljön så att säga. Och det är

inte bara att göra ett arbete, det är så, fikabordet är ju, det är kanske ännu viktigare

och få det bra liksom. För att få en god arbetsplatsstämning, få ett bra team,

samarbete. Och då kanske man inte tänker på så mycket utav arbetare. (R3)
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I  det  här  momentet  händer  det  också  att  respondenterna  använder  sig  av  positiv

särbehandling, i alla fall enligt de manliga respondenterna. Respondent 1 beskriver att

han använder sig av positiv särbehandling för att få in fler kvinnor på arbetsplatsen av

anledningen att det inte är bra när det är för få. De kvinnliga är, som nämnt tidigare,

mer fokuserade på kompetens och sade sig aldrig använda positiv särbehandling.

5.3.7 Beslut

Den rekryterande chefen har mandat  i  det slutgiltiga beslutet  om vem som ska få

tjänsten.  Beslutet  måste  dock godkännas  av  den rekryterande  chefens  egen chef  i

enlighet med ”Farfarsprincipen”, som är en del av rekryteringspolicyn. Dock kunde

ingen  av  respondenterna  1-5  uppge  vad  som  var  syftet  med  ”Farfarsprincipen”.

Respondent 6 med övergripande personalansvar menade att det fanns olika poänger

med  principen.  Det  huvudsakliga  syftet  är  att  öka  kvalitén  i  processen  och  att

säkerställa  att  rätt  person  anställs.  Principen  utgör  även  ett  stöd  för  den  som

rekryterar,  man  får  en “second  opinion”.  Respondenten  trodde  dock  inte  att

”Farfarsprincipen”  alltid  tillämpades,  även  om  respondenten ansåg  att  den  skulle

tillämpas i samtliga rekryteringar.

5.4 Sammanfattning

Setra  har  en  rekryteringspolicy  som beskriver  rekryteringsprocessen  steg  för  steg.

Policyn  är  standardiserad  och  gör  sig  därmed  gällande  både  för  rekrytering  av

tjänstemän  och  kollektivpersonal.  Två  av  respondenterna  kände  inte  till  policyn,

resterande  hade  läst  den  men  följde  den  inte  i  sin  helhet.  Respondenten  med

övergripande personalansvar, som även har ansvar för vad som står i policyn, ansåg

den inte behöva vara en utgångspunkt i alla lägen av rekrytering. Rekryteringspolicyn

ska  enligt  respondenten  vara  öppen  för  att  ge  rekryteringsansvariga  eget

handlingsutrymme annars finns risken för att den hämmar deras kreativitet.

Samtliga respondenter var överens om att rekryteringsprocessen skiljer beroende på

om tjänstemän eller  kollektivpersonal  rekryteras.  Vid rekrytering  av tjänstemän är

processen mer standardiserad. Lediga tjänster extern- och internannonseras alltid. Vid

behov  används  rekryteringsbolag.  I  värderingsskedet  genomgår

tjänstemannakandidater  olika  personlighetstest.  För  att  rekrytera  kollektivpersonal
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används mest informella kanaler i form av: personliga nätverk (“någon som känner

någon-rekryteringar”),  spontanansökningar  och  internannonsering.

Spontanansökningar kommer in regelbundet som gör att företaget ofta redan har ett

underlag att hämta personal ifrån. Intern- och externannonsering sker bara om behovet

finns. På kollektivsidan genomgår kandidater inte personlighetstest. 

6. Diskussion

Följande kapitel  presenterar en diskussion av uppsatsen i sin helhet. Kapitlet

inleds med en summering av det viktigaste som har framkommit i  resultatet.

Vidare  diskuteras och besvaras frågeställningarna, med grund i  de teoretiska

utgångspunkterna samt med koppling till den tidigare forskningen på området.

Rubrikerna är namngivna efter studiens frågeställningar. Sista frågeställningen

behandlas dock i nästa kapitel eftersom att den tillhör vår slutsats.

6.1 Summering av resultatet

Generellt sett upplever respondenterna att Setra är ett jämställt företag. Fokus för det

aktiva jämställdhetsarbetet är att försäkra lika arbetsförhållanden för både män och

kvinnor. Målet är att skapa en arbetsplats som är så produktionseffektiv som möjligt.

Resultatet visar att respondenterna fokuserar på individer och inte på könsstrukturer. 

