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Abstract 
 
The aim of this study was to investigate how Swedish steel companies operate in being an 
attractive employer towards women engineers in materials design, and also, how female mate-
rials design and engineering students perceive employer attractiveness and what their expecta-
tions are on the workplaces where they may be employed in the future. For the study I used a 
qualitative methodology by which empirical data were collected through six interviews, three 
of which were made with representatives from Swedish steel companies, and three were made 
with female engineering material science students at KTH Royal Institute of Technology in 
Stockholm. The empirical data was analysed within a theoretical framework including theo-
ries and concepts of employer branding, organizational culture, and gender in organizations. 
 
The results show that the external employer branding of the steel companies that were investi-
gated, primarily is targeted at secondary school or university students, but is not necessarily 
focused on women as a target group. Furthermore, the results show that the female students 
value fellowship and opportunities to work abroad as aspects of employer attractiveness, and 
that they generally share a favourable view of their future employers, but expect that they will 
face challenges because of the fact that they are women in a male-dominated field. 
 
Keywords: Employer branding, employer brand, employer attractiveness, organizational cul-
ture, gender, gender segregation, steel industry, women engineers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
 
Denna studie har syftat till att undersöka hur stålföretag arbetar för att vara attraktiva arbets-
givare för kvinnliga ingenjörer inom materialdesign samt vad kvinnliga studenter inom 
materialdesign i slutet av sin utbildning har för bild av arbetsgivarattraktivitet och vilka deras 
förväntningar är på framtida arbetsplatser. I studien har en kvalitativ metod använts och det 
empiriska materialet har samlats in genom sex kvalitativa intervjuer, varav tre gjordes med 
representanter från stålföretag och tre gjordes med kvinnliga studenter inom materialdesign 
vid Kungliga Tekniska högskolan. Det empiriska materialet har analyserats inom en teoretisk 
ram som innefattar teorier och begrepp kring employer branding, organisationskultur, samt 
organisation och kön.  
 
Resultatet av studien visar bland annat att de undersökta stålföretagens externa employer 
branding främst riktar sig mot gymnasie- och högskolestudenter men inte nödvändigtvis foku-
seras på en kvinnlig målgrupp. Vidare visar resultatet att de kvinnliga studenterna ser aspekter 
som gemenskap och möjlighet till utlandstjänst som attraktivt hos arbetsgivare, samt att de 
har en generellt positiv bild av framtida arbetsgivare men förväntar sig möta svårigheter på 
grund av att de är kvinnor i en mansdominerad bransch.  
 
Nyckelord: Employer branding, arbetsgivarvarumärke, arbetsgivarattraktivitet, organisat-
ionskultur, genus, kön, könssegregering, stålindustrin, kvinnliga ingenjörer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Förord 
 

Under århundraden sökte [tekniska] universitet, högskolor och forskningsmiljöer hålla kvin-
nor på armlängds avstånd; nu satsas resurser och ändras lagar för att få in fler kvinnor i 
dessa miljöer. Det är kanske inte förvånande, att många unga kvinnor och feministiska fors-
kare ser med en viss skepsis på en del av dessa försök. (Boel Berner 2004, s. 30 f). 

 
Jag låter ovanstående citat illustrera mina första idéer kring vad min uppsats skulle komma att 
handla om. För de tankegångar som senare kom att utvecklas vill jag tacka Hans Lundkvist, 
tekn.lic. vid Triple Steelix och Luleå tekniska universitet, och våra inspirerande samtal. Jag 
vill även tacka företrädare för Jernkontoret för deras vägledning under uppsatsskrivandets 
tidigare skeden. Därtill vill jag tacka Jan Inge Jönhill som med råd och stöttning handlett mig 
i mitt skrivande. Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till de personer som låtit sig intervjuas 
och som genom sina medverkanden gjort denna studie möjlig. 
 
Örebro i augusti 2015, 
Lisa Ström 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel ges en överblick över bakgrunden till min problemställning. Därefter 
redogörs för problemställningen som grenar ut i en beskrivning av syftet med studien samt 
mer specificerade frågeställningar. Sedan visas de avgränsningar som gjorts och slutligen 
ges förklaringar av centrala begrepp som kommer användas vidare i uppsatsen.  
 

1.1 Bakgrund 

Sysselsättningen inom stålindustrin har under de senaste åren ökat, men branschen behöver 
även i framtiden kunna attrahera kompetenta medarbetare (Jernkontoret, 2013a). Det råder 
idag brist på yrkeserfarna ingenjörer på arbetsmarknaden, men situationen för examinerade 
ingenjörer är nästintill balanserad gällande efterfrågan och tillgång på arbetsmarknaden, och 
förutspås förbli så fram till år 2035 (SCB, Trender och prognoser, 2014: 52). Däremot råder 
en sned könsfördelning inom tekniska utbildningar och ingenjörsyrket, då betydligt fler män 
än kvinnor söker sig till utbildningarna och yrket (Gonäs, Rosenberg, Holth, Mc Ewen & Al-
masri, 2009: 58; SCB, Trender och prognoser, 2014: 52). För att kunna ta tillvara på resurser 
och kompetenser krävs även att könsfördelningen inom branschen utjämnas (Gonäs et al., 
2009: 7). 
 
Historiskt sett har bilden av ingenjörsyrket varit den att det är tungt och smutsigt. Dessa upp-
fattningar behöver utmanas och undanröjas, menar företrädare för branschen (Jernkontoret, 
2013b: 1). Den traditionella bilden av ingenjörsyrket som ett manligt yrke har reproducerat 
uppfattningen om att ingenjörsyrket är olämpligt för kvinnor (Powell, Bagilhole & Dainty, 
2009: 411). Berner (1996: 29) beskriver hur den första kvinnan som år 1892 sökte till en kurs 
vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) avvisades med hänvisning till stadgarna. Det var 
endast tillåtet för ”unge män, som vilja egna sig åt något tekniskt yrke” att studera där. En 
stadgeändring kom till år 1901 då kvinnor kunde få komma in men bara på vissa villkor och 
inom vissa tekniska områden. De mer dominerande områdena vid KTH, däribland bergstek-
nik (idag materialdesign, egen anm.), fick de dock inte beträda då dessa ansågs opassande för 
kvinnor (Berner, 1996: 59 ff). Inte förrän år 1921 fick kvinnor bli teknologer på samma for-
mella villkor som män (Berner, 1996: 29). Även om olika strategier på senare tid har använts 
för att försöka öka antalet kvinnor inom ingenjörsutbildningar, har deras framgång varit be-
gränsad (Powell et al., 2009: 411). 
 
Forskare menar att varumärket är en av de viktigaste tillgångarna i ett företag (Backhaus & 
Tikoo, 2004: 501; Tüzüner & Yüksel, 2009: 50). Organisationers varumärke är en viktig del i 
att attrahera kompetent personal i en konkurrensutsatt situation (Wallace, Lings & Cameron, 



	   2 

2012: 483). Arbetsgivares marknadsföring gentemot arbetstagare benämns som employer 
branding (Backhaus & Tikoo, 2004: 501). Employer branding används som ett verktyg för att 
attrahera och rekrytera potentiella arbetstagare, men också för att internt förmedla arbetsgi-
varvarumärket och engagera befintliga anställda i företagets kultur och affärsidé (Sullivan, 
2004). Lyckas man med employer branding ökar antalet kvalificerade sökande, och fler kom-
petenta medarbetare stannar kvar, eftersom bilden av företaget som en bra arbetsplats ständigt 
upprätthålls (Sullivan, 2004). För att lyckas attrahera kompetenta kvinnliga arbetstagare till 
ingenjörsyrken kan employer branding på så sätt anses vara ett viktigt verktyg. 
 

1.2 Problemställning 

Omfattande insatser görs för att öka stålindustrins attraktionskraft. Det behövs strategier för 
att utmana de föreställningar som idag finns gällande ingenjörsyrket (Jernkontoret, 2013b: 3). 
För att möta framtida rekryteringsbehov blir jämställdhet och tillgänglighet allt viktigare 
(Jernkontoret, 2013b: 4) och det krävs därför att könsfördelningen inom branschen utjämnas. 
Det faktum att det finns så få kvinnor inom ingenjörsyrket och den utmaning som företag 
inom stålindustrin står inför när det kommer till att attrahera kvinnliga ingenjörer (Gonäs et 
al., 2009: 58) gör att jag inför denna uppsats intresserat mig för att utifrån ett organisationsso-
ciologiskt perspektiv undersöka hur företag inom stålindustrin arbetar för att attrahera kvinn-
liga ingenjörer. Utifrån detta blir det också intressant att ta reda på vad kvinnor, som valt en 
materialteknisk utbildning, ser som attraktivt och vad de förväntar sig hos de arbetsgivare där 
de i framtiden kan komma att arbeta.  
 

