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Abstract  

 

Syftet i studien var att få en djupare förståelse för hur kvinnor som arbetar inom en 

mansdominerande industri förhåller sig till ohälsa. I bakgrunden presenteras kvinnor och 

mäns position i samhället samt hur kvinnlig sjukskrivning ser ut på ett nationellt och 

internationellt plan. Hur normer och synen på kvinnor ser ut och påverkas på en arbetsplats 

som domineras av män. Studier visar att kvinnor står för procentuellt högst antal 

sjukfrånvarodagar och att bidragande orsaker till detta kan vara biologiska skillnader.  

Uppsatsen bygger på en kvalitativ ansats där sex intervjuer har använts som metod, detta för 

att få den djupa förståelse som studien annars hade kunnat gå miste om ifall andra metoder 

använts. Resultatet visade tydligt att majoriteten av de undersökta kvinnorna hade svårt att 

beskriva sina åsikter kring företaget. Sömnproblem och ryggsmärta visade sig vara vanliga 

problem, status inom företaget kretsade kring kön och lön samt att de äldre männen hade svårt 

att ta direktiv från kvinnor. Arbetet på företaget visade sig vara enformigt och inte 

underhållande vilket gjorde kvinnornas relationer till varandra kollegorna mycket viktiga. 

Samtliga av kvinnorna beskrev att det pågick ett utanförskap på arbetsplatsen samt att 

kommunikationsflödet mellan skiftarbetare och förmän/chefer var bristande.  
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Förord 

 

Vi vill tacka samtliga delaktiga på Stora Enso och Forsa Bruk för att de gjorde denna 

undersökning möjlig.  

 

Vi vill även tacka våra nära och kära som stått ut med vår frånvaro under denna period, samt 

stöttat och pushat oss under denna tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En kvinna som vill nå toppen måste se ut som en ung flicka, uppföra sig som en dam, tänka 

som en man och arbeta som en häst (Eva Odenahl) 
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Inledning 

Intresse riktas till ett hälsoprojekt vid Stora Enso Forsa Bruk. Det är en av världens största 

tillverkare av falskartong med en årlig kapacitet på 400 000 ton. Falskartong används bland 

annat till konsumentförpackningar för livsmedel och cigaretter samt för grafiska ändamål som 

till exempel vykort och bokomslag. År 2010 hade Forsa bruk ca 650 anställda, 25-30 procent 

av dem var kvinnor. Medelåldern på de anställda är 42 år och medelanställningstiden är ca 16 

år. De flesta av dem arbetar i kontinuerligt fem skift. 

År 1986 startade industriföretaget ett projekt som handlade om att främja hälsan hos de 

anställda och genom det minska sjukfrånvaron på företaget. Hälsoprojektet gick ut på att 

identifiera friskfaktorer, det vill säga att arbeta på ett salutogent sätt. Projektet hade som mål 

att på lång sikt förbättra hälsan för de anställda, såväl hemma som på arbetet, fokus låg på att 

tillvaron för de anställda skulle fungera och att alla delar: kropp, själ och ande skulle må bra. 

Hälsoprojektet avslutades år 2002 och hade därmed lyckats sänka företagets sjukskrivningar, 

över 30 dagar, från 14 procent till sex procent. Det resulterade i att Forsa Bruk utmärktes till 

Sveriges friskaste företag.  Efter projektet står kvinnor fortfarande för den högsta procentuella 

sjukskrivningen i jämförelse med män på företaget. Den övergripande frågan efter att ha läst 

Stora Ensos bok Långtidsfrisk är varför kvinnorna fortfarande står för den större andel 

sjukskrivningar i företaget. 

Ordet jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för både män och 

kvinnor, det vill säga rättvisa förhållanden mellan könen (Lodalen & Bratt, 2007). Jämlikhet 

innebär rättvisa förhållanden mellan grupper och individer i samhället och att alla människor 

har samma värde oavsett kön, religion, etnicitet, social tillhörighet, sexualitet och ålder (ibid.). 

Sedan 70-talet har Sverige drivit en jämställdhetspolitik som syftar till att ge kvinnor och män 

lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom flera områden i livet (Roth, 2003). Detta 

har sedan utvecklats efter samhällets utveckling och politiska strömningar, exempel på det är 

kvinnors intåg på arbetsmarknaden, krav för samma lön för lika eller likvärdigt arbete och en 

förändrad syn på föräldraskapet. Jämställdhetslagens syfte är att ge kvinnor och män samma 

behandling i arbetslivet (ibid.). Arbetsgivare som har fler än 10 anställda har sedan 1992 

skyldighet att varje år upprätta en jämställdhetsplan.  Jämställdhetsplanen är till för att skynda 

på arbetet med få arbetsplatsen mer jämställd (ibid.).  I jämställdhetslagen uttrycks följande: 

Med kränkande särbehandling avses återkommande klandervärda eller negativt 

präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och 

kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap. Paragraf 1 § 

 Arbetstagare som utsatts för kränkande särbehandling skall snabbt få hjälp eller stöd. 

Arbetsgivaren skall ha särskilda rutiner för detta. Paragraf 6 § 

(Arbetsmiljöverket, PDF 1993, s. 3)  
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I företagets jämställdhetsplan (Bilaga3) fokuseras det på att främja kvinnor och mäns lika 

rättigheter i frågor angående arbetet. Det viktigaste enligt jämställdhetsplanen är att ingen 

diskriminering eller kränkning under arbetstid får ske.   
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Beskrivning av undersökningsområde och studiens syfte 

I Sverige och stora delar av världen utgör mannen en norm i samhället, mannen är människan 

och kvinnan är det ”andra könet”.  Sverige och Danmark är två av de mest jämställda länderna 

i världen men ändå går många kvinnor från ett arbete till ett annat. Cirka 25 procent av de 

anställda inom industriföretag är kvinnor, detta gör verksamheten till en mansdominerande 

arbetsplats på samma sätt som vården är en kvinnodominerande. Tidigare forskning styrker 

detta, samt att kvinnorna på den undersökta arbetsplatsen Stora Enso industri i Fors stod för 

procentuellt högre sjukfrånvaro än män. Hälsa i arbetslivet grundar sig inte enbart på en bra 

fysisk arbetsmiljö, utan även den psykiska miljön är viktig. Genom jämställdhetslagen tvingas 

arbetsgivare att utforma en jämställdhetsplan, detta för att skydda dess anställda mot 

arbetsrelaterade skador. Ett stort problem inom arbetshälsa visade sig vara de anställdas 

psykiska hälsa, främst deras reaktioner till stress. Genom att arbeta på ett salutogent synsätt 

lyfter företagen fram friskfaktorer istället för riskfaktorer och främjar hälsa. Det patogena 

synsättet däremot fokuserar på att hitta riskfaktorer och därmed förebygga ohälsa som bland 

annat arbetsskador och andra arbetsrelaterade sjukdomar. Det effektivaste är att använda båda 

dessa synsätt tillsammans för att både förebygga ohälsa samt främja hälsa (Tangen & Conrad, 

2009).   

 

Stora Ensos industrifabrik Forsa Bruk vann priset för Sveriges friskaste företag år 2002 samt 

år 2009, det var resultatet från det hälsoprojekt som avslutades år 2002 och gjorde att Forsa 

Bruk lyckades sänka sjukskrivningarna hos sina anställda. I undersökningen framgick det inte 

varför kvinnor fortfarande stod för högre procentuell sjukskrivning än män, inte heller vad 

som bör göras för att lösa detta problem.  

 

Intresset ligger i att försöka förstå hur kvinnorna på verksamheten i Fors uppfattar ohälsa på 

en mansdominerande arbetsplats, samt vad de uppfattar skulle kunna vara lämpliga åtgärder 

för att förändra företaget till en mer jämställd hälsa. Studien avser att försöka förstå 

hälsoproblematiken med olika genusaspekter. Problematiken verkar vara hur de fördelar 

arbetssysslor och resurser mellan könen samt hur dessa kan sättas i relation till hur det 

påverkar kvinnornas hälsa.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att få en djupare förståelse för hur kvinnor som arbetar inom en mansdominerande 

arbetsplats förhåller sig till ohälsa. 

 

Frågor som vi avser att undersöka:  

 Hur uppfattar undersökningsdeltagarna att de blir behandlade som kvinna på 

företaget? 

 Hur uppfattar undersökningsdeltagarna arbetshälsan på industriföretaget? 

 Vad undersökningsdeltagarna anser är orsaker till kvinnors höga sjukfrånvaro på 

företaget samt lämpliga åtgärder till detta. 



4 

 

Bakgrund  

I bakgrunden börjar med olika begrepp därefer beskrivs definition av hälsa, teoretiskt 

perspektiv och genuspedagogik. I tidigare forskning visas de på problematik inom hälsa i 

arbetslivet, intresset ligger främst hos kvinnors arbetshälsa på en mansdominerande industri. 

I bakgrunden beskrivs även kvinnor och mäns positioner i samhället på ett nationellt och 

internationellt plan. Lagar om arbetshälsa och hälsovillkor på arbetsplatsen tas upp, samt 

vad som är de vanligaste arbetsrelaterade skadorna inom industriarbete, främst då för 

kvinnor. Som teoretiskt perspektiv har KASAM använts då det är väldigt populärt inom 

arbetshälsa.  

Begreppsförklaring: 

Arbetshälsa: Fysisk och psykisk hälsa relaterat till arbetet (Järvholm, 1996).  

Kön: Det biologiska könet (Hirdman, 2001). 

Mansdominerande arbetsplats: En arbetsplats där majoriteten av de anställda är 

män (Järvholm, 1996).  

Dubbelarbete: Att arbeta både ett yrkesarbete och sedan arbeta hemma med 

diverse städsysslor, matlagning etc.  

 

Kvinnor och mäns position i samhället 

 

Mannen utgör normen i samhället, nästan ingen del i samhället är skapat utifrån ett kvinnligt 

perspektiv därför jämförs kvinnan alltid med mannen (Bratt & Lodalen, 2007). Enligt 

Hirdman (2001) har genus därmed utvecklats till en konflikt om det "andra könet" samt om 

löneskillnader och makt. Kön avgör inte bara vilket arbete som i framtiden kommer att 

utföras, det avgör även vilka rättigheter och plikter du har som person samt vilken makt och 

status som kan uppnås i samhället (Bjerrum Nielsen, 2000).  Enligt Thurén (2002) lyftes 

samhällets delning kring kön fram redan på 80-talet, kvinnor ansågs vara mer ansvarstagande 

och engagerade i andra människor jämfört med män vilket kunde resultera till bli en hälsofara 

för dem själva. 

 

Sverige och de andra nordiska länderna ligger högst upp på listorna över att vara några av 

världens mest jämställda länder (Roth, 2003). För att mäta hur jämställt ett land är undersöks 

hur många procent av kvinnorna som förvärvsarbetar, det vill säga, är oberoende av en man. 

Resultat visar att Sverige och Danmark har flest förvärvsarbetande kvinnor i världen, men det 

konstateras även att kvinnor i världen arbetar väldigt hårt, oavsett om det är betalt eller obetalt 

arbete (ibid.).  I västvärlden skiljs betalt och obetalt arbete åt, det är endast de kvinnor som får 

pengar för sitt arbete som räknas in i dessa studier. Kritik till detta är att de kvinnor som 
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arbetar hemma inte räknas med, detta trots att de står för en mycket stor andel av arbetskraften 

i många delar av världen (ibid.). År 2000 var 78 procent av kvinnorna och 84 procent av 

männen förvärvsarbetande i Sverige (Ockander & Timpka, 2001). Arbetsmarknaden är dock 

väldigt könssegregerad, både yrkesmässigt och hierarkiskt. Kvinnor arbetar främst inom 

omsorg, detaljhandel och administration och männen främst inom tillverkning- och tekniskt 

inriktade branscher (Järvholm, 1996). 

Samtidigt som svenska kvinnor toppar listorna på förvärvsarbete i världen, ligger de även i 

toppen för att vara mest sjuka (Riksförsäkringsverket, 2004). Undersökning som gjorts om 

sjukfrånvaro i åtta länder visar att Sverige har högst antal sjukfrånvaro i åldersgruppen 20-64 

år, tillsammans med Nederländerna bildar de en grupp som tydligt överstiger sjukfrånvaron 

från resterande länder. Kvinnor uppvisar högre sjukfrånvaro än män, oavsett ålder i alla länder 

med undantag från Tyskland där anställda kvinnor uppvisar lägre sjukfrånvaro än hos 

anställda män (Nyman, Palmer & Bergendorff, 2002).    

Citatet nedan förklarar vad ett genusperspektiv inom pedagogik är, i denna studie kommer 

genus att uppmärksamma de självklara förhållanden som finns på arbetsplatsen, dit hör 

normer, informella regler och vad som anses som ”normalt”. Inom genusforskning finns det 

tre olika spår: fokus på könsskillnader, jämställdhetsforskning och akademisk genusforskning 

(Wernersson, 2006). Undersökning kommer att kretsa kring både könsskillnader och 

jämställdhetsforskning.  

 

Genusforskare undersöker hur människor tänker, tolkar, uppfattar, symboliserar, 

känner, skriver, målar, dansar, fantiserar, önskar, upplever, definierar – kort sagt 

”konstruerar” – det som vi till vardags kallar kön och viken betydelse det har och har 

haft (Hirdman, 2006, s. 15)  

 

Genusforskare problematiserar delningen mellan könen i olika vardagliga situationer, 

delningen finns på grund av de olika aspekter som finns i kultur och samhälle (Wernersson, 

2006). Citatet nedan beskriver hur människan inte skulle framstå som ”normal” om de kliver 

utanför de normer som existerar i samhället.  

 

Hur ska man kunna gå utanför sin kultur utan att bli/vara galen? (Hirdman, 2001, s. 24) 

 

Hälsovillkor i arbetslivet 

År 1992/1993 hade nationellt sett tolv procent av alla kvinnor ett arbete som upplevdes som 

stressfyllt, i samma undersökning låg männens siffra på åtta procent. Detta kan förklaras av 

att kvinnor i allmänhet har sämre psykosociala arbetsvillkor än män (Järvholm, 1996).  