Vidare visar resultatet  att det skiljer sig i rekryteringsprocessen för tjänstemän och

kollektivpersonal.  Rekryteringen  av  tjänstemän  är  mer  standardiserad.  Även  om

processen  lämnar  öppet  för  rekryterarens  personliga  värderingar,  hanteras

kravprofiler,  annonsering,  sortering,  värdering  och  beslut  noggrannare  och  mer  i

enlighet  med  den  nuvarande  rekryteringspolicyn.  På  kollektivsidan  anses  en  lika

utförlig  rekryteringsprocess inte vara nödvändig.   Rekrytering av kollektivpersonal

sker istället främst genom ”någon som känner någon-rekryteringar” eller ett urval av

spontanansökningar som kommer in regelbundet. Annonsering sker endast vid behov. 

6.2 Vilken syn har företaget på jämställdhet?

Generellt sett tyder respondenternas svar på att synen på jämställdhet inom företaget

är god. Medarbetarna behandlar därför frågan mer eller mindre som en icke-fråga.

Respondenternas  svar  antyder  till  att  Setras  medarbetare  inte  anser  det  vara  lika
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viktigt med jämställdhet som jämställdhetspolicyn beskriver. Könsskillnader ses inte

som strukturer  inbyggda  i  samhället,  utan  snarare  i  likhet  med  den ideologi  som

Knocke et al. (2003) beskriver där män och kvinnor har samma förutsättningar. Vi

menar att Setras synsätt på jämställdhet skulle pekar på att gendermainstreaming inte

har  fått  samma  genomslag  inom  Setra som  Arbetsmiljöverkets  forskningsrapport

(Vänje 2013) beskriver att det har gjort i andra delar av samhället. Vi kan tänka oss att

detta sätt att se på könsskillnader beror på det som Schauman(1995) skriver om: att

män  ofta  har  mer  traditionella  uppfattningar  om  kön  än  vad  kvinnor  har.  En

traditionellt  mansdominerad bransch som Setra kan därför bli  mer  trögflytande än

andra delar av samhället. 

Resultatet  visar  också  att  fokus  på  jämställdhetsarbetet  inom Setra  huvudsakligen

handlar om arbetsmiljön. Respondenterna menar att det är viktigt att alla faciliteter

håller samma standard för både män och kvinnor. Dock bortförklaras det faktum att

de  kvinnliga  omklädningsrummen  är  av  sämre  standard  än  de  manliga

omklädningsrummen  som  en  kostnadsfråga.  Vi  fann  att  Setra  också  har  den

psykosociala  arbetsmiljön  i  åtanke.  Respondenterna  förklarar  att  de  rekryterar

individer som anses vara lämpliga och funka på arbetsplatsen. Respondenterna menar

därför  att  det  är  bra  för  företaget  att  anställa  kvinnor,  vilket  resulterade  i  att  de

manliga  respondenterna  använder  sig  av positiv  särbehandling  ibland.  En blandad

personalstyrka  skulle  skapa  en  bättre  stämning,  vilket  går  i  linje  med  vad  Vänje

(2013)  har  funnit  om  att  kvinnor  förknippas  med  trivsel.  Dock  menar  vissa

respondenter att man rekryterar individer som liknar en själv, vilket bekräftar teorin

om homosocial  reproduktion.  Det  kan  därför  finnas  ett  samband  mellan  att  välja

någon som är lämplig och att välja någon som liknar en själv.

Respondenterna reflekterar till stor del inte över jämställdhet i termer av genus och

könsstrukturer. En kvinnlig respondent menar att det inte var intressant att tala om

manligt och kvinnligt. Istället bör fokus ligga på individer, oavsett kön. Risken finns

dock  att  strukturella  skillnader  mellan  män  och  kvinnor  förbises.  På  så  vis

reproduceras de rådande strukturerna där manligt  är normen vilket  Hirdman(1988)

beskriver som ett genuskontrakt. Det empiriska materialet antyder också till att både

de  kvinnliga  och  manliga  respondenterna  är  delaktiga  i  att  upprätthålla

genuskontraktet  eftersom att  de uttalar  sig  i  normativa  termer  om män respektive
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kvinnor. Bland de kvinnliga respondenterna verkar jämställdhetsarbetet lägga för stort

fokus på att få en så jämn könsfördelning som möjligt. De menar att om fokus endast

ligger  på jämställdhet  finn risk för att  man missar  andra aspekter  av ett  generellt

kompetenshöjande  arbete  på  företaget.  Istället  för  att  se  jämställdhet  som  ett

samhälleligt problem där man måste ifrågasätta samt bryta de rådande strukturerna,

görs kvinnor till ägarna av frågan. Respondenterna beskriver att de söker efter de mest

kompetenta  individerna  och  om  kompetenta  kvinnor  väljer  att  inte  söka  sig  till

företaget, ja då är det så. Kompetenskravet jämför vi med Baudes (1992) resultat om

att ha krav på neutralitet i en bedömning kan leda till att kravet på jämställdhet släpps.