1.3 Syfte 

Med bakgrund av den problematik som finns beträffande arbetsmarknadens brist på ingenjö-
rer inom materialdesign i allmänhet och kvinnliga sådana i synnerhet, är syftet med denna 
studie att undersöka hur arbetsgivare som anställer ingenjörer inom materialdesign arbetar för 
att vara attraktiva för kvinnliga arbetssökande. Vidare syftar studien till att ta reda på vad 
kvinnliga blivande ingenjörer inom materialdesign har för bild av arbetsgivarattraktivitet samt 
vad de förväntar sig hos framtida arbetsplatser. 
 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur arbetar stålföretag för att vara attraktiva arbetsgivare för nyutexaminerade kvinnliga 
ingenjörer inom materialdesign? 
2. Hur ser bilden av en attraktiv arbetsgivare ut hos kvinnliga studenter i slutet av sin utbild-
ning inom materialdesign och vad har de för förväntningar på framtida arbetsplatser? 
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1.5 Avgränsningar  

Eftersom inriktningen bergsvetenskap, som idag benämns som materialdesign, länge var för-
bjudet för kvinnor att studera i Sverige finner jag det särskilt intressant att i min studie under-
söka förhållandet mellan stålföretags attraktivitet och kvinnliga materialdesignsingenjörers 
bild av en attraktiv arbetsgivare. Min studie är därför avgränsad till att undersöka svenska 
stålföretag som anställer ingenjörer inom materialdesign samt kvinnliga studenter i slutet av 
sin utbildning inom materialdesign vid KTH.  
 

1.6 Utbildningen Materialdesign 

KTH:s civilingenjörsprogram Materialdesign fick sitt nuvarande namn 2003 då programmet 
gjordes om. Tidigare hette programmet Materialteknik, och dessförinnan Bergsvetenskap 
(KTH, 2010). Civilingenjörsutbildningen inom materialdesign innehåller matematik, kemi, 
fysik, materiallära, hållfasthetslära, och tillverkningsteknik (Materialdesign, 2015). Material-
designprogrammet vid KTH är ett tvärvetenskapligt program som omfattar allt från kunskaper 
om framställning av material till utveckling av nya miljövänliga material, och erbjuder ett 
nytänkande och en helhetssyn gällande bland annat materials egenskaper och använd-
ningsområden (KTH, 2015a). År 2014 var de som tog civilingenjörsexamen vid KTH 30 pro-
cent kvinnor och 70 procent män (KTH, 2015b).  
 

1.7 Stålindustribranschen 
Kunskapen om material är ett av framtidens absolut viktigaste fält inom tekniken och har 
ända sedan stenåldern varit en viktig del av världens utveckling och våra liv. Det är en förut-
sättning för att den teknik som behövs för framtidens utmaningar ska kunna utvecklas 
(Materialdesign, 2015). Betydelsen av stålindustrins produkter för utvecklingen av ett hållbart 
samhälle är stor då det bland annat genererar sysselsättning, skatteintäkter och innovationer 
(Jernkontoret, 2015). Svensk stålindustri utvecklar högförädlade stål med de egenskaper som 
efterfrågas och är världsledande vad gäller avancerade stålprodukter (Jernkontoret, 2013a: 
24). Genom regional sysselsättning, utbildning och forskning är stålindustrins roll som ar-
betsgivare och motor för utveckling betydande (Jernkontoret, 2013a: 20).  
 
Branschorganisationen Jernkontoret (2013a: 22) menar att utvecklingen av samarbetet mellan 
industri och utbildning är av strategisk betydelse. Kontinuerlig utveckling av befintliga med-
arbetare och rekrytering av framtida medarbetare är grundläggande för att individerna inom 
ramen för sin anställning ska kunna utvecklas. Av betydelse för denna utveckling är att ambit-
ionen att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna präglar rekryteringsprocesserna 
(Jernkontoret, 2013a: 22). 
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1.8 Begreppsförklaringar 

Employer brand och arbetsgivarvarumärke. Employer brand definieras av Ambler och Bar-
row (1996: 187) som ”the package of functional, economic and psychological benefits provi-
ded by employment, and identified with the employing company”. Employer brand används i 
den här uppsatsen synonymt med begreppet arbetsgivarvarumärke, det vill säga det varu-
märke som en arbetsgivare står för och vill förmedla gentemot befintliga och potentiella ar-
betstagare. 
 
Employer branding. I min uppsats syftar employer branding till ett företags arbete med att 
strategiskt bygga upp och förmedla sitt employer brand, enligt Backhaus och Tikoos (2004: 
502) definition: ”the process of building an identifiable and unique employer identity, and the 
employer brand as a concept of the firm that differentiates it from its competitors”. Employer 
branding ska således inte förväxlas med employer brand, som i denna uppsats används i den 
betydelse som beskrivits i föregående stycke. 
 
Arbetsgivarattraktivitet. I den här uppsatsen används arbetsgivarattraktivitet som en översätt-
ning av det engelska begreppet ”employer attractiveness”. Employer attractiveness definieras 
av Berthon, Ewing och Hah (2005: 151) som ”the envisioned benefits that a potential em-
ployee sees in working for a specific organisation”. Arbetsgivarattraktivitet kan således sägas 
vara den bild som en potentiell arbetstagare har av huruvida ett företag är attraktiv som ar-
betsgivare. 
 
Värdeerbjudande. Engelskans Employee Value Propositions (EVP) översätts i denna uppsats 
till värdeerbjudande. EVP definieras av Johansson (2015) som ”en unik uppsättning av erbju-
danden, associationer och uppfattningar som en arbetsgivare vill förknippas med för att attra-
hera rätt medarbetare”. Att ha ett tydligt värdeerbjudande som implementeras i företagets in-
terna och externa kommunikation gör att organisationens employer brand kan kontrolleras 
vilket ger möjligheter till att förändra eller utveckla den uppfattning målgruppen har om före-
taget som arbetsgivare (Johansson, 2015). 
 
Genus och kön. Begreppet genus används för att göra en åtskillnad mellan biologiskt och so-
cialt kön, där genus är en beteckning för det sistnämnda. Det råder dock en samstämmighet 
om att kön är socialt och kulturellt konstruerat oavsett vilket av begreppen som används 
(Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2011: 37). Därför används begreppen kön och genus 
synonymt i denna uppsats, men i betydelsen att det är socialt och kulturellt konstruerat. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel ges en översikt över det aktuella forskningsläget utifrån tre teman, som står i 
relation till mitt syfte och mina frågeställningar. Dessa teman är Arbetsgivarattraktivitet och 
employer branding, Kvinnor, män och teknik samt Organisationskultur och kön. Avslutnings-
vis ges en sammanfattning av forskningsgenomgången där jag redogör för forskningens rele-
vans för min studie. 
 

2.1 Tillvägagångssätt vid forskningsöversikten 

Den forskning som jag har valt att inkludera i detta kapitel är ett urval av studier som kan 
fungera som ett underlag vid förståelsen av det problemområde som är fokus i min studie. De 
vetenskapliga artiklar som jag använder mig av valdes ut enligt kriteriet att de var vetenskap-
ligt granskade (peer-reviewed). Övrig litteratur inkluderades utifrån kriteriet att de var veten-
skapligt betingade bland annat utifrån premissen att de använts som källor i vetenskapligt 
erkända forskningsartiklar. Litteratur som exkluderades var sådan som inte uppfyllde ovan 
nämnda kriterier, eller som jag bedömde inte har sociologisk anknytning, eller tillräcklig rele-
vans för min studies syfte.  
 
I sökandet har jag använt mig av databaser som ABI/Inform och Sociological Abstracts. 
Sökord som användes var till exempel employer branding, employer attractiveness, sex, gen-
der, engineering och organizational culture. Jag har även i viss mån använt mig av Google 
Scholar där jag använt mig av sökord som arbetsgivarattraktivitet, employer branding, kön, 
genus, teknik, ingenjör och organisationskultur. För att få ett så koncist sökresultat som möj-
ligt användes sökorden i kombinationer. De artiklar och övrig litteratur som valdes ut delade 
jag in i teman. Första temat rör employer branding och arbetsgivarattraktivitet. Det andra te-
mat handlar om genus och teknik. Det tredje och sista temat är organisationskultur och kön. 
 

2.2 Arbetsgivarattraktivitet och employer branding 

I en studie av två internationella företag inom energibranschen undersöker Heilmann, Saaren-
keto & Liikkanen (2013) vilka motiv och metoder företagen har för employer branding. För-
fattarna har gjort en litteraturstudie samt genomfört kvalitativa intervjuer på företagen. Syftet 
är att ta reda på fördelarna med employer branding och hur det riktas mot potentiella och nu-
varande anställda, samt att undersöka om företagen ser employer branding som en process 
och vilka typer av processer de har för employer branding.  
 
Heilmann et al. (2013: 297) kommer i sin studie fram till att de främsta motiven för employer 
branding är bättre arbetsgivarimage, effektivare rekrytering och förbättrad arbetstillfredsstäl-
lelse. Emellertid är det huvudsakliga syftet med employer branding i båda företagen att attra-
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hera framtida kompetenta medarbetare ur sina målgrupper. Mot potentiella anställda är de 
främsta syftena med employer branding att underlätta rekrytering och samarbete med utbild-
ningarna. Mot nuvarande anställda är utbildning och utveckling centralt. Studien visar även 
att det finns någon form av process bakom arbetet med employer branding (Heilmann et al., 
2013: 297). Författarna kommer fram till att employer branding är betydande för verksamhet-
en hos företag inom kraftindustrin. Vidare är employer branding relativt organiserat inom de 
undersökta företagen, och då employer branding är ganska ovanligt menar författarna att fall-
företagen kan antas vara föregångare inom området.  
 
Heilmann et al. (2013: 298) menar att varje medlem i en organisation är en del i att bygga 
organisationens arbetsgivarimage. En arbetsgrupp som är specialiserad på arbetet med företa-
gets arbetsgivarimage är därför inte nödvändigtvis det som är mest framgångsrikt för företa-
get, utan kan snarare försvåra förmedlingen av det interna arbetsgivarvarumärket eftersom 
personer från andra delar av organisationen inte involveras. 
 