Enligt författarna (Aulin, Pemsel & Eliasson, 2009) kan en mansdominerande arbetsplats leda 

till stress för kvinnor. Tunga lyft på arbetsplatsen är vanligare för män än för kvinnor, kvinnor 

utsätts istället för mer monotona arbeten och råkar oftare ut för upprepade vridningar och 

böjningar. År 1994 berodde 74 procent av alla sjukskrivningar på belastningsskador för både 
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män och kvinnor (Järvholm, 1996). Kvinnor drabbas oftare av skador i rörelseapparaten 

jämfört med män, förklaringar till detta kan vara att många kvinnor blir dubbelbelastade med 

både ett arbete och hushållssysslor i hemmet samt de fysiologiska skillnaderna som föreligger 

mellan män och kvinnor (ibid.).  

Aulin, Pemsel & Eliasson (2009) kom fram till att 25 procent av platscheferna och 40 procent 

av de anställda på ett industriföretag ansåg att hälsan på arbetet inte var tillfredställande. 

Orsaker var bland annat dåliga förberedelser, ingen introduktion till arbetet, dålig 

kommunikation samt att det förekom missförstånd. I artikeln diskuterade författarna att tre 

gånger fler anställda än tjänstemän någon gång hade känt sig mobbade på grund av sexualitet, 

kön, etnicitet eller funktionshinder (ibid.).  

I författarna (Aulin, Pemsel & Eliasson, 2009) instämmer med ovanstående punkter då de 

kom fram till att sämre psykosociala förhållanden inom industri orsakades bland annat av 

ständiga förändringar på arbetsplatsen, varierat arbete, fysiskt krävande, höga hälso- och 

säkerhetsrisker, krav/deadlines och monotona arbetsdagar. Järvholm (1996) styrker detta och 

menar att vad som avgör stressen inom arbetet är inte yrkesvalet, utan yrkestillhörigheten. På 

grund av stressorer kan de anställda utveckla olika stressreaktioner, vilket är fysiologiska 

reaktioner i kroppen som påverkar hälsan på olika sätt. Tangen och Conrad (2009) beskriver 

stress som ofarligt på kort sikt, dessvärre är långsiktig stress en stor hälsorisk som kan leda till 

exempelvis migrän, nedsatt immunförsvar, utbrändhet, förkylning och diabetes (Cohen, 

Frank, Doyle, Skoner, Rabin & Gwaltney, 1998). Nedan beskrivs några exempel som kan 

starta olika stressreaktioner i kroppen för de anställda: (Tangen & Condrad, 2009):  

 För höga alternativt för låga krav 

 Otydlighet beträffande arbetsledning och uppgifter 

 För hög respektive för låg arbetsbelastning  

 Osäker arbetssituation på grund av exempelvis nedskärningar 

 Brister i den fysiska arbetsmiljön 

 Oregelbundna arbetstider 

 Brist på socialt stöd 

 Diskriminering och/ eller trakasserier 

 Brist på återhämtning i form av ledighet, sömn och vila. 

Citatet nedan visar hur viktigt det är att samtliga av punkterna ovan tillfredställs då detta 

främjar både den fysiska och psykiska hälsan hos individen och ökar motivationen till arbetet. 

 

Man kan köpa en människas tid, man kan köpa hennes fysiska närvaro på en given 

plats, man kan t.o.m. köpa ett visst mått av hennes tränade muskulära rörelse per 

timma. Men… man kan inte köpa entusiasm… Man kan inte köpa lojalitet… Man kan 

inte köpa hjärtats, tankens eller själens tillgivenhet. Det måste man göra sig förtjänt 

av. (Tangen & Conrad, 2009, s. 29). 
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Arbetslivet kan bestå av höga kompetenskrav, konflikter samt tidspress och för att klara av 

dessa krav är det viktigt att känna kontroll över sin arbetssituation (Tangen & Conrad, 2009). 

Känner individen kontroll resulterar det till bättre hantering av stress. Arbetsgivaren har en 

skyldighet att främja de anställdas hälsa vilket kan resultera till bättre stresshantering. Citatet 

nedan är en ramlag, vilket betyder att arbetsgivaren själv skall utveckla ett system som 

främjar arbetshälsan för dess anställda (Järvholm, 1996). 

Sjukfrånvaron är hög när arbetslösheten är låg, vid lågkonjunktur verkar många vara mer 

rädda om sina arbeten än under högkonjunktur (Lidwall, Marklund & Skogman Thoursie, 

2004). Detta kan förklaras framförallt av två förklaringar, det ena är att när arbetslösheten är 

hög minskar individens benägenhet att sjukskriva sig, rädslan att förlora sitt arbete är för hög 

och de anställda blir mer disciplinerade (ibid.). Den andra förklaringen tycks vara att vid hög 

arbetslöshet slås de individer med hög sjukfrånvaro ut från arbetsmarknaden vilket leder till 

att sjukfrånvaron då minskar (Nyman, Palmer & Bergendorff 2002). 

Sjukskrivning i samband med gravididet i fertil ålder är en av huvudorsakerna till varför 

kvinnor är mer sjukskrivna än män (Lidwall, Marklund & Skogman Thoursie, 2004). 

Graviditet är även den enda biologiska skillnad som föreligger mellan könen (Järvholm, 

1996).  Huruvida tillståndet sedan leder till sjukskrivning beror mycket på hur anpassningsbar 

arbetsplatsen är det vill säga om gravida kvinnor har möjlighet att byta till sysslor som är mer 

anpassade efter deras tillstånd eller om de måste fortsätta med sina normala arbetssysslor 

(Riksförsäkringsverket, 2004). Nyman, Palmer & Bergendorff (2002) menar att arbetet måste 

anpassas efter de olika förutsättningar kvinnorna har under graviditet då arbetslivet ofta är 

skapat efter den norm där många män är majoritet minskar arbetsförmågan ofta drastiskt. Ca 

40 procent av alla gravida kvinnor sjukskrivs någon gång under graviditetens sista tre 

månader. 

 

Alla tillhör vi en grupp, det kan vara familjen, skolkamraterna eller arbetskamraterna. Att 

tillhöra en grupp utgör ett starkt mänskligt behov av att känna tillhörighet och trygghet 

(Tangen & Conrad, 2009). Det är genom gruppen som sociala kontakter och nätverk byggs 

upp och detta är en viktig resurs för att kunna utvecklas som människa och klara av yttre 

påfrestningar (Winroth & Rydqvist, 2008). För att trivas med sitt arbete är det viktigt att ha en 

positiv självbild, ett bra socialt nätverk och en bra närmiljö. Genom detta ökar den 

grundläggande tryggheten som behövs för att främja hälsan inom gruppen på arbetsplatsen, 

om personen känner trygghet ökar chanserna för att klara av de förändringar som kan ske på 

en arbetsplats som till exempel en omorganisation (ibid.).  

 

Marquié och Foret (1999) beskriver hur sömnproblem var något visade sig vara ett stort 

problem i deras studie för skiftarbetare. Författarna förklarar att sömnproblem var värst för 

kvinnorna inom de företagen som undersöktes. Den största skillnaden mellan män och 

kvinnor var att dubbelt så många kvinnor, tolv procent kvinnor gentemot sex procent män, 

använde insomnings medicin. Studien visade även att kvinnor som arbetat tio år och längre 

inom skiftarbete hade störst svårigheter kring att återgå till sömn vid uppvaknande. Det 

övergripande av studien visade att 29 procent av samtliga undersökningsdeltagare hade svårt 
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att somna efter ett skift (ibid.). Sömnproblem kan resultera till sämre hantering av stress, det 

på grund av att stresshantering grundar sig i den grad av fysisk aktivitet samt sömn som en 

person utför (FYSS, 2008).  

Kvinnor i manlig industri 

Järvholm (1996) antyder att kvinnor består i överlag av cirka 25 procent av de anställda inom 

tillverkningsindustrin, detta utgör ungefär en fjärde del av de anställda inom byggnads- och 

tillverkningsindustrin.  Inom Kanters analys (Alvesson & Due Billing, 1999) beskrivs 

intrycket att kvinnor som visar sig vara mindre karriärinriktade oftare tar mer underordnade 

positioner inom organisationen än män. Teorin menar att inställningen till arbetet beror på 

vart i organisationskulturen individen är placerad (ibid.).  

 

Enligt Melchior, Niedhammer, Berkman och Goldberg (1996) kom de fram till att kvinnor 

som arbetade på ett industriföretag hade dubbelt så högt antal sjuktillfällen i jämförelse med 

männen, problemen var ofta relaterade till muskelsmärta, psykiska problem eller 

respiratoriska sjukdomar. Långtidsanställda kvinnor hade enligt artikeln sämre psykosociala 

förhållanden än yngre kvinnor, resultatet visade även att frånskilda kvinnor var de som hade 

högst sjukfrånvaro. En annan orsak till den höga sjukfrånvaron var dåligt socialt stöd, låg 

delaktighetskänsla samt att kvinnorna kände av för höga krav (Melchior, et al. 2003). 

Järvholm (1996) menar att det finns inget definitivt svar på varför det är så men en trolig 

förklaring kan vara att kvinnor ofta ”dubbelarbetar”, det vill säga fortsätter med 

hushållssysslor efter att de kommit hem från sitt första arbete (Backhans, 2004).  

 

Pålsson, Horstmann, Attewell, Ohlsson och Skerfving (1997) menar att sjukfrånvaron var 

högre för kvinnor som arbetade inom industriella yrken med repetitiva arbetsuppgifter än hos 

de kvinnor som vars arbete var mer varierat. I Sverige kvinnor står för 60 procent av alla 

långtidssjukskrivningar (Ockander & Timpka, 2001). Många arbetsuppgifter inom 

industriarbeten kännetecknas ofta av enformiga rörelser och obekväma arbetsställningar, 

vilket ofta leder till musculoskeletala besvär, det vill säga problem i nacke, axlar och armar 

hos framförallt kvinnor (Pålsson, Horstmann, Attewell, Ohlsson, &. Skerfving, 1997).  

Teoretiska perspektiv på förebyggande av hälsa  

Genom att använda en hälsofrämjande plan kan företag förebygga och främja hälsa vilket kan 

bidra med att de anställda känner en större kontroll över sin hälsa (Tangen & Conrad, 2009), 

det vill säga att de anställda kan känna högre meningsfullhet samt delaktighet så som i 

KASAM (Antonovsky, 2005) . Vi har valt att definiera hälsa enligt följande: 

A state of complete physical, mental and social wellbeing, and not merely the absence 

of disease. (WHO 2011-04-11).  

Hälsa är ett brett begrepp därför har vi valt att definiera hälsa utifrån WHO’s definition enligt 

citat ovan.  Att se på de anställdas hälsa utifrån ett salutogent synsätt och uppmärksamma vad 
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det är som gör de anställda friska istället för sjuka kallas för hälsopromotion. Hälsopromotion 

fokuserar på vad som gynnar frisknärvaro samt vad som minskar sjukfrånvaron (Tangen & 

Conrad, 2009). Inom företaget kan hälsopromotion innebära större handlingsfrihet och 

variation, fysiska aktiviteter, ledarskapsövningar, social kontakt, god arbetsmiljö och att 

medarbetarna känner sig respekterade (ibid.).  

KASAM är väldigt populärt inom arbetshälsa (Tangen & Conrad, 2009). KASAM betyder 

Känsla av sammanhang och består av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Genom 

att en person har högt KASAM har den personen lättare att möta de olika inre och yttre 

stimuli som kan påverka honom/henne (Antonovsky, 2005). Begriplighet kan förklaras som 

hur en person upplever inre och yttre stimuli. Hanterbarhet förklaras som vilka resurser som 

finns till hjälp samt vilken kontroll som finns vid ett möte av stimuli. Meningsfullhet förklaras 

som en motivationskomponent inom KASAM, personen känner betydelse i det han/hon gör. 

Hur högt KASAM en person har beror på många komponenter; erfarenheter, kultur, kön, 

samhälle, ålder, etnicitet och uppväxt (Tangen & Conrad, 2009). Under kommer definitionen 

av KASAM som kommer att användas i vår undersökning:  

Känsla av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 

har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att de stimuli 

som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, 

förutsägbara och begripliga, de resurser som krävs för att man skall kunna möta dessa 

krav är utmaningar, värda investering och engagemang. (Antonovsky, 2005, s 46)  

Inom arbetshälsa använder många företag sig av KASAM. För att få högt KASAM ska 

individen känna delaktighet, hanterbarhet och meningsfullhet – både i och utanför arbetet. 

Genom högt KASAM känner individen en större kontroll över sin omgivning och kan på ett 

bättre sätt möta yttre och inre stimuli (Antonovsky, 2005).  Kanters analys kan kopplas till 

KASAM att känna delaktighet och hanterbarhet i arbetet visar sig i den inställning och 

meningsfullhet personen känner till arbetet. 

 

Sammanfattningsvis har det kommit fram en hel del tidigare forskning som styrker att kvinnor 

har högre sjukfrånvaro än män inom industriverksamhet, samt att dessa verksamheter är 

mansdominerande då kvinnor i överlag endast står för cirka 25 procent av de anställda. De 

framkom även att den psykiska miljön i dess omgivning, enformigt arbete och obekväma 

rörelser var det som påverkade kvinnoras hälsa mest. Dubbelarbete visade sig vara en 

bidragande orsak till kvinnors sjukfrånvaro. Detta har presenterats tillsammans med våra 

teoretiska perspektiv KASAM och WHO´s definition av hälsa. 
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Metod  
 

Metodavsnittet inleds med en presentation av den ansats som studien arbetar efter, samt 

argument varför den passar in i undersökningen. Vidare presenteras hur utformningen av 

intervjuguiden ser ut samt varför den är utformad som den är. Därefter kommer beskrivning 

av urvalskriterier samt varför dessa kriterier valdes. Vidare presenteras undersökningens 

genomförande där det beskrivs hur intervjun gick till väga. Slutligen presenteras etiska 

överväganden, validitet och reliabilitet, bearbetning av empiriskt material och analys, 

transkribering av intervju, kategorisering samt en resultatsammanfattning.  