Vi anser att frågan om kompetens som värderingsgrund blir intressant när man ställer

det mot att Vänje(2013) som skriver att man ofta förknippar just förekomsten av män

på ett  företag med förekomst  av kompetens.  Om rekryterarna inte reflekterar  över

varför de värderar en viss persons kompetenser och lämplighet över en annans kan det

resultera  i  homosocial  reproduktion.  Som  tidigare  forskning  även  visat,  värderar

individer sina egna kompetenser och personlighetsdrag som positiva. I långa loppet

värderas därför andra som innehar liknande drag också högre. Även om strävan efter

att hitta de mest kompetenta medarbetarna kan förklaras med att det är det ekonomiskt

mest rationella valet, kan man missa de långsiktiga följder som ökad mångfald ger. 

Att skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna kan leda till att fler kompetenta

individer, män och kvinnor, väljer att söka sig till den arbetsplats och underlaget av

kompetenta medarbetare ökar. 

6.3  Hur  ser  rekryteringsprocessen  ut  för  respektive  yrkeskategori
och hur skiljer de sig åt?

Vid presentationen av företaget framgick dels att Setra hade en underrepresentation av

kvinnor,  men  även  att  kvinnorna  var  färre  bland  kollektivpersonalen  än  bland

tjänstemännen.  (Se  kapitel  4)  Av  den  anledningen  ansåg  vi  det  vara  relevant  att

undersöka rekryteringsprocessen för respektive yrkeskategori. Resultatet visade på att

rekryteringsprocessen skiljde sig åt mellan yrkeskategorierna. Rekryteringsprocessen

av tjänstemän var mer standardiserad och följde rekryteringspolicyn på ett bättre sätt

än processen på kollektivsidan. Att tjänstemannasidan har ett högre antal kvinnor kan

därför bero på att rekryteringsprocessen är mer standardiserad. Detta går i linje med

Bygren och Kumlins (2005) hypotes om att en mer standardiserad rekryteringsprocess

lämnar mindre utrymme för en rekryterares subjektiva uppfattningar om en kandidat.
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Vidare måste lediga tjänster för tjänstemän extern- och internannonseras. Tillgången

för  både  kvinnor  och  män  till  annonsen  blir  större  och  kan  således  ge  en  större

spridning av sökande. Vilket också bekräftas av att  det  faktiskt  finns fler  kvinnor

bland tjänstemän än bland kollektivpersonal. 

Setras  kollektivpersonal  representeras  av  färre  kvinnor.  När  företaget  rekryterar

kollektivpersonal använder de sig främst av informella kanaler i form av personliga

nätverk  eller  hämtar  kandidater  från  de  spontanansökningar  som  kommer  in

regelbundet.  Inom industrin  är det  vanligt  med spontanansökningar  (Knocke et  al.

2003) och att utnyttja kontakter (Holgersson 2003) vid en rekrytering. Setra är alltså

inget  undantag  sett  till  kollektivsidan.  Både Knocke et  al.  (2003) och Holgersson

(2003) pekar på att rekrytering av det här slaget i synnerhet gynnar män. För det första

menar  Knocke et  al.  (2003) att  majoriteten av spontanansökningar inom industrier

görs av män. För det andra menar Holgersson (2003) att rekrytering via kontakter

riskerar att  leda till  homosocial  reproduktion,  vilket  betyder  att  ett  mansdominerat

företag fortsätter att reproducera homosocialt och anställa män. Det faktum att Setra

har en underrepresentation av kvinnor samt svårt att rekrytera kvinnor kan med andra

ord bekräfta det Holgersson och Knocke et al. pekar på.  

Vad gäller extern- och internannonsering på kollektivsidan, gjordes detta endast vid

behov. Det ter sig inte helt orimligt att annonsering (främst extern) hade gett Setra en

större spridning på sökande. Knocke et  al.  (2003) menar också att  annonsering av

tjänster kan ge större spridning på könsfördelningen mellan de sökande. Baserat på

respondenternas redogörelser verkar det dessutom som att Setra oftast profilerar sig

inom manliga forum. En större spridning av forum borde därför också ge företaget en

större spridning av kandidater. Dessutom verkar det som, baserat på vårt resultat, att

det finns forum för kvinnor inom denna industri. Att profilera sig inom de forumen

borde med stor sannolikhet ge ett större utfall av kvinnliga sökanden.  