Företag använder i allt större utsträckning employer branding för att attrahera personal och 
försäkra sig om att nuvarande anställda är engagerade i företagets kultur och verksamhet 
(Tüzüner & Yüksel, 2009: 47). Tüzüner och Yüksel (2009: 50) undersöker i sin studie di-
mensioner av employer branding, och därmed arbetsgivarattraktivitet, som en del i den interna 
marknadsföringen. Syftet med studien är att ta reda på komponenter av arbetsgivarattraktivitet 
utifrån potentiella medarbetares perspektiv. Undersökningen har med hjälp av enkäter utförts 
på 475 sistaårsstudenter inom företagsekonomi, som delats upp i grupper utifrån två dimens-
ioner av arbetsgivarattraktivitet, där vardera gruppen har sina egna demografiska egenskaper 
(Tüzüner & Yüksel, 2009: 47 ff). Dimensionerna av arbetsgivarattraktivitet var ”integrerad 
employer branding” och ”konkurrenskraft”. Grupperna som studenterna, det vill säga de po-
tentiella anställda, delades in i var ”integratörer” och ”utmanare”.  
 
Resultatet visade att utmanarna dominerades av män och ville arbeta i en konkurrensutsatt 
miljö. Vidare visade det sig att flexibilitet på arbetsplatsen är attraktivt för denna grupp. Den 
andra gruppen, där de flesta av respondenterna var kvinnor, tilltalades av integrerat employer 
branding, och ville arbeta i en arbetsmiljö utan hård konkurrens men som är mer varumärkes-
orienterad. En arbetsgivare som vill attrahera integratörer bör enligt författarna ha ett överens-
stämmande externt och internt employer brand (Tüzüner & Yüksel, 2009: 54). 
 
Wallace, Lings och Cameron (2012) redovisar en kvantitativ studie utifrån 352 enkäter som 
undersöker vilka faktorer som attraherar ingenjörsstudenter i slutet av sin utbildning att välja 
ingenjörskarriärer i en industri med svag varumärkesprofil. Studien mäter utexaminerade in-
genjörers preferenser för en bra karriär och deras uppfattningar om järnvägsindustrin, inom 
vilken man har kunnat se en betydande brist på kvalificerad arbetskraft.  
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Studien bekräftar att arbetsgivarvarumärket inom järnvägsindustrin generellt är svagt. I stället 
för att vara till nackdel för industrin skapar detta snarare möjligheter att stärka arbetsgivarva-
rumärket i linje med vad som attraherar unga ingenjörer (Wallace et al., 2012: 496). Bran-
schen förknippas med sämre möjligheter till utveckling, löneförmåner, sociala relationer med 
arbetskamrater samt intressanta arbetsuppgifter, men dessa uppfattningar är relativt svaga och 
således lättare att förändra än djupt inrotade åsikter. Åtgärder inom rekrytering och marknads-
föring som förser ingenjörsstudenter med tydlig, konsekvent och tillförlitlig information kan 
åstadkomma ett starkare och bättre anpassat employer branding. Utifrån detta förhållande 
krävs att marknads-, HR- och rekryteringsfunktioner utvecklas för att framgångsrikt kunna 
implementera sitt värdeerbjudande (Wallace et al., 2012: 496).  
 
Resultaten av undersökningen visar att de flesta ingenjörsstudenterna attraheras av möjlighet-
erna till utveckling, löneförmåner, sociala relationer med arbetskamrater samt intressanta ar-
betsuppgifter (Wallace et al., 2012: 495). Andra faktorer av betydelse är att få arbeta med 
innovativa projekt där de får möjlighet att använda avancerad teknologi. Studien visar även att 
det finns klara skillnader mellan kvinnors och mäns preferenser, något som författarna menar 
motsäger tidigare forskningsresultat (Wallace et al., 2012: 495 f). Kvinnor visade sig vara mer 
intresserade av möjligheter till ett prestigefyllt arbete, goda sociala relationer samt en god 
organisationskultur, medan män prioriterar löneförmåner och intressanta arbetsuppgifter 
(Wallace et al., 2012: 492). 
 
Biswas och Suar (2013) undersöker i sin studie om det finns några statistiskt signifikanta vär-
deringar bland anställda som påverkar employer branding, och vilken som i så fall påverkar 
mest. Studien genomfördes enligt kvantitativ metod med ett urval av 413 anställda hos ett 
företag, varav 244 var nuvarande anställda och 169 var potentiella anställda (Biswas & Suar, 
2013: 93).  
 
För att lyckas attrahera potentiella arbetstagare måste arbetsgivaren förstå vad arbetstagarna 
söker hos en arbetsgivare (Biswas & Suar, 2013: 100). Företags sociala värderingar har stor 
betydelse för deras employer brand. Därför är det viktigt att organisationens ledning är med-
veten om den inverkan som de anställdas värderingar har på marknadsföringen av företaget 
som arbetsgivare. Grunden i employer brand hos en organisation måste spegla dem som ingår 
i organisationen, varför det är viktigt att organisationen har en förståelse för de anställdas vär-
deringar. Ledningen bör arbeta för att arbetsgivarvarumärket återger de värden som de an-
ställda finner viktiga. I och med detta kommer möjligheterna att behålla kompetenta anställda 
att öka (Biswas & Suar, 2013: 100). Resultaten av studien påvisar betydelsen av de anställdas 
värderingar för employer branding. Vidare visade resultatet att de anställdas löneförmåner, 
utveckling, sociala relationer med arbetskamrater samt intressanta arbetsuppgifter, i priori-
tetsordning, påverkar arbetsgivarens varumärke (Biswas & Suar, 2013: 100). 
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I en artikel redovisar Elving, Westhoff, Meeusen och Schoonderbeek (2013) resultaten av två 
delstudier, där man i den första studerat webbaserade jobbannonser med syfte att undersöka 
om och i så fall hur employer branding används i rekryteringsprocesser. I den andra delstu-
dien jämfördes en jobbannons innehållande inslag av employer branding och en utan sådana 
inslag. Elving et al. (2013: 369) argumenterar för att trots många studier och satsningar på att 
integrera funktioner som HR, marknadsföring och kommunikation i organisationer verkar 
många företag i stort sett ha ignorerat insikterna. Företag fortsätter att rekrytera kompetenta 
arbetstagare på det sätt som de alltid gjort.  
 
Utifrån studiens resultat drar författarna slutsatsen att ett företags positionering, interna mark-
nadsföring, employer branding och liknande praktiker skulle kunna vara framgångsrika vägar 
för organisationen. Employer branding bör utgå från organisationens position och företags-
identitet, och kan medföra stora fördelar i kampen om kompetent personal (Elving et al., 
2013: 355). Resultaten visar också att employer branding ökar organisationens attraktivitet 
och möjligheten att matcha potentiella arbetstagare med organisationen (Elving et al., 2013: 
368). Det värdeerbjudande (EVP) som ett arbetsgivarvarumärke ger potentiella och nuvarande 
anställda bör stämma överens med vad organisationen egentligen erbjuder (Elving et al., 
2013: 369). 
 
Den forskning som jag under detta tema har redogjort för behandlar arbetsgivarattraktivitet 
och arbetet med att profilera sig som en attraktiv arbetsgivare, det vill säga employer bran-
ding. Eftersom jag i min studie ämnar undersöka hur företag inom stålindustrin arbetar med 
att attrahera kvinnor till företagen så anser jag att denna forskningsgenomgång ger en över-
blick och en förståelse för fenomenet. För mig som forskare ger denna översikt ett underlag 
för hur jag i min studie kan angripa problemområdet. 
 

2.3 Kvinnor, män och teknik 

Berner ger i en skrift en presentation och analys av en del av det som under de senaste decen-
nierna presenterats kring naturvetenskap och teknik inom svensk och internationell genus-
forskning (Berner, 2004: 7). Berner (2004: 25 f) poängterar att det finns en omfattande inter-
nationell genusforskning där syftet är att främja rekryteringen av kvinnor inom naturveten-
skapen. Man vill undanröja hinder som diskriminerar, och ge kvinnor samma möjligheter som 
män till att exempelvis göra karriär. Ofta motiveras de åtgärder som förs fram enligt en så 
kallad ”pipeline-”modell, som också ”läcker”, vilket går ut på att om man bara lyckas få 
kvinnor attraherade av naturvetenskap, matematik och teknik vid tidig ålder och få dem att 
stanna kvar (och inte ”läcka” ut) inom området, så kommer de snedfördelningar som råder att 
jämnas ut. Utifrån dessa resonemang görs en rad insatser för att motverka detta läckande rör, 
till exempel omdesign av kursinnehåll (Berner, 2004: 26). Enligt rörmetaforen finns det en 
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bild av att kvinnor ska ”tvingas i ett enda färdigdesignat rör och anpassa sig till det – snarare 
än att själva röret/systemet måste förändras” (Berner, 2004: 26). 
 