Val av metod  

I denna studie användes en kvalitativ metod med intervjuer, detta för att få en djupare 

förståelse för de problem som undersöktes (Larsson, 1986). Kjaer och Jensen (1995) menar att 

kvalitativa metoder ofta används för att studera hur människor upplever något i vardagliga 

situationer, i vår studie var det hur kvinnliga undersökningsdeltagare upplevde skillnader 

mellan män och kvinnors sjukfrånvaro på arbetsplatsen samt hur de såg på ohälsa. 

Undersökningens problem resulterade till relevanta frågeställningar i undersökningen. Genom 

intervjuer var undersökningen inte ute efter att finna en generalisering, utan studien avsåg att 

försöka komma nära respondenterna för att nå en djupare förståelse i de svar som gavs. Med 

kvalitativ metod ville undersökningen upptäcka okända mönster hos informanterna, men även 

hitta skillnader och liknelser i deras sätt att resonera kring de problem som tas upp under 

intervjun. Enligt Ryen (2004) gav metoden en djupare insikt om hur informanterna anpassade 

sig efter sina arbetsförhållanden och deras åsikter kring problemet. Ekholm och Fransson 

(1992) menar att en indirekt ostrukturerad intervju användes, vilket betyder att intervjun var 

vara öppen och framstå mer som en dialog mellan intervjuare och respondent. Att ta del av 

indirekt information menas att ta del av andra människors redan gjorda uppfattningar 

angående ett fenomen (ibid.).  

I denna studie var subjektivismen det undersökningen studerades utefter, det på grund av att 

vi ville få en djupare förståelse kring kvinnors höga sjukfrånvaro i företaget. Subjektivismen 

betyder att fokusera på subjektet i undersökningen samt hur subjektet känner gentemot detta 

jämfört med om vi undersökt fenomenet i sig, vilket hade blivit objektivism (Cohen, Manion 

& Morrison, 2000).   

Utformning av intervjuguiden  

Undersökningen bestod av öppna frågor, detta menar Lantz (2007) då för att få djupare 

förståelse angående ämnet. Intervjufrågorna handlade om hur individen upplevde det fenomen 

som undersöktes. De öppna frågorna var breda med möjlighet för följdfrågor (ibid.).  Kjaer 

Jensen (1995) menar att genom öppna frågor ges respondenterna möjlighet att själva berätta 

deras uppfattning om fenomenet. Frågorna var neutralt ställda samt klart formulerade. De 

följdfrågor som användes var till exempel ”kan du förklara mer”, ”menar du såhär”, ”har jag 

uppfattat dig rätt” (Kvale, 1997). Detta för att nå en djupare förståelse för hur informanterna 
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kände och för att få dem att berätta mer. Instämmande nickar och pauser kan uppmuntra 

informanterna att gå djupare in på ämnet (ibid.), detta var något som vi tillämpade under 

intervjuerna. Tanken med intervjuerna var att försöka komma nära informanten för att lättare 

förstå den situation han/hon befann sig i (Magne Holme & Krohn Solvang, 1997). Detta för 

att skapa en bra relation till personen.  

För att komma nära respondenterna var det vikigt att det fanns ett direkt subjekt- 

subjektförhållande mellan intervjuare och respondenter. För att uppnå detta gällde det att sätta 

sig in den undersöktes situation och se världen från deras synvinkel (Magne Holme & Krohn 

Solvang, 1997). Intervjun innehåll bakgrundsfrågor, erfarenhetsfrågor och frågor om känslor, 

detta för att få en djupare förståelse för informanternas uppfattningar om sjukfrånvaro och 

ohälsa på arbetsplatsen (Kjaer Jensen, 1995).  

Urvalsgrupp   

Urvalsgruppen som deltog i studien arbetade vid Stora Enso i Fors, de var mellan 26-48 år 

och majoriteten hade sambo, hälften av kvinnorna hade barn som bodde hemma. 

Medellängden för hur länge kvinnorna hade arbetat på företaget var 11 år.  Majoriteten 

motionerade på fritiden. Alla kvinnorna arbetade i kontinuerligt femskift.  

För att uppnå stor variationsmöjlighet var det viktigt att göra medvetna val och utforma 

kriterier som undersökningsdeltagarna måste uppfylla (Magne Holme & Krohn Solvang, 

1997), detta för att deltagarna skulle kunna ha relevanta åsikter angående 

undersökningsområdet samt att urvalsgruppen skulle vara slumpmässig. De kriterier som 

undersökningsdeltagarna skulle uppfylla var: kvinna, heltidsanställd samt ha ett 

verkstadsarbete inom Forsa Bruk. Genom dessa olika kriterier nås fler intressanta och 

relevanta grupper (Larsson, 1986).  

Undersökningens genomförande    

Efter kontakt med verksamhetens hälsoansvarige fick vi en lista med telefonnummer till 26 

kvinnor, efter att vi slumpmässigt valt ut sex av dessa kvinnor så skickade vi ut det 

informationsbrev (bilaga 2) som förklarade studiens syfte, hur lång tid intervjuerna skulle 

pågå, information om de forskningsetiska principerna som tillämpas samt deras rättigheter att 

kunna dra sig ur studien.  

Intervjuerna tog ca 30 minuter att genomföra och skedde på arbetstid i verksamhetens 

konferensrum. Det är viktigt vart intervjuerna utförs, detta för att skapa en trygg och bekväm 

intervjusituation (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011), om intervjuerna sker på en plats som 

respondenterna känner sig trygga på ökar även giltighet och tillförlitlighet för studien då de 

vågar delta på ett mer naturlig sätt än om de befunnit sig på en plats där de inte känt sig 

bekväma (Kvale, 1997). 
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Anledningen till att endast sex intervjuer utfördes var för att kunna nå en djupare förståelse 

för undersökningsdeltagarna, Larsson (1986) menar att detta inte skulle kunna gjorts om det 

hade varit ett större antal intervjuer.  

För att underlätta och minska risken för missförstånd under intervjuerna testade vi att 

genomföra intervjufrågorna på en bekant, detta var viktigt för att kunna bli mer säker i sättet 

sätt att intervjua samt att det blir lättare att hantera de missförstånd som kan uppstå (Bell, 

2008). Det är även viktigt att dokumentera alla de svar som respondenterna ger (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011), i studien användes en digital bandspelare.  

Vid första mötet med respondenten presenterade vi oss samt beskrev studiens syfte och den 

anledning till varför vi intresserat oss för undersökningens problemområde. Återigen 

påmindes deltagarna om deras rättigheter att kunna dra sig ur studien om de mot förmodan 

skulle ångra sitt deltagande.  

Intervjun började med att bakgrundfrågor och lättare erfarenhetsfrågor ställdes, detta för att 

Dalen (2007) ansåg att det var viktigt att inte börja med känsliga frågor som kunde verka och 

stötande och som kunde göra att respondenten inte kände sig bekväma i intervjusituationen. 

Intervjun fortsatte sedan enligt den intervjumall (bilaga 1) undersökningen utgick från, dock 

hamnade inte alla frågor i den ordningsföljd som stod i mallen då vissa frågor gick in i 

varandra och att det blev mer naturligt att ställa dem i en annan följd.  

Transkribering av intervjuer 

För att inte gå miste om viktig information under intervjuerna användes en digital 

bandspelare, detta gjorde det möjligt att kunna lägga koncentrationen på att föra ett samtal 

utan störningar under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). 

 

Transkribering av intervjuerna valde att göras trots att många författare ansåg det väldigt 

tidskrävande då materialet ofta blir stort (Stukát, 2005).  I efterhand var det ändå rätt beslut då 

ingen viktigt information gick förlorad. Vi transkriberade tre intervjuer var, vilket tog cirka en 

och en halv dag, när detta var klart skrevs allt ut på papper därefter spenderades många 

timmar tillsammans läsande varandras utskrifter, detta för att få en bättre insyn till det 

insamlade materialet. Efter att ha fördjupat oss i materialet togs relevant fakta samt likheter 

och skillnader ut.  

Etiska överväganden   

Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det fyra huvudkrav som måste uppfyllas inom all 

forskning, kraven som skall uppfyllas är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Här presenteras hur undersökningen förhåller sig 

till vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
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Informationskravet  

Forskaren måste informera undersökningsdeltagarna om vad undersökningen handlar om och 

vad dess syfte är, samt även vilken roll deltagarna har i undersökningen. De skall även 

informeras om deras rättigheter i studien, att deltagandet är frivilligt och att de när som helst 

kan avbryta sin medverkan. Detta fick undersökningsdeltagarna information om i det 

missivbrev (bilaga 2) som skickades ut till dem innan besöket, vi informerade dem även 

muntligt om deras rättigheter i studien innan intervjun började. De informerades även om att 

intervjun skulle spelas in och att uppgifterna i inspelningen skulle behandlas konfidentiellt 

samt att uppgifterna endast skulle användas i denna undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). 

Enligt Magne Holme och Krohn Solvang, (1997) är det viktigt att påpeka att vi som 

undersöker studien inte är ansvariga för om resultatet vi får fram kommer leda till förändring 

eller om något kommer åtgärdas. 

 

Samtyckeskravet  

Studiens deltagare ställde frivilligt upp i studien efter att vi ringt och pratat med dem, därmed 

samtyckte de till att delta i undersökningen. Enligt samtyckeskravet har deltagarna rätt att 

självständigt bestämma hur länge och på vilka villkor de vill delta, de bestämmer även själva 

över sin medverkan och kan avbryta sin medverkan när de vill utan att det skall medföra 

några negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002).  På grund av samtyckeskravet var vi 

noga med att påpeka om deras rättigheter om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan om det mot förmodan inte skulle känns sig bekväma i situationen eller om de 

skulle ångra sin medverkan under eller efter intervjun.  

 

Konfidentialitetskravet  

Uppgifter om personer i undersökningen har behandlats med största möjliga konfidentialitet, 

personuppgifterna har förvarats på ett sätt som gjort att ingen obehörig kunnat ta del av. Det 

är även viktigt att de uppgifter som kan identifiera de medverkande i studien inte skrivs ut. 

För att skydda dessa personers integritet är det viktigt att sådan information skall vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt (Vetenskapsrådet, 2002). För att skydda 

studiens undersökningsdeltagare har varken namn eller ålder angetts, detta för att de inte skall 

kunna identifieras av någon utomstående, samt att ingen av personalen på Forsa bruk skall 

veta vem de är. Då vår undersökning inte är av etiskt känslig karaktär omfattas inte studien av 

den sekretess som annars råder, det är ändå viktigt att skydda de medverkande i den 

utsträckning det går. 

 

Nyttjandekravet 

De uppgifter som samlas in får endast användas i den undersökning som utförs, de får inte 

användas eller lånas ut till andra syften. De uppgifter som vi får fram i vår undersökning 

kommer endast att användas av oss, vi kommer inte sprida ut den informationen till 

utomstående. Personuppgifter som samlas in för forskningsändamål får inte användas till 

beslut eller åtgärder som kan påverka den enskilda individen (Vetenskapsrådet, 2002). I 
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studien kan vi därför inte påverka till att de resultat vi får fram leder till att utsatta personer får 

den hjälp de behöver, undantagsfall är om den berörde personen/personerna ger sitt 

medgivande. 

 

Undersökningsresultatets giltighet 

Oavsett vilken metod som används för att samla in information på är det viktigt att alltid 

granska den kritiskt, detta för att kunna avgöra om informationen kommer att bli giltig och 

tillförlitlig i det sammanhang som studien avser att undersöka (Bell, 2008). Reliabiliteten är 

beroende av hur noggrann bearbetningen är av den information som studien får fram, 

validiteten är beroende av vad som undersöks och om frågeställningen klarats ut i 

undersökningen (Magne Holme & Krohn Solvang, 2006).  Kvantitativa studier uppnår ofta en 

högre representerbarhet än kvalitativa studier, detta gör att resultatet blir lättare att 

generalisera i en större population. Kvalitativa undersökningar uppnår däremot en högre 

trovärdighet och giltighet i den grupp som studien avser att undersöka, därför kan inte 

kvalitativa resultat generaliseras på samma sätt som kvantitativa (Ahrne & Svensson, 2011).  I 

denna studie är det svårt att generalisera det resultat som framkommit då endast har sex 

intervjuer använts i undersökningen, dessa sex personer kan inte vara representativa för en hel 

population (Lantz, 2007).  

 

Om en undersökning skall inneha hög reliabilitet krävs det att reliabilitetskravet uppfylls 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006), med det menas att genom olika och oberoende 

mätningar av samma fenomen i samma population få fram ett likvärdigt resultat, men detta 

gäller då inget har förändrats i den undersökta populationen. Det kan vara komplicerat att 

undersöka människors idéer och uppfattningar då dessa inte alltid är bestående utan kan 

förändras med tiden (Trost, 2010). I denna studie kan reliabilitetskravet vara svårt att uppnå 

då den är tolkande och avser främst att öka förståelse för problemområdet.  

 

För att göra undersökningen tillförlitlig har samma intervjuguide använts till samtliga 

respondenter. Trost (2010) menar att om deltagarna intervjuas på samma sätt vid varje tillfälle 

ökar tillförlitligheten. Då det är två personer som genomför denna undersökning krävdes det 

en medvetenhet att de tolkningar som görs i intervjuer på varsitt håll inte alltid blir 

densamma. Lantz (2007) menar att det är normalt att intervjuerna kommer att skilja sig åt, det 

väl känt att olika intervjuare intervjuar på olika sätt. För att kunna ta del av samtliga intervjuer 

spelades materialet in med en digital bandspelare, detta för att materialet skulle kunna tolkas 

och sammanfattas tillsammans. 
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Resultat  

Under detta avsnitt presenteras kategorierna, avsnittet avlutas med en 

resultatsammanfattning för att göra resultatet tydligt för läsaren, samt en resultatanalys där 

resultatet analyseras och tolka gentemot vår teori. Deltagarna i studien var sex kvinnor. 