Som nämnt extern- och internannonseras det alltid vid tjänstemannarekryteringar och

vid  behov  vid  rekrytering  av  kollektivpersonal.  Detta  var  enligt  respondenternas

utsagor relaterat  till  att ju mer avancerad kompetens man eftersökte,  desto mer tid

lades på utformningen.  Det fanns viss grad av standardisering men endast sett  till

företagspresentationen. Dock vill vi belysa att beroende på vem det var som författade
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annonserna kunde de se väldigt olika ut. I de allra flesta fall författades annonserna av

den ansvarige rekryteraren.  Detta kan leda till att rekryteraren utformar annonsen på

ett sätt som tilltalar en själv och vänder sig således endast till de som liknar en själv.

Vilket  går  i  linje  med  vad  Bygren  och  Kumlin  (2005)  menar  när  de  presenterar

forskning som visar på att individer tenderar att rekrytera andra personer som liknar

en själv eftersom ens personliga egenskaper anses vara positiva. 

Vid högre  grad av standardisering  hade  dessa personliga  preferenser  kunnat  spela

mindre roll, vilket även Holgersson (2003) pekar på i sin avhandling. Med tanke på

hur godtyckligt  annonserna formas  ökar risken för homosocial  reproduktion då de

kanske inte  formuleras  på ett  sätt  som tilltalar  kvinnor  att  söka tjänsten.  Flera av

respondenterna  verkade  vara  medvetna  om  riskerna  för  homosocial  reproduktion

eftersom de trodde att man tenderade att rekrytera någon som liknar sig själv. Dock

har  vi  genom  deras  utsagor  förstått  att  användningen  av  informella  kanaler  på

kollektivsidan bottnar i att dessa metoder är billigare och tar mindre tid i anspråk. Vi

ser därför ett mönster av att kostnadsperspektivet går före jämställdhetsperspektivet.

Könssegregeringen blir således en kostnadsfråga vilket Baude (1992) har identifierat

som  en  av  anledningarna  till  att  arbetsgivare  omedvetet  upprätthåller  en

könssegregerad  arbetsplats.  Respondenterna  menade  också  att  rekrytering  alltid

präglas av en viss osäkerhet. Man kan inte förutspå exakt hur en medarbetare kommer

att utföra arbetet och måste därför vara trygg i sin rekrytering. På grund av detta kan

det  också  tänkas  att  en  rekrytering  på  kollektivsidan  kan  leda  till  homosocial

reproduktion eftersom att en trygg rekrytering ofta innebär någon som liknar den förre

medarbetaren eller rekryteraren själv.

7. Slutsats och vidare forskning

I detta kapitel avslutar vi denna uppsats med att presentera våra slutsatser samt

ge förslag på vidare forskning inom området. 

7.1 Utgör de två frågeställningarna ovan ett hinder för kvinnor att bli

anställda på företaget?

Setra själva menar att företagets hinder för rekrytering av kvinnor beror på att det är

för få sökande, någonting som förvisso kan stämma. Men som vi skrev i inledningen
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säger  3  kap  9§  i  diskrimineringslagen  att  när  det  inte  råder  en  i  huvudsak  jämn

könsfördelning på arbetsplatsen, ska arbetsgivaren anstränga sig för att få sökande av

det underrepresenterade könet. Istället  ser vi ett resultat av att Setra inte integrerar

jämställdhetsperspektivet  tillräckligt  inom  alla  delar  av  en  rekrytering.

Jämställdhetsfrågan  hamnar  i  skymundan  eftersom  Setra  fokuserar  på  jämlikhet

mellan individer och uppmärksammar inte könsstrukturella skillnader. Om Setra hade

fokuserat  mer  på  könsstrukturella  skillnader  skulle  det  kunna  resultera  i  att  man

reflekterar  över  varför  vissa  individer  och  deras  kompetenser  värderas  högre  än

andras.  Vi  tänker  oss  att  detta  fokus  kan  minska  risken  för  t.ex.  homosocial

reproduktion och därmed ge en jämnare könsfördelning. Setra använder sig främst av

informella  kanaler  vid  rekrytering  av  kollektivpersonal.  Informella  kanaler  har  vi

identifierat som en riskzon för homosocial reproduktion baserat på våra valda teorier

och  vårt  urval  av  tidigare  forskning.  Vi  tänker  oss  därför  också  att  en  mer