Sedan den första kvinnan 1892 sökte sig till KTH, och avvisades, har ingenjörsyrket genom-
gått förändringar i sitt innehåll och sin image (Berner, 2004: 28). Berner (2004: 28) visar hur 
man i olika perioder behandlat kvinnor inom ingenjörsyrket i Sverige. Under en tidig period, 
fram till 1920-talet, stängdes kvinnor ute från utbildningen och yrket. Därefter följde en pe-
riod av diskriminering och marginalisering inom yrket, och i nuläget uppmuntras kvinnor att 
söka sig till de ständigt växande ingenjörsutbildningarna. Men trots en officiellt positiv in-
ställning till kvinnliga ingenjörer upplever många kvinnor att det inom företagen finns såväl 
hinder som motstånd för jämställdhet (Berner, 2004: 30). Många kvinnliga ingenjörer upple-
ver ett gap mellan vad de vill i sina karriärer och vad de faktiskt kan uppnå. Hur kvinnliga 
ingenjörer bemöts påverkas av nedärvda patriarkala uppfattningar, företagens hierarkiska 
strukturer och en mansdominerad kultur (Berner, 2004: 30). 
 
I en forskningsrapport från Karlstads universitet presenterar Gonäs et al. (2009) det samlade 
resultatet från det arbete som gjorts inom projektet JämVäxt – Jämställd hållbar tillväxt – från 
ord till handling vid Karlstads universitet. En av de delstudier som Gonäs et al. (2009: 58) 
presenterar handlar om sambandet mellan ingenjörsstudenters bakgrund, sociala och kollek-
tiva erfarenheter och vanor samt hur detta kan påverka den vardagliga praktiken. Studien har 
till syfte att bland annat öka förståelsen för varför ingenjörsutbildningar i allmänhet har så få 
kvinnliga sökanden (Gonäs et al., 2009: 64).  
 
Gonäs et al. (2009: 58) menar att misslyckandet med att attrahera kvinnor till såväl teknisk 
utbildning som arbeten inom teknikområdet även har att göra med förhållandet mellan genus 
och teknik, och att det måste ha sin utgångspunkt i tekniken i sig. Tekniken är könspräglad då 
dess utformning har dominerats av män, vilket bidragit till att män, maskulinitet och teknik är 
starkt förenade med varandra (Gonäs et al., 2009: 25). Detta medför att ingenjörsyrket inte ses 
som ett lämpligt yrkesval för många kvinnor. Den feminina identiteten är svår att relatera till 
ett maskulint yrkesområde (Gonäs et al., 2009: 59). 
 
Gonäs et al. (2009: 100) menar att studien bekräftar tidigare forskning som visar att den tek-
niska kompetens som män ofta fostras in i under deras uppväxt blir en stor tillgång för dem i 
utbildningen. För kvinnor, som inte förvärvat samma praktiska tekniska kompetens, räcker 
det inte att vara intresserad av teknik och ha de rätta studieförutsättningarna. För att bli ”en 
riktig ingenjör” behöver de alltså även kunna kompensera för att de inte blivit socialiserade i 
det tekniska området. Vidare menar Gonäs et al. (2009: 59) att kvinnors låga representation 
inom teknikområdet beror på att mäns behov och intressen fortfarande tillgodoses i ingenjörs-
utbildningar i större utsträckning än kvinnors. Vidare syftar många jämställdhetsprojekt till att 
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öka antalet kvinnor på ingenjörsutbildningarna, och utgår från att kvinnor saknar intresse för 
teknik. Att fokusera på denna avsaknad bygger på ett särartstänkande.  
 
Under detta tema har jag belyst ett urval av studier som berör genus och teknik. Dessa forsk-
ningsområden är relevanta för min studie då de studerar betydelsen av kön inom ingenjörsom-
rådet och ger en överblick över den maskulinitet som präglar tekniken. Detta ger en förståelse 
för hur kön görs inom den bransch jag undersöker i min studie. Vidare har forskningsöversik-
ten gett mig utgångspunkter för utformningen av min intervjuguide och för intervjuerna. 
 

2.4 Organisationskultur och kön 

Berner (2004: 47) menar att det inom ingenjörsyrket idag sker en förskjutning. Då tekniska 
områden växer har det blivit allt viktigare med en vidare socialt betonad kompetens, vilket 
enligt stereotypen skulle göra kvinnliga ingenjörer till goda kandidater genom sin större ”in-
levelseförmåga”. Kvinnliga ingenjörer väljer dock ofta yrket för att de är intresserade av tek-
nik och har ofta tekniker i familjen. Detta till trots kan ingenjörsyrkets beteendemönster och 
kulturer upplevas som manligt präglade och exkluderande.  
 
Utifrån den forskning som gjorts menar Berner (2004: 47 f) att det handlar om dels intellektu-
ella stilar och dels mönster för social interaktion och gemenskap. Det förra visar sig i olika 
former. Ofta finns på ingenjörstunga arbetsplatser en stark ”fixarmentalitet”, där män förvän-
tas ha en praktisk teknisk kompetens som de inte behöver bevisa omedelbart utan kan lära sig 
allteftersom. En sådan förväntning finns inte på kvinnor, som i stället blev ingenjörer på 
grund av goda betyg inom områden centrala för utbildningen. De har inte varit passionerade 
”teknikfixare” och blir därför inte naturligt en i gruppen direkt. Deras brist på engagemang 
exkluderar dem och deras kompetens ifrågasätts eller testas på ibland obekväma sätt. Det se-
nare innebär att alldagliga interaktioner har en tendens att befästa manliga självbilder och få 
kvinnor att uppleva sig marginaliserade eller uteslutna (Berner, 2004: 47 f). 
 
Powell, Bagilhole och Dainty (2009) har i en longitudinell studie med hjälp av kvalitativa 
intervjuer undersökt kvinnliga ingenjörsstudenters erfarenheter av och reflektioner om ingen-
jörsyrket och dess arbetsplatser. Författarna studerar hur könsföreställningar förklarar studen-
ternas beteende och attityder. Artikeln visar hur kvinnors kulturalisering, det vill säga inlär-
ning av och delaktighet i samma strategier som sina manliga kolleger (Sinclair, 2005, ref. i 
Powell et al., 2009: 421), och professionalisering inom ingenjörskonsten resulterar i att de gör 
kön på ett visst sätt för att anses passa in i det liv de valt som ingenjörer (Powell et al., 2009: 
411, 425).  
 
Studien visar att de kvinnliga studenter som deltog i studien konstruerade sitt kön på ett visst 
sätt för att få manlig acceptans. Detta gjordes genom att använda sig av en rad copingstrate-
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gier så som att bete sig som en av grabbarna, acceptera könsdiskriminering, skaffa sig ett 
rykte, se fördelar framför nackdelar samt ta på sig en inställning som var ”anti kvinnor”. 
Dessa strategier är en del av kvinnornas kulturalisering och professionalisering inom ingen-
jörsyrket, men nedvärderar och förkastar samtidigt kvinnlighet. I ”görandet” av ingenjören 
”omintetgör” kvinnor ofta sina kön. Sådan konstruktion av kön utmanar inte den könskodade 
kulturen, utan bidrar på många sätt till att upprätthålla en miljö som är negativt inställd till 
kvinnor (Powell et al., 2009: 411, 425 f).  
 
Forskningsöversikten under detta tema berör organisationskultur och kön. Studierna ger insikt 
i organisationskulturens betydelse för könsstrukturer i organisationer samt ger exempel på hur 
kön görs inom en organisationskultur. Forskningen är relevant för min studie då den visar hur 
organisationskulturen kan påverka kvinnor och män på olika sätt och bidra till att strukturer 
där kvinnor exkluderas upprätthålls, vilket i sin tur kan leda till att företag har svårt att attra-
hera kvinnor. 
 

2.5 Sammanfattning 

Den forskning som jag lyft fram i detta kapitel ger en överblick och en förståelse för det fe-
nomen som jag i min studie undersöker. Då employer branding i relation till kön är ett relativt 
outforskat område ger denna forskningsöversikt en möjlighet till att utifrån det som sagts om 
employer branding och det som sagts om kön bredda perspektivet på hur företag kan arbeta 
med att attrahera kompetenta arbetstagare. Vidare ger forskning kring organisationskultur och 
kön förståelse för dess betydelse för arbetsgivarattraktivitet. Att få insikt i forskning kring 
genus och teknik kan ge en förståelse för såväl organisationskulturer inom stålföretag som hur 
de kan arbeta med employer branding. 
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3 TEORETISK RAM 

I detta kapitel redogör jag för den teoretiska ram inom vilken det empiriska materialet analy-
seras. Forskning om arbetsgivarattraktivitet och employer branding där ett genusperspektiv 
tillämpas är idag bristfällig, och följaktligen har det inte heller utvecklats teorier inom ämnet. 
Employer branding beskrivs ofta i termer av kultur, identitet och image. För att svara för mitt 
syfte och frågeställningar redogör jag därför i detta kapitel för dels employer branding som 
begrepp och dels teori kring organisationskultur och organisationsidentitet. Då min studie 
har ett genomgående genusperspektiv redogör jag även för genusteori som har relevans för 
studien. Varje avsnitt avslutas med en diskussion kring hur begreppet/teorin tillämpas i ana-
lysen av det empiriska materialet. 
 