Anna, Emma, Klara, Sara, Ida och Sofia, namnen är fingerade för att skydda deras integritet.  

Bearbetning av empiriskmaterial och analys 

Utifrån den insamlade data skapades kategorier, de valda kategorier presenteras under nästa 

punkt, dessa kom fram som olika huvudämnen i intervjuerna. Med hjälp av kategorier har 

resultatet blivit mer strukturerat och tydligare att förstå. Varje kategori har en förklaring samt 

några citat som styrker det informanten sagt, detta för att trovärdigheten skall öka i 

undersökningen. 

Resultatredovisningens kategorisering kvinnors arbetsrelaterade hälsa 

 Organisation  

 

Det framgick att undersökningsdeltagarna hade olika åsikter om grupperingar mellan 

könen. 

Det flesta av kvinnorna tar avstånd från de äldre männen som är väldigt 

dominerande. Problemet är att jag jobbar närmast dem vilket betyder att jag träffar 

dem varje dag. Det som jag helst skulle vilja göra är att byta arbetsstation. (Sara) 

 

 Sara beskriver att de äldre männen på arbetsplatsen är väldigt dominerande och att 

många kvinnor håller sig undan från dessa män. Det framgår senare i intervjun att det 

har resulterat till att det har blivit mer könsuppdelat på arbetsplatsen. Sara tycker att 

detta är väldigt jobbigt att arbeta nära dessa män då hon känner sig utstött och sårbar.  

 Status i arbetet kretsar om lön och kön. De äldre männen hade svårt att ta direktiv från 

kvinnor, främst yngre. Personalen ansåg att de utvecklingsmöjligheter som fanns på 

företaget var att byta arbetssysslor till något som hade högre lön, genom detta klättrade 

de i rang.  Problemen med att byta arbete var att de lediga tjänster som fanns 

tillgängliga oftast tillsattes av någon förutbestämd person. 

 

Ja ungefär som en pyramid. Att de med blyga personligheter ligger långt ner. Medan 

de äldre männen med större självförtroende. Jag vet egentligen inte om det har med 

makt att göra eller om han bara mår bättre av att få andra att må sämre. Pyramiden 

är ju mellan hela laget. (Sara)  

Inom verksamheten förekommer det en hierarki, undersökningen visade att en del av 

kvinnorna ansåg att en tillbakadragen personlighet lättare kan hamna utanför.  
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Ensidigt arbete betyder dålig rotation och enformiga arbetsuppgifter, detta kan leda till 

arbetsrelaterade skador. Det framgick att det var dålig rotation inom laget då 

personalen föredrog att göra det som de redan kunde.  

 

Påfrestande ibland, men det är ju ingen löpandebandmetod precis så vi går ju runt 

lite i olika maskiner men det är ju ändå samma sak. (Ida) 

Det kan vara påfrestande både psykiskt och fysiskt att arbeta på en väldigt enformig 

arbetsplats (Ida). Kvinnorna försöker i överlag att säga någonting positivt då de väl vill 

uttrycka sina åsikter. 

 

 Fysisk och psykisk arbetsmiljö  

De arbetsrelaterade skador som förekommer på arbetet är både fysiska och psykiska. 

Det framgick i undersökningen att sömnproblem, sträckningar och tyngre lyft var de 

vanligaste problemen på arbetsplatsen. Överlag tyckte även kvinnorna att 

temperaturen i lokalen var alldeles för hög, framförallt på sommaren och att den var 

för kall på vintern. Arbetarnas dygnsrytm påverkas av skiftarbetet: 

 

Det är ju så att väldigt många sjukskrivs på grund av sömn, för det har jag ju också 

problem med. Jag har ju stora problem med att sova, speciellt förmiddagar. För då 

kan det vara att jag sover någon timme bara och då är man ju helt slut. (Emma) 

Emma förklarar hur hon har problem att somna efter ett nattpass, överlag hade 

samtliga kvinnor i undersökningen problem med detta. Det framgick även längre fram 

i intervjun att Emma fick insomningstabletter för att klara av skiftarbetet. 

Maskinernas konstruktion inom industrin kräver en viss längd och styrka hos 

arbetstagaren, i annat fall måste personalen ta till hjälpmedel för att klara av att arbeta 

vid maskinerna. Större delen av kvinnorna i undersökningen var eniga om att 

maskinerna var mer konstruerade för män och att de ibland behövde hjälpmedel för att 

klara av arbetet.  

 

Ja eller själva maskinerna går bra det är bara om något sitter hårt eller är högt upp. 

Ofta är man ju kortare än männen, iallafall jag och då får man fråga om hjälp. (Ida)  

Här berättar Ida att längden och styrkan har en stor betydelse för om de klarar av att 

vara själva vid en arbetsstation. Längre fram i intervjun uttryckte sig samma deltagare 

att de troligen inte skulle klara av att vara ett helt lag med enbart kvinnor. Om det 

skulle vara fallet skulle de behöva i alla fall en väldigt lång och väldigt stark kvinna. 

Ja bry sig. Bara visa empati och ta tag i problem och olika situationer. Göra 

någonting istället för sopa saker under mattan. De låtsas som att jag inte finns. Jag 

tror inte det är lätt för någon beroende arbetsplats eller station att söka hjälp för det 

verkar inte som de lyssnar. (Sara) 
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Sara förklarar sina åsikter kring vad Forsa Bruk skulle kunna bidra med för att 

förbättra hälsan hos de anställda. Enligt Sara är det svårt att få hjälp angående 

utanförskap, kränkningar och diskriminering. Hon känner sig ignorerad då företaget 

vet om hur hon känner samt att hon vädjar om hjälp men att ingen förändring blir. 

Den vidrig, fruktansvärt vidrig. Så man får ta en nya luft lite då och då. (Klara)  

 Klara berättar om hur temperaturen är på somrarna. Samtliga deltagare i intervjuerna 

ansåg att värmen var ett stort problem på företaget.  

 

 Arbetsplatsens kamratskap  

 

Undersökningen har visat att kamratskap är drivkraften i arbetet, att trivas med sina 

kollegor underlättar arbetsdagarna. Samtliga representanterna ansåg att arbetet inte var 

speciellt underhållande och att det var väldigt enformigt, därför blev förhållandena till 

arbetskamraterna ännu viktigare.  

  

Annars skulle man ju inte stå ut om man hade dötrista arbetskompisar. (Emma)  

 

Arbetskamraterna ger varandra kraft att gå till arbetet och Emma menar att hon inte 

hade arbetat kvar där om hon inte hade trivts med sina arbetskollegor. En arbetstagare 

tar upp om arbetet: 

Trivseln, arbetet är ganska enformigt därför väger den höga trivseln upp att man 

tycker det är roligt att gå till arbetet. Vi har trevligt tillsammans allihopa. (Sofia)  

En arbetstagare tar även upp hur viktig hon tycker att trivseln är då arbetet i sig är 

väldigt enformigt. Och att enda orsaken till att arbetet är roligt är på grund av att laget 

har roligt tillsammans, vilket väger upp det ensidiga arbetet. (Sofia)  

Det finns ingen delaktighet, man gör bara det man måste göra och sedan börjar man 

räkna ner timmarna tills man ska få gå hem. Förr umgicks jag privat med några 

stycken inom mitt lag, då kändes de bättre. (Sara) 

Här berättar arbetstagaren hur hon inte känner någon delaktighet och att hon på grund 

av utanförskap räknar ner timmarna tills hon ska få gå hem (Sara). Enligt Sara trivdes 

hon tidigare på arbetet då även hon umgicks med de andra kvinnorna privat. I 

intervjun berättar hon nu om sitt utanförskap som uppkommit, att hon blir kränk och 

ignorerad på arbetsplatsen. 

just nu är det så att en person är väldigt mycket utanför som har satt sig i en dum 

situation, men annars så är det inte så. (Anna) 

 

Nej det tror jag inte, det är väl svårt att komma in på ett nytt ställe oavsett men 

kommer det någon ny så kollar man ju upp hur de är och vad de har för intressen och 
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hur de är socialt och så, men vi har ju haft praktikanter och sommarjobbare och vissa 

vill man ju ha tillbaka och vissa ratar man ju på någon dag bara. (Anna)  

 

 Anna menar att det kan vara svårt för en ny kvinna att komma in i arbetslaget. Hon 

förklarar hur folk bildar uppfattningar om nya arbetskamrater och att de därefter tar 

ställning om de ska släppa in henne eller ”rata” henne.  

 

 

 Kvinnornas dubbelarbete 

Kvinnorna tyckte att det gick bra att kombinera familjeliv med skiftarbete, 

arbetstiderna gav nämligen mer tid för barnen.  

Jag har valt att arbeta på det här skiftet, jag får ta ett steg tillbaka för att ta hand om 

våra barn. (Sofia)  

I citatet uttrycker sig kvinnan att hon får ta ett steg tillbaka och arbeta skift, detta för 

att det ger bättre möjligheter för hennes man och hans arbete. Trots hennes 

sömnproblem tycker hon att det fungerar bra, främst för att det inte skulle fungera om 

båda föräldrarna skulle arbeta vanliga tider på grund av barnen.  

Positivt tycker jag för man får ju jätte mycket tid med barnen vilket är väldigt bra, 

men sen jag fick barn nummer två så har nätterna blivit mycket jobbigare. (Klara) 

 Skiftarbete ger mer tid med barnen, vilket samtliga kvinnor med barn var överens om. 

Arbetstagaren ansåg att det dock hade blivit jobbigare med åren att arbeta nätter.  

Nä men alltså jag tog ju bort nätterna i slutet bara för att jag var så trött och sen fick 

jag ju havandeskapspenningen. (Anna) 

Anna var en av dem som haft möjlighet att ta bort nätter i samband med sin graviditet. 

Hon förklarade att det blev slitsamt på slutet att vara gravid och arbeta i skift, främst 

då nätter. 

Vid förfrågan kring sjukskrivningar ansåg majoriteten att dubbelarbete kunde vara en 

orsak till varför kvinnor var mer sjuka än män, men ingen av informanterna hade dock 

uppfattat att kvinnor på företaget var procentuellt mer sjuka än män. Kvinnorna ansåg 

att hushållssysslorna var något de delades lika. På fritiden framgick det att majoriteten 

av kvinnorna tränade för att upprätthålla sin hälsa.  

 Jaa. De kan väll vara mycket dubbelarbete för kvinnor (Ida).  

Detta enligt citaten beskrivs att dubbelarbete är en trolig orsak till kvinnors högre 

sjukskrivningar. Det framgick längre fram i intervjun att en av informanterna tror att 

kvinnor inte får slappna av när de kommer hem på samma sätt som män får (Ida).  
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I förra förhållandet hade jag väldigt mycket dubbelarbete vilket gjorde att jag var 

trött hela tiden. (Sara)  

 Här förklaras vad dubbelarbete kan resultera till, de vill säga att kvinnan som blir 

utsatt för detta blir väldigt trött (Sara). Detta talar hon om från egna erfarenheter. 

 Jämställdhet på arbetsplatsen 

Det framgick i undersökningen att kvinnorna inte kände att de fanns svårigheter i 

arbetet på grund av deras kön. Det var gruppens delade åsikt men majoriteten ansåg 

trots detta, att det inte var en mansdominerande grupp.  

 

Nä jag tycker att de är bra. Jag behandlas som en i gänget. Alla behandlas lika, det 

är hälften kvinnor och män i vårt lag. (Sofia) 

 

 Sofia ansåg att det inte var mansdominerande i deras lag, det framgick att hon 

behandlades som en i gänget och ansåg att alla behandlas lika oavsett kön. En annan 

deltagare uttryckte sig däremot: 

 

Det beror på vem man ser till. Det är många arbetskompisar som kanske lever 

ensamma och är lite äldre så dem har väldigt svårt att order eller lyssna på kritik 

från en kvinna. Speciellt om det är en yngre kvinna.  Det flesta kvinnorna är yngre än 

de äldsta männen. De lever kvar i att industri är för män. I det här laget är det cirka 

hälften män och kvinnor. (Sara)  

 

En arbetstagare förklarar att det är mansdominerande inom gruppen, att de äldre 

männen lever kvar i en industri utformat för män, att det är ett manligt jobb trots att 

det är hälften kvinnor och hälften män i deras lag (Sara). Männen har svårt att ta kritik 

från en yngre kvinna. Det framgick även längre fram i intervjun att män umgicks med 

män och kvinnor med kvinnor.  

 

Nä, alltså vi gör ganska mycket ihop i laget, vi har fester och gör grejer. Men det är 

väll mer naturligt att man pratar mer med tjejerna då man har lite mer gemensamt. 

(Anna) 

I Citatet framgår det att alla umgås med alla men att kvinnor ändå är mer med kvinnor 

(Anna). Samma intervjudeltagare ansåg att detta var naturligt och trots detta hävdade 

majoriteten av kvinnorna att inga könsfördelningar förekom på arbetsplatsen.  

 

 Industrins hälsovård 

 

Studiens representanter var alla överens om att de överlag inte märkt av några 

genomförda eller pågående hälsoprojekt. Många av arbetstagarna visste inte om då det 

var hälsoveckor och hälsomånader eller vilket resultat som framkommit som en 

konsekvens av hälsoprojektet och om hälsoläget var oförändrat. Den enda som visste 
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hälsoveckor och hälsomånader var (Klara) som uttryckte starkast intresse för sin hälsa. 