standardiserad rekryteringsprocess och mer externannonsering kan ge större spridning

på de sökande. Annonserna bör också tilltala kvinnor på ett bättre sätt vilket Setra kan

påverka  genom mer  standardiserade  annonser  samt  vara  mer  uppmärksam på  hur

annonserna utformas. Vid externannonsering kan det också vara lämpligt att se över

vilka forum Setra profilerar sig i. I dagsläget visar resultatet att Setra huvudsakligen

rör i forum som mestadels nyttjas av män. Vår slutsats är således att Setras syn på

jämställdhet kan utgöra ett hinder för kvinnor att få anställning. Vår slutsats är också

att vissa moment i rekryteringsprocessen för respektive yrkeskategori kan utgöra ett

hinder för kvinnor. 

7.2 Vidare forskning

Eftersom vårt resultat  tyder  på ett  samband mellan Setras syn på jämställdhet  och

Setras rekryteringsprocesser på tänker vi att det skulle vara av vikt att undersöka flera

mansdominerade  företag  rekryteringsprocesser.  Detta  för  att  se  om våra  slutsatser

gäller för hela industrin eller om Setra är ett undantag. Förslag på vidare forskning

kan  därför  vara  att  göra  en  komparativ  studie  av  flera  olika  företag  som har  en

underrepresentation av kvinnor. En komparativ studie kan ge en ännu mer rättvis bild

av hur rekryteringsprocesser  kan vara ett  hinder  för kvinnor in i  mansdominerade

företag. Det borde ligga i den vidare forskningens intresse att även göra studier ur ett

medarbetarperspektiv, vilket inte fanns plats för inom ramen för denna uppsats. Det
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vill säga studera medarbetares upplevelser av sin rekrytering, med fokus på om män

och kvinnor har olika upplevelser av rekrytering. Det kan ge en inblick i om företag

behandlar  män och kvinnor  olika vid rekrytering.  Det  kan också vara relevant  att

undersöka företag med standardiserade rekryteringsprocesser  för att  studera om en

högre  grad  av  standardisering  ger  en  mer  rättvis  rekrytering  ur  ett

jämställdhetsperspektiv.
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Bilaga 1. Intervjuguide

Samtycke och syfte

Syftet med intervjun förklaras och hur resultat kommer att presenteras. Information 

om att intervjun kommer att spelas in och att banden senare raderas. Respondenten 

informeras om att intervjun är frivillig samt att de kan när som helst avsluta intervjun 

eller välja att inte svara på enskilda frågor. Inte heller kommer svaren att kunna 

kopplas samman med respondenten.

Allmänna frågor

Hur länge har du arbetat här?

Vilka är dina arbetsuppgifter?

Upplever du att din arbetsplats är jämställd?

Rekrytering

Har du fått någon utbildning i rekrytering? Hur såg den ut i så fall?

Har ni många sökanden till de lediga tjänsterna?

Hur stor andel av de sökande är kvinnor?

Hur många av de sökande kvinnorna har fått anställning?

Hur går ett rekryteringsförfarande till?

-Attrahering av sökande. Annonsering alternativt internrekrytering, headhunting

-Urval

-Värdering, tester

-Beslutsgrunder

Skiljer sig rekryteringsförfarandet åt beroende på om det är en kollektivarbetare eller 

tjänsteman? Om ja, hur då?

Hur strikt håller ni er till kravprofilen till den utlysta tjänsten?

Använder ni er av positiv särbehandling för att få till en jämställd arbetsplats?

Finns det frågor ni inte får ställa vid en intervju? Exempelvis om barn.

Rekrytering ur ett genusperspektiv

Känner du till företagets jämställdhetsplan och jämställdhetspolicy?

Vilka egenskaper anser du krävs för att arbeta som kollektivarbetare på företaget? (ex.
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på ett av sågverken?)

Vilka egenskaper anser du krävs för att vara tjänsteman inom företaget?

Vad anser du om jämställda arbetsplatser, är det viktigt och bör prioriteras?

Vad anser du vara den allmänna uppfattningen om jämställdhet på din arbetsplats?

Hur arbetar ni för att få in mer kvinnor i företaget?

Genus

Anser du att samhället bidrar till vad som anses vara manligt respektive kvinnligt 

arbete?

Anser du att träindustrin är en manlig bransch, varför? Varför inte?

Varför tror du Setra har en underrepresentation av kvinnor?

Anser du att det behövs fler kvinnor i Setra, om ja, varför?
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