3.1 Employer branding som begrepp 

Kristin Backhaus och Surinder Tikoo (2004) definierar employer branding som ”the process 
of building an identifiable and unique employer identity, and the employer brand as a concept 
of the firm that differentiates it from its competitors” (Backhaus & Tikoo, 2004: 502). Ar-
betsgivarvarumärket (employer brand) är en av de viktigaste tillgångarna i ett företag (Back-
haus & Tikoo, 2004: 501; Tüzüner & Yüksel, 2009: 50). Employer branding används som ett 
verktyg för att attrahera och rekrytera potentiella arbetstagare, men också för att internt för-
medla arbetsgivarvarumärket och engagera befintliga anställda i organisationskulturen och 
strategierna på företaget (Backhaus & Tikoo, 2004: 501).  
 
Likheterna mellan marknadsföring och employer branding är många, men för att begreppslig-
göra employer branding lyfter Backhaus och Tikoo (2004: 503) fram två åtskillnader. Den 
första är att employer branding specifikt rör förhållandet arbetsgivare–arbetstagare och känne-
tecknar företagets identitet som arbetsgivare. Den andra är att employer branding riktar sig till 
både interna och externa målgrupper, medan varumärkesarbete främst riktar sig till en extern 
publik. 
 
Employer branding beskrivs inom human resource management som en process i tre steg 
(Backhaus & Tikoo, 2004: 502 f). I det första steget bestämmer man vad man som arbetsgi-
vare har för värdeerbjudande gentemot anställda. Därefter marknadsför man sina värden ex-
ternt hos målgruppen. Det tredje steget består av intern marknadsföring av arbetsgivarvaru-
märket, vilket är viktigt för att införliva bilden av företaget som en attraktiv arbetsgivare i 
organisationskulturen och engagera de anställda i företagets mål och värderingar. 
 
Backhaus och Tikoo (2004) teoretiserar kring employer branding och föreslår ett ramverk (se 
figur 3:1) för att förklara employer branding-processen. Employer branding skapar enligt 
Backhaus och Tikoos (2004: 504 f) begreppsram två huvudsakliga tillgångar – employer 
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brand-associationer och employer brand-lojalitet. Associationer formar organisationens image 
som i sin tur påverkar organisationskulturen och organisationsidentiteten vilket bidrar till loja-
litet till företagets employer brand. Organisationskulturen återspeglas även i företagets em-
ployer brand. Lojalitet till företagets employer brand bidrar till att arbetstagarnas produktivitet 
ökar. 
 

 
 
Enligt Backhaus och Tikoos ramverk utvecklar potentiella anställda en image utifrån de asso-
ciationer som de får av ett företags employer brand. Då potentiella arbetstagare även får asso-
ciationer från informationskällor som ligger utom företagets kontroll så kräver ett effektivt 
employer branding att företag arbetar proaktivt för att identifiera dessa associationer för att 
sedan sträva efter att utveckla dem (Backhaus & Tikoo, 2004: 505 f). Employer brand-
lojalitet kan begreppsliggöras som något som formas genom de beteendemässiga element som 
står i relation till organisationskulturen och de attitydsmässiga element som står i relation till 
organisationsidentiteten. Employer branding används ofta för att påverka organisations-
kulturen och organisationsidentiteten, vilket i sin tur påverkar employer brand-lojaliteten 
(Backhaus & Tikoo, 2004: 508).  
 

3.1.1 Tillämpning av begreppet 

Employer branding som begrepp kan användas för att i min studie förklara stålföretagens 
förmedling av sitt arbetsgivarvarumärke. Arbetsgivarvarumärket kan i min studie beskrivas 
som det ”paket” av organisationens kultur och identitet, utifrån vilket interna och externa ak-
törer uppfattar organisationen som attraktiv eller inte. Begreppet kan vidare användas för att 
förstå om stålföretagen är medvetna om kulturella mekanismers påverkan på arbetsgivarva-
rumärket och hur de i så fall utifrån detta agerar för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter. 
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3.2 Organisationskultur 

Jag har valt att utgå från Edgar H. Scheins (2010) teori om organisationskultur där han med 
hjälp av en modell med tre olika nivåer beskriver hur en organisationskultur är uppbyggd och 
fungerar. Schein definierar organisationskultur som: 
 

… a pattern of shared basic assumptions learned by a group as it solved its problems of extern-
al adaptation and internal integration, which has worked well enough to be considered valid 
and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relation to those problems. (Schein, 2010: 18). 
 

Schein menar att det i grupper, organisationer och samhällen kan finnas föreställningar och 
värderingar som går emot andras föreställningar och värderingar vilket leder till situationer av 
konflikter och oklarheter. Men om kulturbegreppet ska fylla någon funktion bör det uppmärk-
samma de saker som är ett resultat av våra mänskliga behov av stabilitet, stringens och me-
ning. Att forma en kultur är därför alltid per definition en strävan efter att bilda mönster och 
skapa integrering. Detta även om gruppens historia av erfarenheter hindrar dem från att nå-
gonsin nå ett entydigt paradigm (Schein, 2010: 18).  
 
Syftet med Scheins modell (figur 3:2) är att visa att kultur kan analyseras på flera olika nivåer 
(Schein, 2010: 23). De tre nivåerna sträcker sig från artefakter, det vill säga påtagliga och 
uppenbara uttryck som man kan se och känna, till djupt inbäddade och omedvetna grundläg-
gande antaganden, som Schein menar är kärnan i kulturen. Mellan dessa nivåer finns olika 
gemensamma värderingar, normer och regler för beteenden som kulturens medlemmar an-
vänder sig av som ett sätt att beskriva kulturen för sig själva och för andra (Schein, 2010: 23).  
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Artefakter inkluderar enligt Schein (2010: 23) de synliga produkterna av gruppen, såsom ex-
empelvis utformningen av dess fysiska arbetsmiljö, språk, teknologi, seder och bruk, värde-
grund samt uttryckssätt, som gestaltas genom kläder, sätt att uppträda och känslouttryck. 
Bland dessa artefakter finns gruppens klimat, som enligt Schein (2010: 24) är en produkt av 
några av de grundläggande antagandena, och därför är en manifestation av kulturen. Vidare är 
observerat beteende en artefakt, såväl som de organisatoriska processerna genom vilka dessa 
beteenden blir till rutin. Strukturella faktorer såsom formella beskrivningar av hur organisat-
ionen fungerar och organisatoriska stadgar faller också inom nivån för artefakter. Schein me-
nar att det som är viktigast att poängtera gällande denna nivå av kultur är att den är både lätt 
att observera och svår att tyda (Schein, 2010: 24).  
 
Schein (2010: 25) menar att det är särskilt riskabelt att försöka göra djupare antaganden uti-
från enbart artefakter i sig då en persons tolkningar oundvikligen kommer att vara en avbild-
ning av hens egna reaktioner och känslor. Om personen som observerar kulturen deltar i or-
ganisationen tillräckligt länge blir betydelsen av artefakterna gradvis klarare. Om hen däremot 
snabbt vill få en förståelse för denna nivå bör hen prata med medlemmar i organisationen. 
Detta för att kunna analysera dess gemensamma värderingar, normer och regler som tillhan-
dahåller den dagliga verksamheten genom vilken medlemmarnas beteende styrs (Schein, 
2010: 25). 
 
Gemensamma värderingar är ofta så abstrakta att de kan bli motstridiga. Detta kan exempel-
vis ske när ett företag påstår sig bry sig lika mycket om aktieägare, anställda och kunder, eller 
när de påstår sig ha både högst kvalité och lägst pris. Ofta lämnar gemensamma värderingar 
mycket oförklarat gällande individers beteenden och handlande. Detta leder till en känsla av 
att man förstår en del av kulturen men inte upplever sig få grepp om kulturen som helhet 
(Schein, 2010: 27). 
 
Om medlemmarna i en grupp förstärker varandras värderingar gör detta att de blir tagna för 
givet. De medlemmar som misslyckas med att acceptera dessa värderingar riskerar att bli ute-
stängda ur gruppen. En grupp kan lära sig att vissa gemensamma värderingar verkar för att 
minska osäkerhet inom vissa kritiska områden gällande gruppens funktion. Om dessa värde-
ringar fortsätter att ge gruppmedlemmarna mening och trygghet förvandlas de också till givna 
antaganden även om de inte stämmer överens med det faktiska utförandet (Schein, 2010: 26). 
De gemensamma värderingarna förblir medvetna och är tydligt uttalade eftersom de fungerar 
som normer för hur gruppmedlemmar ska hantera vissa situationer, och för att lära nya med-
lemmar hur de ska bete sig. Sådana värderingar blir ofta förkroppsligade i organisationens 
filosofi, som sedan fungerar som en guide när det kommer till att hantera osäkerheten kring 
okontrollerbara eller svåra händelser (Schein, 2010: 26 f). Detta kallar Schein (2010: 26) för 
social validering. 
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För att få en djupare förståelse, kunna tyda mönster samt kunna förutsäga framtida beteenden 
på rätt sätt, måste man få större insikt om nivån för grundläggande antaganden (Schein, 
2010: 27). Grundläggande antaganden är enligt Schein (2010: 28) antaganden som blivit så 
tagna för givet att variationen inom en grupp är väldigt liten. Denna grad av samstämmighet 
beror på att man upprepade gånger lyckats implementera vissa föreställningar och värderingar 
på det sätt som beskrivits ovan. Om ett grundläggande antagande upprätthålls i gruppen 
kommer medlemmarna att uppleva beteenden som baseras på andra premisser som helt 
otänkbara. 
 