Företagets hälsoinsatser gick för några spårlöst förbi: 

 Nej, eller kanske att vi väljer att hitta på saker i gruppen för att få bättre 

sammanhållning men det är helt upp till oss, det har ingenting med hälsoprojektet att 

göra.  (Ida)  

Kvinnan som sagt citatet ovan menar att hon inte märkte några större skillnader före 

och efter hälsoprojektet samt att det är helt upp till gruppen om de vill hitta på något. 

Det framgick även längre fram i intervjun att företaget inte engagerade sig i de 

personer som ansågs ha hälsan i behåll.  En av deltagarna förklarar i citatet nedan hur 

det tillkommer olika hälso- idéer i företaget och att företaget tänker på hälsan hos de 

anställda väldigt mycket.  

Jag tycker att det tillkommer saker hela tiden, så jag tycker att Forsa tänker mycket 

på hälsan hos sina anställda. (Sofia.) 

Detta är tvärtom gentemot vad de andra kvinnorna beskriver då de inte uppfattat några 

förändringar kring hälsotänkandet i företaget efter hälsoprojektet. Det som framgick 

var att majoriteten av informanterna beskrev hur personalen fick gemensamma pengar 

från ledningen för att göra aktiviteter tillsammans i arbetsgruppen. De kunde då äta 

middag eller hitta på någon annan aktivitet bara de gjorde det tillsammans med andra 

på arbetsplatsen, deltagandet var frivilligt. En kvinna anser att genom dessa träffar så 

kommer de alla närmare varandra men att alla ofta inte deltar i dessa:  

Vi har ju skiftträffar och kommer varandra närmare och då får man pengar varje år 

för att och göra något och då måste man vara i grupp, alla kanske inte deltar. (Sofia) 

Det framgår i undersökningen att personalen känner av brist på information då de inte 

fått djupare information angående jämställdhetsplanen, planen att gå från 

sjukskrivning tillbaka till arbete samt vilka utvecklingsmöjligheter som är möjliga på 

företaget.  

 

Jag tog själv kontakt med sjukhuset.  Jag fixade det själv liksom. (Anna)  

 

Vad som kommer till uttryck i citatet förklarar hur återgång till arbetet upplevdes från 

sjukskrivning. Olika dispyter med företagshälsovården inträffade vilket innebar att 

kvinnan valde att hellre ta kontakt med sjukhuset än företagshälsovården. Det 

framgick även längre fram i intervjun att hon inte tyckte att företagets plan att återgå 

till arbetet från sjukskrivning inte fungerade speciellt bra i relation till verksamheten.  

Det blev uppenbart i undersökningen att samtliga kvinnor ansåg att det fanns vissa 

svårigheter vid graviditet, exempelvis får de inte arbeta längre än till sjunde månaden. 

Vid graviditet kan det finnas möjlighet att ta bort nätterna, men inte alltid. Fanns den 

möjligheten inte fick kvinnorna sjukskriva sig på grund av havandeskap. 
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Majoriteten av kvinnorna som deltog fortsatte att insistera på att företaget fungerade 

väldigt bra. Det visade sig även att de flesta som arbetar här har någon form av privat 

relation till någon inom företaget, till exempel familj, släkt och vänner. 

 

Ja ja, oftast så var det ju så, dem flesta har ju en anknytning till någon. (Emma)  

 Här förklarar en  deltagare hur de flesta av kvinnorna har någon form av anknytning 

till någon på företaget (Emma). 

 

Resultatsammanfattning 

 

Undersökningsmaterialets övergripande resultat handlar om kategorierna organisation, fysisk 

och psykisk arbetsmiljö, arbetsplatsens kamratskap, jämställdhet på arbetsplatsen, kvinnors 

dubbelarbete och industrins hälsovård.  

 

Efter dessa sex intervjuer framgick det tydligt att majoriteten av kvinnorna inte ville klaga på 

något som handlade om företaget de arbetade på. Vi fick känslan av att det fanns en norm om 

att allt skulle verka så bra, de anställda kändes nästan som ”frälsta” vid företaget. Det blev 

därför svårt att finna åtgärder som kunde leda till att främja kvinnornas hälsa samt för att 

hjälpa Forsa bruk med åtgärder som kunde leda till förbättringar. En trolig orsak kan vara att 

samtliga kvinnor i undersökningen hade en personlig koppling till företaget. Det framkom i 

undersökningen, genom deltagarnas åsikter kring könsfördelning, att det existerade 

mansdominerande organisationskultur utan att de kvinnliga anställda såg detta. 

 

Informanter hade skilda åsikter kring om det fanns grupperingar eller inte, det framgick ändå 

att kvinnorna umgicks mer med kvinnor samt att män umgicks mer med män och att detta var 

helt normalt, samtidigt framkom det att kvinnorna ansåg arbetsplatsen som väldigt jämställd. 

Status inom laget och företaget kretsade kring lön och kön. De äldre männen på arbetsplatsen 

hade svårt att ta direktiv eller kritik från en kvinna, då främst från yngre kvinnor. Samtliga var 

överrens om att de utvecklingsmöjligheter som fanns på företaget var att byta arbetsuppgifter 

samt att arbeta med något som hade högre lön. Lediga tjänster som blev tillgängliga tillsattes 

ofta av en redan förbestämd person, kvinnorna ansåg därför att det inte var någon idé att söka 

tjänsten. 

 

Samtliga var överrens om att arbetsuppgifterna var väldigt enformiga och att de inte var 

speciellt underhållande, därför ansågs relationen till sina arbetskamrater mycket viktigare. 

Informanterna beskrev att de inte skulle arbetat kvar om inte vore för att de trivdes med sina 

arbetskollegor. Majoriteten av informanterna medgav att det förekom utanförskap inom 

arbetslaget och att en tillbakadragen personlighet lätt kunde hamna utanför i deras grupp men 

ändå beskrev arbetslaget som en familj.  En av informanterna beskrev att hon kände 

utanförskap och hade vädjat om hjälp till både förmän och högre chefer då hon blivit utsatt för 

både kränkningar och diskriminering. Informanten känner sig ignorerad på arbetsplatsen och 

trivs därför inte med sitt arbete.  
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Det som påverkade informanterna mest vad gäller arbetshälsa var sömnproblem, samtliga 

kvinnor beskrev att det var svårt att somna efter ett nattpass samt att de inte hinner vänja sig 

vid att arbeta natt då det endast var någon dag i veckan. Maskinernas konstruktion på 

arbetsplatsen visade sig vara mer byggda för män än för kvinnor då det ofta krävdes en viss 

längd och en viss styrka för att klara av att arbeta vid dem. Trots detta menade informanterna 

ändå att det inte fanns några svårigheter att vara kvinna på industriföretaget. De flesta 

kvinnorna på företaget behövde använda hjälpmedel för att klara av sina arbetsuppgifter, de 

framgick att informanterna ansåg att det kunde vara svårt att arbeta vid en maskin utan en 

man då det ibland finns saker de inte orkade själva.  

 

Ingen av undersökningsdeltagna upplevde att kvinnor hade högre sjukfrånvaro procentuellt 

sett än män, men att en bidragande orsak kunde vara dubbelarbete. Majoriteten av 

informanterna delade hushållssysslorna med sin partner och upplevde inte att de 

dubbelarbetade. Samtliga deltagare ansåg att skiftarbete fungerade bra med familjelivet då de 

ansåg att de fick mycket tid med barnen. Vid graviditet måste man gå hem i månad sju. 

Samtliga deltagare tyckte att det var jobbigt att arbeta nätter. Ibland fanns möjligheten att ta 

bort nätterna men om inte det gick fick de sjukskriva sig. Det fanns inte alltid möjlighet att 

anpassa arbetet efter graviditeten. 

 

Det som påverkade samtliga kvinnors hälsa negativt var värmen på arbetsplatsen, den 

beskrevs som olidlig under sommaren och iskall under vintern och att detta var väldigt 

påfrestande att arbeta i och bör åtgärdas enligt kvinnorna. Det kom även fram att rotationen i 

laget var dålig då majoriteten av deltagarna helst gjorde det som de redan kunde och därför 

inte ville byta station. En annan sak som majoriteten av informanterna tyckte var ett problem 

var att få sina önskemål hörda av förmän och högre chefer. Enligt deltagarna kunde de tjata i 

flera år utan att någon förändring skedde..   

 

 

 

  



23 

 

Undersökningens resultatanalys  

Under analys kommer vi att reflektera kring hur kvinnornas hälsa förhåller sig till KASAM 

och WHO’s definition. Hur arbetshälsan ser ut på företaget samt orsakerna varför några av 

kvinnorna valde att inte yttra sig negativ angående företaget.  

Syftet med undersökningen var att få en större förståelse för hur kvinnor inom en 

mansdominerande verkstadsindustri uppfattar att de förhåller sig till ohälsa. Undersökningen 

grundas på två hälsoperspektiv, KASAM och därefter det som utformas efter WHO´s 

definition av hälsa. Resultatet visade att ingen av informanterna uppfyllde WHO´s definition 

av hälsa. Informanterna beskrev sin hälsa som fysisk instabil då majoriteten hade problem 

med muskelsmärtor i rygg och nacke. Den övervägande delen av informanterna ansåg ändå att 

hälsan var bra, trots att sömnproblem troligen påverkade deras psykiska hälsa. En av 

informanterna kände långt ifrån fullständig socialt välbefinnande detta på grund av 

utanförskap vilket även påverkade hennes psykiska hälsa negativt. Samtliga deltagare 

uppfattade inte att kvinnor var procentuellt mer sjuka än män. De kunde ändå komma fram till 

orsaker som kunde vara bidragande faktorer till varför kvinnors sjukskrivningar skulle kunna 

vara procentuellt högre: utöver graviditet sågs dubbelarbete som en trolig orsak. 

Sömnproblem led samtliga deltagare av. Det som var intressant var att deltagarna kom fram 

till samma resultat som tidigare forskning visat, det vill säga att sömnproblem(Marquié, J. C. 

and Foret, J, 1999), graviditet, ensidigt arbete (Pålsson, Horstmann, Attwell, Ohlsson & 

Skerfving, 1997) och dubbelarbete (Backhans, 2004)är vad som generellt gör att kvinnor har 

högre sjukfrånvaro än män. Vi reflekterar kring om deltagarna talar utifrån egna erfarenheter 

när de nämner exempel till sjukskrivningar.  

Undersökningen visade att fem stycken informanter av sex uppnådde högt KASAM. 

Anledningen till varför dessa fem informanter känner meningsfullhet uppfattar vi är på grund 

av dess sociala stöd de känner till varandra. De kände samhörighet i en stor grupp av 

människor vilket gjorde dem starkare. Den informanten som beskrivs med lägre KASAM 

förklarade sig själv som en mer tillbakadragen personlighet på grund av sin uppväxt och 

kultur, vilket är två komponenter som resulterar i vilket KASAM personen upplever 

(Antonovsky, 2005). Informanten kände inte heller det sociala stödet eller delaktigheten som 

resterande av informanterna gjorde vilket även det bidrog till lägre KASAM. Det framgick att 

kamratskap och delaktighet i företaget var drivkraften hos majoriteten av 

undersökningsdeltagarna. Detta uppfattades inte besvära resterande deltagarna då det kunde 

bero på att de själva var rädda att hamna i den situationen vilket även skulle sänka deras 

KASAM.  
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Diskussion  

Detta avsnitt inleds med ett övergripande resultat för att det återigen ska bli tydligt för 

läsaren att följa undersökningen. Sedan presenteras en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. Avslutningsvis diskuteras en kritisk granskning av undersökningen och 

förslag till fortsatt undersökning. 

 

Resultatdiskussion   

Det framkom i intervjuerna att informanterna var oense i frågan om det fanns svårigheter med 

att vara kvinna på en mansdominerande arbetsplats. Det övergripande problemet som 

informanterna tog upp var värmen på somrarna, sömnproblem och onaturliga streckningar vid 

maskinarbete. Samtliga av informanterna beskrev maskinerna som gjorda för män, men att det 

ändå gick att arbeta vid dem, vissa behövde dock hjälpmedel. Det framkom att arbetet var 

väldigt enformigt och inte speciellt underhållande vilket gjorde relationen till kollegorna ännu 

viktigare. Majoriteten medgav att utanförskap föregick inom laget. Slutligen ansågs bristande 

kommunikationen som ett stort problem mellan förmän/chefer och skiftarbetare då 

majoriteten kände att det var svårt att få sina önskemål hörda. Undersökningsdeltagarna tyckte 

förmän och chefer bör bli mer personligt engagerade i skiftarbetarna för att på så sett förstå 

deras psykiska och fysiska behov.   

Om arbetsplatsens kamratskap och kvinnors hälsa 

I undersökningen framgick det att en informant tyckte det var normalt att kvinnor umgicks 

mer med andra kvinnor än med män på grund av att de hade mer gemensamt med någon av 

samma kön.  Det kan vara resultatet av att mannen är normen samhället och att kvinnor i 

dagens samhälle anses som det andra könet (Bratt & Lodalen, 2007). Detta gör att samhället 

skiljer de båda könen åt. När en arbetsplats har skapat dessa normer är det väldigt svårt att gå 

utanför dessa, och då är det lätt att uppfattas som ”onormal” (Hirdman, 2006). Detta kan vara 

anledningen till könsfördelningen på företaget. En annan norm vi uppfattade var att allt skulle 

uppfattas bra utåt och de inte fanns mycket att klaga på när det gällde företaget. Enligt 

kvinnorna fanns inga svårigheter på grund av kön. Vi tror också att det kan vara känsligt att 

klaga på företaget då samtliga informanter hade nära koppling till någon vid företaget. Detta 

kan vara en orsak till att kvinnorna ofta sa emot sig själva då de både sa något positivt och 

negativt om samma fenomen. 