Grundläggande antaganden tenderar att vara omöjliga att konfrontera och debattera och är 
därmed väldigt svåra att förändra. För att lära sig något nytt i detta sammanhang krävs att man 
återupplivar, omprövar och eventuellt förändrar några av de mer stabila delarna av vår kogni-
tiva struktur. Sådan inlärning i sig är svårt eftersom omprövningen av grundläggande anta-
ganden rubbar vår kognitiva värld vilket i sin tur leder till oro (Schein, 2010: 28). I stället för 
att tolerera sådan oro tenderar vi att uppfatta det som händer runt omkring oss som något som 
stämmer överens med våra antaganden, även om det innebär att vi inför oss själva förvränger, 
förnekar eller på andra sätt falsifierar vad som kanske egentligen händer. Schein menar att det 
är i denna process som kulturen har störst makt. Kultur som en uppsättning grundläggande 
antaganden bestämmer vad vi ska vara uppmärksamma på, vad saker betyder och hur vi ska 
reagera på olika händelser samt hur vi ska agera i olika situationer (Schein, 2010: 28 f). 
 
Om man inte kan tyda mönstren av grundläggande antaganden som kan finnas och verka i en 
organisation, så kan man inte heller veta hur man ska tolka artefakterna på rätt sätt eller hur 
mycket tilltro man ska ha till de gemensamma värderingarna. Alltså ligger kärnan av en kultur 
i mönstren av grundläggande antaganden, och när man har fått en förståelse för dessa kan man 
lättare få förståelse för och hantera nivåerna för gemensamma värderingar och artefakter. För 
att förstå en grupps kultur måste man försöka komma åt gruppens gemensamma värderingar 
och förstå den inlärningsprocess utifrån vilken dessa grundläggande antaganden har utveck-
lats (Schein, 2010: 32).  
 

3.2.1 Organisationsidentitet, image och symboler 

Generellt avser organisationsidentitet det som organisationens medlemmar uppfattar samt 
tänker och känner kring organisationen och anses vara en kollektiv och gemensam förståelse 
av organisationens utmärkande värderingar och egenskaper (Hatch & Schultz, 1997: 357). För 
att få en förståelse för organisationsidentitet måste det teoretiseras i förhållande till både kul-
tur och image (Hatch & Schultz, 2002: 991). Image definieras av Alvesson (1990: 376) som 
samlade och levande intryck som en individ eller viss grupp har gentemot en organisation, 
vilket är ett resultat av gruppens meningsskapande och den fabricerade bild som organisation-
en kommunicerar. Det är också denna definition som Hatch och Schultz (1997: 359) utgår 
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från när de menar att en organisations image även påverkas av dagliga interaktioner mellan 
organisationens medlemmar och externa aktörer. Hatch och Schultz (1997: 361) menar att 
relationen mellan kultur, image och identitet bildar cirkulära processer som involverar ett öm-
sesidigt beroende. Utifrån detta menar de att organisationsidentitet är en självreflekterad pro-
dukt av organisationskulturens dynamik (Hatch & Schultz, 1997: 361).  
 
Enligt Hatch och Schultz (2002: 1002) är dock organisationsidentitet inte bara gruppens ut-
tryck av organisationskulturen, utan även en källa till att identifiera symboler som kan använ-
das för att göra intryck på andra i syfte att exempelvis fånga deras uppmärksamhet och in-
tresse. Symboler står för eller betecknar saker och ting, exempelvis på det sätt som ett före-
tags logotyp står för företaget (Hatch & Cunliffe, 2006: 193).  
 
Det är i organisationens betydelse och symboler, vilka är inbäddade i organisationskulturen, 
som organisationsidentiteten grundar sig (Hatch och Schultz, 1997: 358). Detta ser Hatch och 
Schultz som en intern symbolisk kontext för utvecklingen och bibehållandet av organisation-
ens identitet. Den symboliska konstruktionen av organisationsidentitet kommuniceras av led-
ningen till organisationens medlemmar men tolkas och antas av medlemmarna baserat på ex-
empelvis organisationens kulturella mönster och medlemmarnas tidigare arbetslivserfarenhet-
er. Således uppkommer organisationsidentitet från ständiga interaktioner mellan organisation-
ens medlemmar och influenser från ledningen (Hatch & Schultz, 1997: 358).  
 

3.2.2 Tillämpning av teorin 

Scheins modell om organisationskultur är av relevans för studien då den kan ge en förståelse 
för hur kulturer inom organisationer fungerar och upprätthålls, vilket kan förklara de under-
sökta stålföretagens attraktivitet som arbetsgivare och arbetsplats. Vidare kan modellen an-
vändas för att förstå vilka kulturella mekanismer som kan påverka arbetet med att göra sig 
attraktiv för kvinnliga ingenjörsstudenter. Detta eftersom man först då kan förstå de mönster 
av grundläggande antaganden som gör att man kan hantera nivåerna för gemensamma värde-
ringar och artefakter, eftersom dessa mekanismer hos stålindustrins mansdominerade arbets-
platser kan antas fungera utestängande för kvinnor. 
 
Teorin om organisationsidentitet, image och symboler kan i min studie ge ytterligare förstå-
else för hur stålföretagen arbetar för att attrahera kvinnliga ingenjörsstudenter. Detta eftersom 
de kan förklara stålföretagens beskrivningar av deras attraktivitet som arbetsgivare, samt de 
kvinnliga studenternas bild av framtida arbetsgivares attraktivitet.  
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3.3 Organisationer och kön 

3.3.1 Kvinnor som minoritet 

Rosabeth Moss Kanter (1977) har utformat en teori som påvisar betydelser av sammansätt-
ningen i grupper eller organisationer. Kanter menar att vilka situationer en person kommer att 
hamna i har mycket att göra med om personen befinner sig i minoritet eller majoritet i grup-
pen (Kanter, 1977: 241). Personer som tillhör minoriteten, så kallade ”tokens”, får utstå vissa 
negativa tendenser, och tvingas anpassa sina handlingar för att hantera dem. I en mansdomi-
nerad organisation utgör kvinnor en minoritet i förhållande till majoriteten män och kan såle-
des vara ”tokens”. Kvinnor som är ”tokens” tenderar att bli sedda och behandlade som repre-
sentanter eller symboler för gruppen kvinnor som social grupp snarare än som individer (Kan-
ter, 1977: 215). 
 
Kanter (1977: 210 ff) identifierar tre tendenser som kommer av en ”token-”situation: synlig-
het, kontrast och assimilering. De som är ”tokens”, till exempel kvinnor i en mansdominerad 
organisation, blir väldigt synliga i gruppen på så sätt att de representerar ett mindre antal och 
därför uppmärksammas betydligt mer än de som befinner sig i majoritet, männen. De blir 
också i högre utsträckning visuellt och verbalt granskade på grund av deras minoritetsposit-
ion. I kontrasten mellan majoritet och minoritet blir de som tillhör majoriteten medvetna om 
den gemensamma kultur som kanske annars är underförstådd och tas för given. Även medve-
tenheten om majoritetens skillnader gentemot ”tokens” ökar. För att bevara den gemensamma 
kulturen försöker majoriteten, män, hålla minoriteten, kvinnor, utanför och markera gränser. 
Det finns även en tendens till att olikheterna mellan majoriteten och minoriteten överdrivs. 
Assimilering innebär att man använder stereotyper eller generaliseringar om gruppen kvinnor, 
som den som är ”token” representerar. Det som utmärker ”tokens” tenderar även att för-
vrängas för att få dem att passa in i generaliseringen. För att hantera detta skaffar sig ”tokens” 
snabbt en identitet som uppfyller de redan existerande stereotyperna. Ironiskt nog, menar 
Kanter, är ”tokens” således väldigt synliga som personer som sticker ut, men tillåts samtidigt 
inte vara individer med egna unika och icke-stereotypa egenskaper (Kanter, 1977: 210 ff). 
 
De tre tendenserna får vissa typiska effekter för ”tokens”. Synlighet tenderar att skapa press 
hos ”tokens” att prestera, konstrast leder till att majoritetens kultur betonas och markeras vil-
ket gör att ”tokens” isoleras, och assimilering medför att ”tokens” tvingas inta en viss roll 
baserad på stereotyper (Kanter, 1977: 211 f). 
 

3.3.2 Könsmärkning 

Joan Acker har utvecklat en teori om könsmärkning. Acker (1990: 146 f) menar att strukturen 
på arbetsmarknaden, relationer på arbetsplatsen och kontroll av arbetsprocesser alltid påver-
kas av symboler för kön, processer för könsidentitet och materiell ojämlikhet mellan kvinnor 
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och män. Vidare menar Acker att könsmärkning av exempelvis en organisation innebär att 
gynnande och missgynnande, exploatering och kontroll, handling och känsla, mening och 
identitet är ordnade i termer av distinktioner mellan man och kvinna samt maskulint och fe-
minint (Acker, 1990: 147). Kön är inte något som kan adderas till pågående processer som 
något könsneutralt, utan är snarare något som ingår i dessa processer och som inte kan förstås 
fullt ut utan en genusanalys (Acker, 1990: 147). 
 