Informanterna menade att genom att känna delaktighet hos kollegorna fann de större mening 

med arbetet och därmed kunde de hantera sin arbetssituation bättre (Antonovsky, 2005). En 

informant kände inte denna delaktighet och såg därför ingen mening med att gå till arbetet, 

hennes drivkraft var istället att arbeta och tjäna pengar. Detta var hennes sätt att hantera 

situationen vilket uppfattades som att hon hade ett lågt KASAM (ibid.). Majoriteten av 

undersökningsdeltagarna såg detta utanförskap men gav oss uppfattningen om att de inte 

gjorde någonting åt det då hon hade satt sig i situationen själv. Genom att vara kvinna på en 

mansdominerande arbetsplats är normen då att vara man (Bratt & Lodalen, 2007), detta kan 
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vara en anledning till att det kan vara svårt för kvinnorna att säga ifrån och hjälpa sina 

kollegor vid dessa tillfällen därför kan de vara rädda att hamna i den situationen själv samt att 

de inte vill bli för personlig engagerade då även det kan påverka deras egen hälsa negativt 

(Thurén, 2002). Majoriteten ökade sin samhörighet genom att delta i träffar företaget 

sponsrade med, vi diskuterade mycket kring om de anställda verkligen kommer varandra 

närmare eller om de umgås med dem som de alltid umgåtts med. Kan detta gruppera 

arbetslaget ännu mer då alla inte är delaktiga? En större klyfta mellan grupperna kan leda till 

stress för de som inte känner någon gemenskap. Detta i sin tur kan leda till negativa resultat 

för hälsan då stress startar olika stressreaktioner i kroppen som påverkar hälsan på olika sätt 

(Tangen & Conrad, 2009).   

Om fysisk och psykisk arbetsmiljö och kvinnors hälsa 

Samtliga informanter trodde att kvinnors höga sjukfrånvaro kunde beror på dubbelarbete 

(Backhans, 2004). Majoriteten kände dock att detta inte förekom i deras hushåll, men ändå 

uttryckte sig samtliga att de arbetade skift på grund av att de fick mer tid med barnen. Vi 

tycker att de säger emot sig själva lite då det även ofta betyder städning och matlagning då 

barnen ska tas om hand. En annan orsak till kvinnors höga sjukfrånvaro skulle även kunna 

förklaras av att kvinnor i allmänhet har sämre psykosociala arbetsvillkor än män (Järvholm, 

1996). Kvinnors sämre hälsa kan bero på dåligt socialt stöd, låg delaktighet och för höga krav 

(Melchior, Niedhammer, Berkman & Goldberg, 2003), vilket stämmer in på en av 

undersökningsdeltagarna.  

Samtliga kvinnor såg arbetet som enformigt med mycket sträckningar samt att det inte var 

underhållande, detta kan påverka hälsan negativt (Pålsson, Horstmann, Attwell, Ohlsson & 

Skerfving, 1997). Det är vanligare att kvinnor utsätts för monotona arbeten och att de inte har 

lika mycket inflytande som män (Aulin, Pemsel & Eliasson, 2009). I studien beskrev 

undersökningsdeltagarna att önskemål var svåra att få igenom av förmän eller chefer. Vi 

uppfattade att informanterna därför inte kände att det fanns möjlighet till förändring i 

företaget och valde därför att skydda verksamheten genom att svara positivt till våra frågor.  

Den informant som känt sig trakasserad och utanför hade tagit kontakt med förmän och chefer 

för hjälp men ansåg att hon blivit ignorerad. Enligt arbetsmiljölagen får inga kränkningar och 

särbehandling ske mot enskilda individer som kan leda till att personer hamnar utanför 

gemenskapen. Om en person blir kränkt och utstött skall åtgärder snabbt vidtas 

(Arbetsmiljöverket, 1993).  Det som egentligen inte får förekomma är precis vad informanten 

har beskrivit. Hon har inte fått tillräckligt med hjälp och mår mycket dåligt psykiskt. De lagar 

som finns är till för att arbetsgivaren skall förebygga och främja hälsa (Järvholm, 1996). Vi 

anser dock inte att arbetsgivaren har gjort tillräckligt för att få kvinnan att må bra. 

Den enda biologiska skillnaden som finns mellan män och kvinnor är graviditet (Järvholm, 

1996). Informanterna ansåg att det gick bra att vara gravid på förtaget om möjligheten fanns 

att ta bort nätter, om detta inte var möjligt och kvinnorna inte kunde få en mer anpassad 

arbetssyssla fick de sjukskriva sig (Riksförsäkringsverket, 2004). Det finns studier som visar 
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att cirka 40 procent någon gång under graviditetens tre sista månaderna sjukskrivs (Nyman, 

Palmer & Bergendorff, 2002) detta är även fallet på detta industriföretag då kvinnorna får gå 

hem för havandeskap vid sju månader.  

Samtliga deltagare ansåg att det största problemet vid skiftarbete var sömnproblem då 

deltagarna ansåg att det var svårt att ta igen sömnen efter ett nattpass. Detta stämmer överrens 

med tidigare forskning som visat att 29 procent av de som deltagit i en undersökning hade 

svårt att sova efter ett nattpass (Marquié & Foret, 1999). Att ha sömnproblem är väldigt 

påfrestande för hälsan då sömn är direktkopplat till hur människan hanterar stress (FYSS, 

2008). En av informanterna kände stress på grund av höga produktionskrav vilket kan vara 

relaterat till sömnbrist. En av informanterna fick insomningstabletter utskrivna. Tidigare 

undersökning visar att antalet kvinnor som fått medicinsk hjälp med insomningstabletter var 

dubbelt så många jämfört med antalet män (ibid.).  

Majoriteten av informanterna ansåg att arbetsmiljön inte var påfrestande för hälsan, ändå 

stämde sju av nio punkter in som Tangen och Conrad (2009) beskriver leder till ökad stress på 

arbetsplatsen. De punkter som uppfylldes var: för höga krav, för hög arbetsbelastning, brist i 

den fysiska arbetsmiljön, oregelbundna arbetstider, brist på socialt stöd, brist på återhämtning, 

trakasserier och diskriminering. Här säger kvinnorna återigen mot sig själva då arbetsmiljön 

inte uppfattas som tillfredställande.  

Organisationens påverkan 

Informanterna ansåg att det inte var en mansdominerande arbetsplats, trots att företaget bestod 

av 25 procent kvinnor och 75 procent män.  Den informant som kände utanförskap uttryckte 

att det var ett hårt klimat på företaget och att arbetsplatsen var mansdominerande. Vi 

uppfattade att en trolig orsak till detta var hennes brist på gemenskap och att hon då kunde se 

företaget på ett annat sätt gentemot de andra informanterna. En mansdominerande arbetsplats 

kan vara en anledning till större stress för kvinnor (Järvholm, 1996), vilket i sig kan påverka 

dess hälsa negativt (Tangen & Conrad, 2006). Den kvinna som kände utanförskap påverkades 

förmodligen mer då hon inte tillhörde någon grupp. Att inte tillhöra en grupp kan bidra till 

otrygghet samt utanförskap, genom att tillhöra en grupp är det lättare att utvecklas som person 

och klara av yttre påfrestningar (Winroth & Rydqvist, 2008). Detta kan vara en orsak till 

varför resterande av laget inte ville bryta de grupperingarna som finns då tryggheten i gruppen 

skulle kunna försvinna, samt att anledningen till varför den informant som kände utanförskap 

påverkades i högre grad av yttre påfrestningar än resterande av deltagarna. 

Den övervägande delen av kvinnorna uttryckte sig att alla behandlades lika på arbetsplatsen, 

behandlas de då enligt den norm som talar för att industriarbetare är män och därför behandlas 

som män? Då män och kvinnor är fysiologisk olika (Järvholm, 1996) kan en kvinna inte 

behandlas lika som en man, detta tror vi kan påverka kvinnors hälsa negativ på samma sätt 

som det troligen skulle påverka en mans hälsa negativt att bli behandlad som en kvinna. 

Majoriteten av informanterna ansåg att det inte fanns några svårigheter med att vara kvinna på 
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industriföretaget, ändå beskrev majoriteten att maskinerna var mer utformade efter män då de 

ofta var tvungna att använda hjälpmedel för att klara av att arbeta vid dem.  

En större del av informanterna beskrev att kommunikationsflödet mellan chefer/förmän och 

skiftarbetare var bristande detta kan påverka hälsan negativt (Aulin, Pemsel & Eliasson, 

2009). På grund av att informanterna hade svårt att få sina önskemål hörda är sannolikheten 

att de kände låg delaktighet (Melchior, Niedhammer, Berkman & Goldberg, 2003). Detta 

resulterar i sin tur att informanterna får lägre KASAM och har därmed svårare att hantera 

oförutsägbara situationer vilket leder till ökad stress (Antonovsky, 2005). Detta visades som 

irritation hos kvinnorna då de inte kände att de hade något att säga till om. 

Vi måste ta i beaktelse att den informanten som beskrev företaget mycket mansdominerande 

arbetsplats var i överlag den enda deltagaren som var mycket negativ till arbetshälsan, därför 

måste trovärdigheten här diskuteras eftersom vi inte är tillräckligt insatta i situationen för att 

kunna ta ställning till den. Det enda vi kan utgå ifrån är att det alla deltagare i undersökningen 

har talat sanning. Det var endast få deltagare som såg möjlighet att finna förändring genom att 

yttra sig om företaget. Det som var oroväckande och riskerade trovärdigheten i resultatet var 

att utanför konferensrummen stod en grupp kollegor inom laget och ”fångande in” 

informanterna efter varje intervju. Detta skulle kunna vara en orsak till varför några av 

informanterna valde att inte öppna sig för oss. 

Metoddiskussion   

Sex intervjuer användes som metod i denna studie, dessa har kunnat genomföras trots en del 

problem som uppstått under studiens gång. De svårigheter som främst har uppstått var 

bristande kommunikation mellan oss och den hälsoansvarige på företaget, där mycket onödig 

tid försvann för att hitta en tid som passade alla deltagare då intervjuerna skulle ske på 

arbetstid.  En annan svårighet vi stötte på var hur vi skulle formulera intervjufrågorna på ett 

sätt som informanterna skulle kunna förstå och som därmed skulle kunna leda till relevanta 

svar för uppsatsens frågeställning. Då det var två stycken som intervjuade i studien blev 

intervjuerna inte exakt likadana (Lantz, 2007), trots detta lyckades vi få ut många relevanta 

och likvärdiga svar från respondenterna, detta måste betyda att frågorna som ställdes ändå gett 

svar till på frågorna. Deltagarna i studien fick inte ta del av intervjuguiden innan besöket, vi 

undrar därför om det skulle haft någon betydelse om deltagarna hade fått intervjuguiden innan 

och haft mer tid att tänka och reflektera över sina svar och över de frågor som ställdes. 

Fördelen med att använda intervjuer som metod är för att samtalet kommer mer naturligt 

(Trost, 2010), därför ansåg vi att intervjuer passade in i studien då vi på så sett skulle kunna få 

djupare insyn i undersökningsdeltagarnas tankar och idéer. Det blev även lättare på detta sätt 

att läsa av kroppsspråk och attityder samt förklara missförstånd som annars kan uppstå (Bell, 

2008). 

 

Innan intervjuerna utfördes på undersökningsdeltagarna testades frågorna på en nära vän till 

oss, hade undersökningen gjorts om hade vi förmodligen testat frågorna på en person som vi 

inte kände, detta för att försöksintervjun på så sett skulle blivit mer lik en riktig intervju. Vi 
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fick dock ut mycket relevant information av vår försöksperson då hon gav oss en hel del 

förslag på förbättringar. Detta ledde till att frågorna kunde ställas på ett sätt som ökade 

förståelsen och förbättrade strukturen samt minskade risken för missförstånd, detta stöds även 

av Bell (2008).  

 

Att vi valde att spela in intervjuerna är vi väldigt tacksamma för, detta underlättade 

bearbetningsprocessen mycket då vi sedan skulle tolka och analysera resultatet tillsammans. 

Inför varje intervju kände vi en liten oro då respondenterna själva hade rätt att bestämma om 

intervjuerna fick spelas in eller inte. Denna rättighet behandlas i samtyckeskravet som är en 

av de forskningsetiska principernas fyra huvudkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna 

verkade inte störas av att intervjun spelades in. Då intervjuerna innehöll väldigt mycket 

information var vi glada över att samtliga deltagare godkände inspelningen, detta gjorde att vi 

kunde gå tillbaka och lyssna på det inspelade materialet flera gånger och hitta sådant som vi 

annars skulle missat på grund av både ovana och nervositet samt även för att kunna gå tillbaka 

i inspelningarna för att se om vi missuppfattat något. Hade vi inte spelat in intervjuerna hade 

vi gått miste om mycket av den information som vi nu fick fram genom inspelningarna. 

 

Intervjuer som sker på en plats som anses trygg för undersökningsdeltagarna är mycket viktigt 

(Kvale, 1997), detta för att deltagarna inte skall känna sig obekväma och sårbara i den 

situation de befinner sig i. Vi tror dock att platsen för intervjuerna i detta fall hade en 

bidragande orsak till att vissa av informanterna inte vågade uttrycka sina åsikter tillräckligt. 

En anledning till det kan vara att de inte kände sig tillräckligt trygga i den situation som vi satt 

dem i. Vi måste ha i åtanke att företaget ligger på en liten ort där de många har en anknytning 

till varandra genom både företaget och privat. Samtliga deltagare i studien hade både familj 

och vänner som arbetade vid verksamheten. Talar någon negativt om arbetet kan det kanske 

påverka till hur dessa personer kommer bemötas både i arbetslaget och hemma, vi ansåg 

därför att platsen för intervjuerna kanske skulle ha skett på en mer neutral mark.  

 

Förslag till vidare forskning 

I denna studie har syftet varit att få en djupare förståelse för hur kvinnor som arbetar inom en 

mansdominerande arbetsplats förhåller sig till ohälsa. Det skulle vara intressant att fortsätta 

denna forskning, men då på en kvinnodominerande arbetsplats genom att studera mäns 

uppfattningar kring ohälsa på en kvinnodominerande verksamhet i Fors för att kunna se 

likheter och skillnader i välmående. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Intervjuguidens Mall  
 

  

Ålder:___________ 

Civilstatus:__________ 

  

 

Bakgrundfrågor: 

 Kan du berätta om din yrkesbakgrund samt hur du började arbeta vid Forsa Bruk?  

Eventuell följdfråga: Trivsel, Drivkraft, Engagemang 

 Hur uppfattade du hälsoprojektet?  

 Har du under din tid på Forsa Bruk någonsin varit långtidssjukskriven?  

Eventuell följdfråga: I så fall varför?  

  

Om arbetshälsa: 

 Hur trivs du med dina kollegor?  

Eventuell följdfråga: Stöder ni varandra? Respekterar ni varandra? Håller tjejerna ihop?  

 Vad tror du kan vara bidragande orsaker till att sjukskrivningarna hos de kvinnliga anställda är högre än hos 

männen? 

 Vad uppfattar du vore en lämplig åtgärd för Forsa Bruk att bidra med som skulle kunna resultera till färre 

sjukskrivningar för de kvinnliga anställda?  

 Känner du att Forsa Bruks plan över från sjukskrivning tillbaka till arbetet fungerar?  

 Hur känner du att lågkonjunkturen har påverkat din inställning till sjukskrivning?  

 Om du har barn, sjukskrev du dig någonsin på grund av graviditeten eller anpassades arbetet utefter dina 

möjligheter?  

 Vad gör du för att säkra och bibehålla din hälsa? 

 Hur upplever du att utvecklingsmöjligheterna är på Forsa Bruk?  

  

Genus: 

 Beskriv vad du uppfattar för svårigheter i ditt arbete, just för att du är kvinna. 

 Hur tycker du att det är att vara kvinna på en mansdominerande arbetsplats?  

Eventuell följdfråga: Berätta mer om Normer eller Riktlinjer, Informella regler.  

 Vem uppfattar du tar största ansvaret för hushållssysslorna hemma?  

 Uppfattar du att kvinnliga och manliga arbetstagare får likvärdig uppmuntran och respekt för utfört arbete? 

 

  

 

 

 

Jämställdhet: 

 Hur tycker du att jämställdhetsplanen uppföljs på företaget?  

Vet inte den anställda om denne plan planerar vi att läsa upp den.  

 Kan du beskriva hur du tänker om utanförskap och delaktighet på din arbetsplats? 



 

 

 

  

Följdfrågor:  

 Berätta gärna mer om... ?  

 Kan du utveckla detta? 

 Menar du ... ? 

 Uppfattar du din situation.. ?  

 Vad menar du med ”ord” ?  

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2: Informationsbrev  

Gävle 13/04-11 

Informationsbrev till dig som arbetar vid Stora Enso och avser att delta i vår studie! 

 
För att genomföra denna studie kommer vi att intervjua vad kvinnor uppfattar är anledningen till en högre sjukfrånvaro 

än männen vid er arbetsplats. Anledningen till att vi vill göra denna undersökning är för att en rapport inom er industri 

visar på att kvinnor tenderar (statistiskt) att vara mer sjukskrivna än män. Syftet med studien är att ta reda på hur 

kvinnor som arbetar inom ett industriföretag uppfattar arbetssituationen utifrån (o)hälsa på en traditionellt manlig 

arbetsplats. Vi undersöker detta fenomen utifrån vad just Du anser.   

 

Vi har i överenskommelse med Catarina som arbetar på Hälsoenheten på Enso kommit fram till att intervjuerna sker på 

arbetstid, varje intervju kommer ta cirka 30 minuter. Era data kommer att behandlas konfidentiellt, vi kommer använda 

fingerade namn för att skydda er integritet. Materialet från intervjuerna styrs av sekretess så att ingen utomstående tar 

del av era data. Intervjun är helt frivillig och ni kan när som helst avbryta att ingå i studien. 

Vi är två studenter som läser sista terminen på hälsopedagogiska programmet med inriktning pedagogik på Högskolan 

i Gävle. Under våren kommer vi att skriva examensarbete i pedagogik C-nivå. Rapporten kommer efter examination att 

publiceras vid Högskolans databas Diva. 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Johansson   Sanna Lundbergh 

mary__85@hotmail.com   SannaLundbergh@hotmail.com 

Marie Johansson   SannaLundbergh  

……………………..............   …………………………. 

 

 

 

 

 

Vetenskaplig handledare 

X. X 

Högskolan i Gävle mailaddr/ XX 

X X 

…………………….............. 

  



 

 

Bilaga 3 Jämställdhetsplan  

Jämställdhet- och mångfaldsplan 

 

Jämställdhet- och mångfaldsplan för Fors Bruk 2009 

Inledning 

Denna jämställdhets- och mångfaldsplan är tänkt som ett stöd i vårt kontinuerliga arbete 

med att integrera jämställdhets- och mångfaldsaspekterna i vår verksamhet vid Fors 

Bruk. Jämställdhets- och mångfaldsplanen möjliggör för oss att tydliggöra dessa frågor för 

alla anställda. 

 

I vårt arbete med jämställdhet vid Fors Bruk är det en självklarhet att arbeta för att främja 

kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt 

utvecklingsmöjligheter i arbetet. Arbetet både berikas och effektiviseras om kvinnor och 

män arbetar tillsammans på lika villkor. 

 

Vi har lika höga ambitioner när det gäller mångfald. Vi strävar efter att rekrytera 

medarbetare med skiftande bakgrund samt att mångfald, precis som jämställdhet, skall 

finnas i hela vår organisation, på alla nivåer och bidra till vår verksamhetsutveckling. En 

förutsättning för att vi skall kunna nå våra högt ställda mål att vara det världsledande 

kartongbruket, är att vi använder oss av den mångfald av kunskaper, erfarenheter, och 

egenskaper våra medarbetare besitter. 

 

I vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete är följande lagar och regelverk våra verktyg och 

hjälpmedel: 

 

Jämställdhetslagen (1991:433) JämL 

Lag ( 1999:130 ) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (EDA) 

Lag (1999:132 ) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder 

(FUDA) 

Lag (1999:133 ) om förbud mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. sexuell läggning (SEDA) 

Arbetsmiljölagen (AML) 

Föreskrifter om Kränkande särbehandling ( AFS 1993:17 ) 

Lag ( 2003:307 ) om förbud mot diskriminering 

Lag ( 2002:293 ) om förbud mot diskriminering av deltidsanställda arbetstagare och 

arbetstagare med tidsbegränsad anställning 

EU-direktivet 2000/78/EG 

 

Jämställdhetslagen säger bl a ”Arbetsgivare skall inom ramen för sin verksamhet bedriva 

ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet”. JämL stipulerar vidare 

att en jämställdhetsplan årligen skall upprättas. (Från 2009 vart tredje år) 

Jämställdhetsplanen skall bestå av en kartläggning av jämställdhetsförhållandena, mål för 

jämställdhetsarbetet och planerade åtgärder för att uppnå dessa. Eventuella 

löneskillnader skall kartläggas och översiktligt redovisas i planen. Jämställdhetsplanen 

skall ange vilka konkreta åtgärder som skall påbörjas eller genomföras i den kommande 

perioden. En redovisning av hur dessa har genomförts skall tas in i efterföljande plan. 



 

 

Ett annat viktigt hjälpmedel i det lokala jämställdhetsarbetet är Avtalet om samverkan 

inom Massa- och pappersindustrin, som utöver vad som framgår av Jämställdhetslagen 

också klargör att; 

”Parterna är ense om att viktiga mål för ett fortlöpande och planmässigt 

jämställdhetsarbete är att kvinnor och män skall ha lika möjligheter till anställning, 

utbildning, befordran och utveckling i arbetet samt att kvinnor och män skall ha lika lön för 

arbete av lika värde och även i övrigt lika anställningsvillkor.” 

”De lokala parterna skall bedriva ett planmässigt och målinriktat arbete för jämställdhet. I 

sådant syfte skall de gemensamt kartlägga företaget från jämställdhetssynpunkt samt 

överlägga om vilka åtgärder som skall vidtas. 

Arbetsgivaren och de lokala fackliga organisationerna samverkar fortlöpande för att 

uppnå de uppställda jämställdhetsmålen. Vidtagna jämställdhetsåtgärder skall 

regelbundet utvärderas.” 

Fors Bruks samverkan för jämställdhet och mångfald 

Skyddskommittén är den högsta nivån vid Fors Bruk för samverkan enligt 

samverkansavtalet. Skyddskommittén har ett övergripande ansvar och arbetar med att 

skapa förutsättningar, stödja, vidareutveckla övriga nivåer i samverkansorganisationen, 

liksom att följa upp verksamheten årligen. 

Jämställdhets- och mångfaldsgruppen är en egen grupp som arbetar med att kontinuerligt 

följa upp och uppdatera Jämställdhets- och mångfaldsplanen för Fors Bruk. 

Jämställdhets- och mångfaldsplanen finns sedan i Samverkansavtalet som revideras med 

vissa intervall. Jämställdhets- och Mångfaldsplanen presenteras för chefer och anställda 

vid SAM utbildningar.  

Uppföljning av föregående års jämställdhets- och mångfaldsarbete 

Fors Bruk arbetar fortlöpande med att verka för en bra arbetsmiljö, där ett aktivt 

Jämställdhets- och mångfaldsarbete ingår. Under 2007-2008 har ett fortsatt arbete 

bedrivits för att eftersträva jämställdhet och mångfald och för att vår arbetsplats skall 

präglas av ett positivt och modernt synsätt med förhållning till jämställdhet och mångfald. 

 

Uppföljning av 2007-2008 års aktiviteter/handlingsplan 

1. Följa det som framkommit i lönekartläggningen om behov av att tillrättalägga 

vissa löneskillnader mellan män och kvinnor med lika arbete. 

 

2. Användandet av förmånen till s k föräldraersättning/ föräldraledighet (över 10 

IBB). Sammantaget ( 1 man/0 kvinna) har nyttjat förmånen under 2008  

3. Integrerat mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i ledarutbildning, 

arbetsmiljöutbildningar och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Endast i SAM (Arbetsmiljöutbildning) har Jämställdhetsplanen och Kränkande 

särbehandling presenterats för deltagarna. Jan Björklund har genomfört detta. 

Ingår inte för närvarnade i Ledarutbildningen (Ny som chef). 

4. Arbeta aktivt med organisations- och bemanningsplanering för att möjliggöra 

föräldraledighet för dag och skiftgående personal, så att föräldraledigheten inte 

belastar den kvarvarande organisationen/befattningen 

Mest en praktisk fråga som måste hanteras, men som inte alltid är enkel att finna bra 

lösningar på. Flextidsystemet gett lite mer flexibilitet för icke skiftgående 

småbarnsföräldrar i många olika befattningar. 

5. Underlätta för och stimulera både kvinnor och män att förena förvärvsarbete med 

familjeliv, bl a genom att förbättra kontakten och kommunikationen med de som är 

föräldralediga, så att de på ett bättre sätt kan hålla sig uppdaterade om vad som 

händer på företaget, på avdelningen m m. 



 

 

Detta är något som vi behöver arbeta Staffin skickas hem och närmaste chef uppmanas 

att skicka hem viss information till den som är föräldraledig. Samtliga har mail och 

webmailfunktion finns att tillgå för alla. Det diskuteras hur man skulle kunna göra för att 

kunna läsa Intranätet hemma. Idag finns ingen tillfredställande säkerhetsteknisk lösning. 

 

6. Fortsätt att arbeta för att säkerställa en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som i 

alla avseenden lämpar sig för alla (vari bl a ingår att verka för en arbetsplats fri från 

trakasserier). 

Detta beaktas kontinuerligt i det dagliga arbetet och i investeringsprojekt t ex 

och vi har en metod för kontinuerlig uppföljning av detta i avdelnings- och sektionsråd, där 

en stående punkt på dagordningen tar upp denna fråga.   

 

7. Att årligen kartlägga och analysera löneskillnader. Samma grunder för 

lönesättning skall gälla oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. 

Årlig lönekartläggning kommer inte att göras, dock kommer en manuell översyn att ske i 

samband med den årliga lönerevisionen tillsammans med företagets fackliga parter. Full 

lönekartläggning kommer att ske vart 3:e år. 

 

8. Fortsätta att arbeta för likvärdiga anställningsvillkor, arbetsförhållanden och 

utvecklingsmöjligheter för kvinnor och män. Medarbetare som är frånvarande på 

grund av föräldraledighet skall erbjudas att delta i internutbildningar och 

utvecklingsarbete som pågår inom den egna verksamheten, samt ges samma 

möjligheter som övriga medarbetare till befordran. 

På vissa avdelningar fungerar detta bättre än på andra. Detta är ett förbättringsområde 

för Fors Bruk framöver. Hur vi skall göra kan kanske diskuteras i ledningsgruppen och 

sedan beslut eller rekommendation tagits 

förmedlas ner i organisationen.  

8. Kartläggning av personalsituationen år 2007/2009 

Könsfördelning 

Fors Bruk har, precis som många andra inom processindustri, en ojämn fördelning mellan 

män och kvinnor när man ser till antalet anställda. 

Av totalt (759) personer som var anställda (tillsvidareanställning inkl långtidsfrånvarande) 

under dec 2007 var 194) kvinnor dvs 25,5% och 565 män anställda vid Fors Bruk. 2008 

var totalt 725 personer anställda tillsvidare inkl långtidsfrånvarande) varav 185 kvinnor, 

dvs 25,5% och 540 män.    

 

2007 Kvinnor  Män Totalt 

        

Koll heltid 99 397 496 

Koll deltid 11 17 28 

Tjm heltid 66 148 214 

Tjm deltid 18 3 21 

Totalt 194 565 759 
    

    



 

 

2008 Kvinnor  Män Totalt 

        

Koll heltid 96 375 471 

Koll deltid 11 17 28 

Tjm heltid 69 144 213 

Tjm deltid 9 4 13 

Totalt 185 540 725 

    

2009* Kvinnor Män Totalt 

Koll heltid 95 368 463 

Koll deltid 8 14 22 

Tjm heltid 63 140 203 

Tjm deltid 7 2 9 

Totalt    
 

* April 2009 

På tjänstemanna sidan är det fler kvinnor än män som arbetar deltid. 