Acker (1990: 146 f) urskiljer i sin teori fem interagerande processer för konstruktionen av kön 
i organisationer, som i praktiken är delar av samma verklighet men som även går att analysera 
separerat. Den första processen handlar om konstruktionen av uppdelningar utifrån kön gäl-
lande arbete, tillåtna beteenden, fysisk miljö och andra artefakter. Konstruktionen av symbo-
ler och föreställningar kännetecknar den andra processen. Dessa förklarar, uttrycker, förstär-
ker och i vissa fall motsätter könsuppdelningarna och visar sig i exempelvis språk, ideologi, 
kultur, klädsel. Den tredje processen berör interaktioner mellan kvinnor och män, kvinnor 
emellan och män emellan, och som inkluderar alla de strukturer som skapar dominans och 
underkastelse. I den fjärde processen skapas könsmärkta faktorer av den individuella identite-
ten, vilket kan innefatta en medvetenhet om aspekter i de ovanstående tre processerna. Slutli-
gen berör den femte processen de grundläggande och fortgående processerna för skapandet av 
sociala strukturer där kön bidrar till en inramning av de förhållanden som ligger till grund för 
andra strukturer. 
 
Könsmärkning handlar således om segregering utifrån kön eftersom märkningen grundar sig i 
antagandet att varje syssla är förknippat med ett visst kön (Wahl et al., 2011: 114). Föränd-
ringar av segregeringsmönster medför också förändringar i könsmärkningen. Alltså kan syss-
lor eller yrken praktiskt taget ”byta” kön genom att efter förändringar i könsstrukturen i en 
organisation övergå från att ha förknippats med ett visst kön till att förknippas med ett annat. 
Förändring i könsmärkningen kan bero på ett medvetet förändringsarbete eller jämställdhets-
strävande från organisationens sida. En orsak kan även vara politiska eller ekonomiska för-
ändringar i samhället. Till exempel kan det uppstå ett behov av ny arbetskraft inom ett yrkes-
område där arbetskraften tidigare utgjorts av enbart män, vilket kan leda till att uppfattningen 
om ett visst yrke kan förändras från att ha symboliserats med män till att vara mer obestämd 
(Wahl et al., 2011: 114). 
 

3.3.3 Tillämpning av teorin 

Kanter (1977) antar ett strukturellt perspektiv i studiet av kvinnors och mäns beteende och 
positioner i organisationer, varför jag i min studie anser det relevant att redogöra för Kanters 
modell under detta avsnitt om organisationskultur och kön. I likhet med Wahl et al. (2011: 
108) är jag av uppfattningen att det inte nödvändigtvis råder ett motsatsförhållande mellan 
analys av strukturers respektive kulturers betydelser i organisationer, utan att det kan vara av 
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intresse att förstå hur struktur och kultur hänger samman i en viss situation. Kanter har kritise-
rats för att hon inte problematiserar att det finns kopplingar kön och makt samt kön och struk-
turer, utan menar att det endast är strukturer och makt som är av betydelse (Wahl 1992: 68 f). 
Enligt Wahl et al. (2011: 81) har det senare visat sig att det inte enbart är den antalsmässiga 
könsfördelningen som är av betydelse, utan att själva könet är viktigt i sig. Vilket kön som 
utgör minoritet har stor betydelse. Med denna insikt kommer Kanters modell i min studie an-
vändas för att förklara förhållandet mellan de underrepresenterade kvinnliga ingenjörer och de 
mansdominerade stålföretagen, vilket kan ge förståelse för dess betydelse för stålföretags at-
traktivitet gentemot kvinnliga ingenjörsstudenter. 
 
Ackers (1990) teori om könsmärkning kan i min studie användas för att få en vidare förståelse 
för vilken roll kön spelar i organisationskulturen och hur detta påverkar stålföretags attraktivi-
tet gentemot kvinnliga ingenjörsstudenter. Detta eftersom hon, till skillnad från Kanter, gör 
gällande att kön ständigt ingår i de processer som finns inom organisationer och följaktligen 
organisationens employer brand. Teorin om könsmärkning kommer i min studie att användas 
med hänsyn till Wahls et al. analys av hur och på vilket sätt organisationer kan ”märkas om” 
avseende kön.  
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4 METOD 

I detta kapitel beskriver och diskuterar jag den valda metoden för min studie samt tillväga-
gångssättet vid insamlandet, bearbetningen och analysen av det empiriska materialet. Däref-
ter diskuterar jag studiens reliabilitet, validitet och generalisering samt redogör för de etiska 
överväganden jag gjort inför min undersökning. Genomgående i kapitlet förs en diskussion 
jämte det som framställs. 
 

4.1 Val av metod 

Genomförandet av en undersökning kan sägas innebära att ombilda verkliga företeelser till 
numeriska eller verbala symbolformer som kan bearbetas och analyseras (Patel & Davidsson, 
2011: 53). Jag har för min studie valt en kvalitativ metod, vilken används när man är intresse-
rad av ett fenomens karaktär, eftersom frågan i sådant fall inte kan operationaliseras som en 
mängd av något (Patel & Davidsson, 2011: 53). Jag finner den kvalitativa metoden lämplig då 
jag söker djupare förståelse för hur representanter för stålföretag beskriver sitt arbete med att 
vara attraktiva arbetsgivare för kvinnliga ingenjörer inom materialdesign, samt hur kvinnliga 
blivande materialdesigningenjörer upplever arbetsgivarattraktiviteten hos stålföretag och sina 
förväntningar på framtida arbetsplatser.  
 
Som datainsamlingsmetod använde jag mig av kvalitativa intervjuer eftersom man då kan 
förstå det som undersöks utifrån intervjupersonernas synvinkel och skapa mening ur deras 
upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014: 17), något som är angeläget för att kunna besvara 
mina frågeställningar och uppfylla syftet med min studie. Vid kvalitativa intervjuer måste två 
aspekter tas i beaktning, nämligen standardisering och strukturering (Patel & Davidsson, 
2011: 75). I vilken utsträckning intervjun är standardiserad avgörs av hur stort ansvar som ges 
intervjuaren avseende frågornas utformning och ordningsföljd. Intervjuns grad av standardise-
ring avgörs å sin sida av svarsutrymmet för frågorna, det vill säga i vilken utsträckning det är 
möjligt för personen som intervjuas att tolka frågorna utifrån sina subjektiva uppfattningar 
och erfarenheter. 
 
Enligt Lantz (2007: 33 f) beskrivs ofta fyra skilda intervjuformer. En intervju kan vara öppen, 
vilket innebär att intervjun utformas för att nå fram till en persons upplevelser av ett visst fe-
nomen, och där den som intervjuas ges utrymme att definiera fenomenet genom sina svar. 
Intervjun kan även vara riktat öppen, och utgår då från en öppen fråga som bryts ner i under-
liggande frågeområden. Detta genererar ofta en variation i svaren vilket ger en förståelse för 
fenomenets komplexitet. De övriga två intervjuformerna är den halvstrukturerade och den 
strukturerade, vilka förklaras utifrån hur standardiserad och strukturerad intervjun är. I den 
halvstrukturerade intervjun har dess frågeområden en bestämd ordningsföljd men med upp-
följningsfrågor, medan frågeområdena i den strukturerade intervjun har en bestämd ordnings-
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följd med fasta svarsalternativ. Det är dock svårt att göra en distinktion mellan olika intervju-
former, och det är inte heller något att eftersträva (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 40). 
Intervjuaren kan själv bestämma frågeområdenas ordningsföljd och kan låta frågeställningar-
na variera samt själv avgöra i vilken utsträckning frågorna ska vara strukturerade eller följas 
upp med frågor av mer öppen karaktär (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011: 40).  
 

4.2 Urval 

För att få ett relevant empiriskt underlag för min studie gjordes urvalet av arbetsgivare genom 
att ta kontakt med företag inom stålindustrin i Sverige, eftersom dessa anställer ingenjörer 
inom materialdesign. Jag vände mig alltså till företag som jag med tanke på mitt syfte öns-
kade få tag på, vilket innebär att urvalet är strategiskt (Trost, 2005: 118 f). Vilka intervjuper-
soner som kom att väljas hos dessa arbetsgivare baserades på ett bekvämlighetsurval, vilket 
också vanligen används för att få ett strategiskt urval (Trost, 2005: 120). Ett bekvämlighetsur-
val kan beskrivas som att man väljer att intervjua de personer man av en händelse får kontakt 
med (Trost, 2005: 118 f). I mitt fall innebar detta att jag per telefon kontaktade respektive 
företags växel och berättade om min studies syfte och att jag önskade komma i kontakt med 
en person med kunskap inom området. Den person jag blev hänvisad till blev, om personen 
tackade ja till att delta, således en av de personer jag kom att intervjua. 
 
Urvalet av studenter gjordes även det strategiskt, på så sätt att kriterierna var att de skulle vara 
kvinnor, studera materialdesign vid KTH samt vara i slutet av sin utbildning. Vilka specifika 
personer jag kom att intervjua baserades således också på ett bekvämlighetsurval, genom att 
jag via en personlig bekant som studerar sin sista termin på utbildningen fick tag på tre kvinn-
liga studiekamrater till honom som var villiga att ställa upp på intervju.  
 
I en kvalitativ studie bör urvalet variera inom en förutbestämd ram, eller, som Trost (2005: 
117) uttrycker det, vara ”heterogent inom den givna homogeniteten”. Urvalet för min studie 
faller inom de i syftet formulerade ramarna ”arbetsgivare som anställer ingenjörer inom 
materialdesign” respektive ”kvinnliga studenter inom materialdesign på KTH” och är varie-
rande på så sätt att intervjupersonerna representerar olika arbetsgivare och studenterna repre-
senterar olika ämnesinriktningar. Således kan urvalet för denna studie anses uppfylla Trosts 
rekommendationer kring heterogenitet och homogenitet.  
 