På kollektivsidan är det fler män än kvinnor som arbetar deltid. Det är dock inte alla som 

är hemma för föräldraledighet, snarast för att de har deltids sjukersättning.  Männen har 

deltid sjukersättning. 

 

Under 2009 är 46% av årets semesteravlösare kvinnor. Denna höga nivå har genomförts 

genom ett aktivt arbete från Personalavdelningens och rekryterande chefers sida 

 

Det är betydligt fler män än kvinnor som är i arbetsledande ställning. Vi kan finna 3 

kvinnor som är sektionschef och med i ledningsgruppen 2009. 4 st 2008.  

Man kan bl a konstatera att 5 kvinnor 2008 jämfört med 4 kvinnor 2009 är i arbetsledande 

ställning som avdelningschef. 

Dessutom har vi en kvinnlig förman anställd 2008.Något minskat antal kvinnor 2009 än 

2008. Dock har en stor omfördelning skett av chefer i ledande ställning. 

 

I övrigt framgår av sammanställningen som följer hur män/kvinnor är fördelade i 

arbetsledande befattningar per december 2008: (2009) 

 

    Kvinnor Män   Total 

Sektionschef   4(3) 3(4) 7  

Avdelningschef   4(4) 16(16) 20 

Produktionsled/förman  1(1) 20(20) 20 

Total:   8(9) 39(38) 47 

 

Lönekartläggning 2008 (2009) 



 

 

 

Fors Bruk har gjort två lönekartläggningar med hjälp av Löneanalyser som numera ägs av 

Hewitt. Lönekartläggningen biläggs som bilaga. 

Företagets lönepolicy biläggs även den som bilaga. 

I lönekartläggningen finns det i stort sett inga löneskillnader mellan könen som beror på 

lönediskriminering. I två fall finns det anledning att befara lönediskriminering om det inte 

kan visas att det inte är fallet. Dessa måste bevakas vid nästkommande lönerevision. För 

övrigt är löneläget inte avvikande från avtalsområdet Papper och Massa.  

 

Lönekartläggningen 2009 kommer 2008 års resultat att analyserats men viss justering 

efter 2009 års resultat. Denna har kompletterats med lönejämföreseletabell för 2009 i 

förhållande till 2008. 

 

Löneutvecklingen för Fors Bruk 2007-2009  

 

Löneutvecklingen efter att 2008 år lönerevision blivit klar finns här redovisad. 

 

Tjänstemäns löneutveckling under 2007. Sammantaget  158 stycken män har fått en 

löneökning med 3,17% och  84 stycken kvinnor har fått en löneökning med 3,26%. 

0,09%-enheter skillnad mellan könen till kvinnornas fördel. 

 

Tjänstemäns löneutveckling under 2008 Sammantaget  143 stycken män har fått en 

löneökning med 3,15%. 72 kvinnor har fått en löneökning med 3,39%. 0,24%-enheter 

skillnad mellan könen till kvinnornas fördel. 

 

Tjänstemäns löneutveckling under 2009 Sammantaget  142 stycken män har fått en 

löneökning med 3,07%  2007. 70 stycken kvinnor har fått en löneökning med 3,25%. 

0,18%-enheter skillnad mellan könen till kvinnornas fördel. 

 

Kollektivanställda följer lönegrader som bestäms av vilka befattningar de har. 

Kvinnor som män får lön efter befattning, inte efter kön, lönegraderna gör ingen åtskillnad 

efter kön. 

 

Skiftgående antal män: 310 st har fått 3,40 % i löneökning 2007  

Skiftgående antal kvinnor: 75 st har fått 3,40 % i löneökning 2007 

 

Skiftgående antal män: 402 st har fått 4,12 % i löneökning 2008 

Skiftgående antal kvinnor: 116 st har fått 4,12 % i löneökning 2008 

 

Skiftgående antal män: 395 st har fått 3,50 % i löneökning 2009 

Skiftgående antal kvinnor: 103 st har fått 3,50 % i löneökning 2009 

 

Föräldraledighet / tillfällig föräldraledighet 

 

Tillfällig föräldraledighet avser enstaka dagar för vård av barn ( högst 60 dagar per barn 

och år) samt 10 ”pappadagar” vid barnets födelse.  

Föräldraledighet är de 225 dagar per förälder och barn som man har rätt till. Dessa dagar 

kan överlåtas på den andre föräldern med undantag av 30 dagar. Ensam vårdnadshavare 

har rätt till samtliga 450 dagar. 

 



 

 

Sammantaget har 79 (69) män och 39 (39) kvinnor tagit ut föräldraledighet under 2007 

(2008)  

 

  Timmar  Antal personer föräldralediga 

Kollektiv kvinnor   13441 (12486) 21 (24) 

  Timmar  Antal personer föräldralediga 

Kollektiv män        10127 (6712) 60 (58) 

Tj. män, kvinnor    7947 (7670) 18 (15) 

Tj. män, män   1146 (1610) 19 (11) 

Totalt   32661 (28478) 118 (108) 

 

 

Timmar  Antal pers tillf. föräldralediga 

 

Kollektiv kvinnor   1203 (934)  33 (23) 

Kollektiv män  3091 (2774) 71 (52) 

Tj. män, kvinnor  1167 (836)  29 (24) 

Tj.män, män   532 (486)  19 (19) 

Totalt  5993 (5030) 152 (118) 

 

Sjukfrånvaro kvinnor/ män 2008 

I Sammanställningen nedan framgår det hur sjukfrånvaron ser ut för kvinnor resp. män i 

olika åldersintervall: 

 

 

 

 

 

Sjukfrånvaro Fors Total  2008 

Sjuktim tot:   Sjukproc. Tot:.   

 

Åldersintervall   <29                      

          

Män                     4849 tim               3,0% 

Kvinnor                2598 tim               2,9% 

Tot.procent:     3,0% 

 

Åldersintervall  30-49 

 

Män                   15171 tim               3,0% 

Kvinnor                6548 tim               3,2% 

Tot.procent:     3,0% 

 

Åldersintervall  >50 

           

          Män                   12973 tim  3,6% 

          Kvinnor                4643 tim               4,9% 

Tot.procent:     3,8% 

                          

Kommentar: 



 

 

I jämförelse med sjukfrånvaron från 2005 kan vi se att dagens siffror är lägre.      

De yngre två grupperna är friskare än de äldre, och gruppen anställda över 50 år är sjukast. 

Sjukfrånvaron har totalt sjunkit med 1,54% för de äldsta kvinnorna och med                                                                 

1,32 % för männen i äldsta gruppen.  Företaget borde få ännu lägre sjukfrånvaro när 

omställningsprogrammet är klart och de äldsta avgått. 

Vissa problem kan kvarstå eftersom det finns en tendens att äldre vill stanna kvar efter ordinarie 

pensionsavgång vid 65 år. Troligast är att de sjuka slutar tidigare än 65 år.  

                        

Sjukfrånvaro Kollektivanställda 2008 

 

                Sjuktim tot              Sjukproc tot    

           

        Män                   27485 tim              4,01% 

        Kvinnor                8341 tim              4,43% 

Tot.procent:    4,1% 

           

  

           

Sjukfrånvaro Tjänstemän  2008 

 

                                 Sjuktim tot                Sjukproc tot 

            

       Män              4528 tim                1,77% 

       Kvinnor             4693 tim                3,24% 

Tot.procent:     2,3%  

    

Kommentar: 

I jämförelse med 2005 års siffror hade tjänstemännen (män) totalt 2,94% sjukfrånvaro totalt, 

tjänstekvinnorna hade något högre, 2,34% sjukfrånvaro totalt. 

De kollektivanställdas sjukfrånvaro var betydligt högre, kollektiv män hade 5,84% frånvaro totalt, 

kvinnorna 5,94 % sjukfrånvaro totalt. Alltså tjänstemän både män och kvinnor har sjunkit, men 

mest männens sjukfrånvaro. För kollektivanställda har den sjunkit för både män och kvinnor. 

Orsakerna till förändringarna är troligen flera, yngre kollektivanställda är friskare och äldre 

tjänsteman är sjukare. Sjukförsäkringsreglerna har ändrats och när det blev känt efter valet 2006 

att sjukförsäkringsreglerna skulle skärpas till, började sjukfrånvaron minska. Om det finns andra 

orsaker som bidragit till att vi blivit friskare, vet vi lite om idag. 

TUFS (Triggers för utlösande av sjukskrivning) en stor svensk undersökning som Fors bruk har 

deltagit i, visar att orsaken till kortidsfrånvaro är till största delen orsakats av mag- och 

infektionssjukdomar. Andra orsaker har inte kunnat härledas. 

 

 

 

 

Mål och aktiviteter 2009 och 2010 

 

Från föregående jämställdhetsplan och beskrivna lönekartläggning har mål och aktiviteter 

fastställts för 2009 och början av 2010.  

Flera av aktiviteterna är föremål för fortsatt bearbetning i kommande jämställdhetsplaner. 

 

 



 

 

Den övergripande målsättningen med vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete är att vi 

ska vara ett attraktivt företag som medarbetarna skall vara stolta över att arbeta vid. 

Alla medarbetare skall ha lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor 

samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. 

Vi skall fokusera på den kompetens som behövs för verksamheten, oavsett kön, sexuell 

läggning, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder och 

social ställning. 

 

En organisation kännetecknas av jämställdhet och mångfald förutsätter kunskap och 

medvetenhet kring våra normer, värderingar, attityder, och traditioner. 

 

Mål 1: Verka för att vår arbetsplats präglas av ett positivt och modernt synsätt och 

förhållningssätt till jämställdhet och mångfald 

Aktiviteter: 

 Öka kunskap och medvetenhet kring våra normer, värderingar, attityder och 

traditioner med avseende på jämställdhet och mångfald, dels genom att 

genomföra ledarträning för våra chefer, dels genom att på olika sätt arbeta vidare 

med medarbetarskap.  

 

 Integrera jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i ledarutbildningar, 

arbetsmiljöutbildningar och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

 

 Undersöka hos våra medarbetare vid t ex infoträffarna genom Tyck och 

tryckfrågor vad de har för åsikt om jämställdhet och mångfald vid vårt företag. 

 

 Arbeta aktivt med organisations- och bemanningsplanering för att möjliggöra 

föräldraledighet för dag – och skiftgående personal, utan att belasta den 

kvarvarande organisationen/befattningen. 

 

Mål 2: Aktivt arbeta för att öka jämställdhet och mångfald 

Aktiviteter: 

 

 Underlätta för och stimulera både kvinnor och män att förena förvärvarbete med 

familjeliv. Förbättra kontakten med dem som är föräldralediga för att de ska vara 

uppdaterade om vad som händer på företaget. Bjuda in till möten, 

medarbetarsamtal. Förlägga interna möten och utbildningar på tid och plats som 

också passar småbarnsföräldrar. 

 

 Medarbetare som är frånvarande på grund av föräldraledighet ska erbjudas 

möjlighet att delta i internutbildningar och utvecklingsarbete som pågår inom den 

egna verksamheten samt ges samma möjligheter som övriga medarbetare till 

befordran. 

 

 Fortsätta att arbeta för att säkerställa en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som i 

alla avseenden lämpar sig för alla. Verka för en arbetsplats fri från trakasserier 

(kränkande särbehandling). 

 

 Fortsätta att arbeta för likvärdiga anställningsvillkor, arbetsförhållanden och 

utvecklingsmöjligheter för kvinnor och män. 

 



 

 

 Fortsätta att arbeta för mångfald och en jämnare fördelning av kvinnor och män 

på samtliga nivåer, i skilda typer av arbeten och inom olika avdelningar genom 

att: 

 

o I annonsering tydligt uppmuntra kvinnor och män att söka lediga arbeten, 

beroende på hur könsfördelningen ser ut på avdelningen. 

o I annonseringen framhålla att företaget eftersträvar en jämn 

könsfördelning, och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande 

med olika bakgrund 

o I rekrytering beakta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet 

o I det långsiktiga skolarbetet verka för en jämnare fördelning mellan killar 

och tjejer på gymnasieskolans NT program och  

o stödja kvinnliga NT- studenter. 

 

Mål 3: Lönekartläggning 

Aktiviteter: 

 Regelbundet kartlägga och analysera löneskillnader. Samma grunder för lönesättning 

skall gälla oavsett kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

Samt lämna materialet vidare till förhandlingsgrupperingar och HR-avdelningen. 

 

Övriga aktiviteter: 2009 – 2010 

 Tyck & Tryck – hitta lämplig fråga beträffande jämlikhet och mångfald till årets 

Info.möten. Även se till att frågor kommer med från ”publiken” 

 SLOT – identifiera frågor som har bärighet på Jämlighet och Mångfald. 

 Kartläggning hur det ser ut beträffande sexuella trakaserier 

 Statistik på jämlikhet och mångfald, bland anställda och semesteravlösare. 

 Benchmarking i ämnet inte bara inom SE utom hos andra företag. 

 Sprid jämställdhetskommitténs arbete och budskap 

 

Revision  

 

Uppföljning av hur fastställda mål har uppnåtts och hur aktiviteter har genomförts, skall 

redovisas i nästa jämställdhets- och mångfaldsplan. 

Träffar med Jämställdhetsgruppen skall planeras in för kommande år. 

Jämställdhetsansvarig på företaget redovisar vad som hänt och vad som görs för att 

arbeta vidare med jämställdhets- och mångfaldsfrågorna. 

Hänvisning till andra dokument: 

 

Lönekartläggning Hewitt/Löneanalyser för 2009 (finns förvarad hos Personalsektionen) 

Kränkande särbehandling (P65) 

Lönepolicy (SE Fors policies Insite) 

  



 

 

   