4.2.1 Presentation av intervjupersoner 

De intervjupersoner som valts ut genom de urval som beskrivits ovan är sex till antalet, varav 
tre representerar arbetsgivare som anställer ingenjörer inom materialdesign och tre represente-
rar kvinnliga studenter inom materialdesign. De tre personer som representerar arbetsgivarna 
arbetar på varsitt av de tre olika företag inom stålindustrin som valts ut, och samtliga hade 
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arbetsuppgifter som innefattade employer branding eller profilering av arbetsgivarvarumärket. 
Vilken av företagens funktioner de arbetar inom kunde dock variera. Studenterna som valts ut 
som intervjupersoner är samtliga kvinnliga ingenjörsstudenter vid KTH som studerar sitt sista 
studieår inom materialdesign.  
 
Nedan presenteras intervjupersonerna samt de förkortningar som kommer användas i de se-
nare kapitel där resultatet av det empiriska materialet redovisas och analyseras. 
 
Intervjuperson 1:  Employer branding-ansvarig hos ett globalt stålföretag. Förkortas EB1. 
Intervjuperson 2:  Personalchef hos ett globalt stålföretag. Förkortas EB2. 
Intervjuperson 3:  Employer branding-ansvarig hos ett globalt stålföretag. Förkortas EB3. 
Intervjuperson 4:  Kvinnlig student inom materialdesign vid KTH. Förkortas S1 
Intervjuperson 5:  Kvinnlig student inom materialdesign vid KTH. Förkortas S2.  
Intervjuperson 6:  Kvinnlig student inom materialdesign vid KTH. Förkortas S3. 
 

4.3 Utformande av intervjuguide 

Inför arbetet med att utforma intervjuguider (se bilaga 1) för undersökningen gjordes en tema-
tisering av studien, vilket innebär att syftet med studien klargörs samt att forskaren utvecklar 
en teoretisk förståelse för det som kommer att studeras (Kvale & Brinkmann, 2014: 147). 
Tematiseringen gjordes genom att formulera det syfte och de frågeställningar som anges i 
uppsatsens inledande kapitel, samt att göra en forskningsöversikt på området. Utöver det sam-
lades kunskap in kring teorier som kan bidra till att förklara det undersökta fenomenet. Uti-
från detta formulerades frågeområden för intervjuerna som bröts ner i mer avgränsade fråge-
områden. 
 
I utformandet av intervjuguiderna för denna studie utgick jag från de fyra intervjuformer som 
Lantz (2007) beskriver och valde med tanke på studiens syfte att låta intervjuguiderna ligga 
nära formen för en halvstrukturerad intervju. Jag fann det lämpligt att ställa frågorna i be-
stämd ordningsföljd, för att försäkra mig om att få svar på det jag ville veta. Många av frå-
gorna fick även uppföljningsfrågor för att få så uttömmande och nyanserade svar som möjligt. 
Samtidigt undvek jag i linje med det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) beskriver att hålla 
intervjuguidernas utformning strikt inom ramarna för den halvstrukturerade intervjuformen.  
 
Jag lät som tidigare nämnt studiens syfte, frågeställningar och teoretiska referensram utgöra 
basen för frågeområden med frågeställningar. Så långt det var möjligt försökte jag dela in 
frågorna i områden efter för studien relevanta teman samt ordna dem i en naturlig följd, vilket 
är ett av Brymans (2011: 419) råd vid utformningen av en intervjuguide. Detta för att inter-
vjuerna skulle upplevas som ett samtal snarare än en utfrågning. För att åstadkomma detta 



	   24 

lämnade jag även utrymme för både mig och intervjupersonerna att komma in på frågeområ-
dena i en annan följd än den som de är ordnade efter i intervjuguiderna. 
 
Vanligen inleds intervjuer med att ta reda på bakgrundsvariabler (Patel & Davidsson, 2011: 
77), vilket också gjordes vid utformandet av intervjuguiderna för denna studie. Vidare avslu-
tas intervjuer ofta med frågor av mer neutral karaktär, där intervjupersonen får möjlighet att 
kommentera frågorna eller komplettera med sådant som inte kommit fram under intervjun, 
men som intervjupersonen finner vara av betydelse (Patel & Davidsson, 2011: 77). I intervju-
guiderna för denna studie finns därför en avslutande del där intervjupersonen ges detta ut-
rymme. 
 
När intervjuguiderna utformats testade jag dem genom att genomföra en pilotintervju för var-
dera intervjuguiden. En pilotintervju görs för att identifiera eventuella brister i intervjugui-
dens utformning, och åtgärda dessa (Bryman, 2011: 258). Pilotintervjuerna gjordes med två 
bekanta, och för att säkerställa en viss kongruens med de intervjupersoner som är målgruppen 
för studien vände jag mig till en som arbetar i en chefsroll och en student. Jag upplevde att en 
del av frågorna misstolkades av intervjupersonerna, att en del frågor genererade liknande svar 
samt att ordningen frågorna ställdes i inte var genomgående sammanhängande. Intervjuguiden 
reviderades därför genom att ändra ordningen och förbättra frågeställningarna. Den slutgiltiga 
intervjuguiden kan utifrån Lantzs (2007) beskrivningar av intervjuformer anses vara halv-
strukturerad i sin utformning, med frågor i en bestämd form, men med varierande grad av 
öppenhet i frågornas och dess underfrågors karaktär. 
 

4.4 Genomförande av intervjuer 

De personer som gått med på att ställa upp på en intervju kontaktades via telefon för att 
komma överens om en tidpunkt för när intervjun skulle genomföras. Intervjuerna gjordes se-
dan per telefon med samtliga sex intervjupersoner. Fördelar med telefonintervjuer är att de är 
tids- och kostnadseffektiva, särskilt när det gäller individer som är svåra att få tag på (Bry-
man, 2011: 432 f). De intervjupersoner som ingår i urvalet för denna studie befinner sig samt-
liga på andra geografiska platser där jag är bosatt, varför jag anser att telefonintervjuer i mitt 
fall är motiverat med tanke på de begränsade tids- och kostnadsresurser som finns för studien. 
Varje telefonintervju tog mellan ca 45-90 minuter och spelades in i syfte att få en så rik 
mängd data som möjligt. Det inspelade materialet transkriberades sedan genom att lyssna på 
inspelningarna och skriva ner det som sades i ett ordbehandlingsprogram.  
 

4.5 Analysmetod 

Analysen av mitt intervjumaterial gjordes med hjälp av meningskoncentrering, vilket innebär 
att man sammanfogar det som sagts i intervjun så att huvudinnebörden av uttalanden omfor-
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muleras till några få ord (Kvale & Brinkmann, 2014: 246 f). Min meningskoncentrering ut-
gick från de fem steg som Kvale och Brinkmann (2014: 247) beskriver. I det första steget 
läste jag igenom det utskrivna materialet från samtliga intervjuer för att skapa mig en helhets-
bild av vad som sagts. Därefter markerades de uttalanden som hade särskild relevans för stu-
diens frågeställningar. I det tredje steget antecknades ett centralt tema i anslutning till varje 
markerat uttalande. Sedan återgick jag till det syfte jag formulerat för studien och granskade 
materialet utifrån detta, vilket ledde till att jag kunde fastställa tre huvudteman under vilka 
utsagorna, i ett femte steg, knöts samman. Dessa tre huvudteman, som jag kallar Arbetsgivar-
attraktivitet och image, Arbetsplatsens betydelse för arbetsgivarattraktiviteten och Insatser 
för att könsutjämna, blev således föremål för teoretisk analys utifrån studiens teoretiska ram.  
 

4.6 Resultatens reliabilitet, validitet och generalisering 

Begreppen reliabilitet, validitet och generalisering kan formuleras om i termer relevanta för 
kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann, 2014: 295). Forskningsresultatens reliabilitet, det 
vill säga tillförlitlighet, hanteras då ofta i förhållande till frågan om resultatet av en undersök-
ning kan bli detsamma vid andra tidpunkter och av andra forskare. Jag ser att reliabiliteten i 
min studies resultat brister i det avseendet, då det inte går att säkerställa att resultaten skulle 
kunna reproduceras vid ett senare tillfälle. Likväl bedöms reliabiliteten i kvalitativa studier 
mot bakgrund av den kontext inom vilken undersökningen bedrivits (Patel & Davidsson, 
2011: 105 f). Att få variationsrikedom i resultatet av en specifik situation kan i kvalitativa 
studier vara mer önskvärt än att öka reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014: 296; Patel & 
Davidsson, 2011: 105 f). Mot bakgrund av min studies syfte har min ambition varit att genom 
ett nyanserat intervjumaterial få en skildrande bild av det undersökta fenomenet och anser 
därmed att hög reliabilitet inte är det mest önskvärda i mitt fall. Men något som också är av 
vikt att diskutera är reliabiliteten under intervjuerna, transkriberingen och analysen (Kvale & 
Brinkmann, 2014: 295; Mason, 2002: 188). En hög reliabilitet i dessa avseenden har jag i min 
studie strävat efter att uppnå genom att formulera intervjufrågorna på ett sätt som inte påver-
kar svaren åt olika håll, samt att i bearbetningen och analysen av materialet försöka se och 
förmedla andemeningen i det som sägs och ständigt ha studiens syfte i åtanke.  
 
Reliabilitet närmar sig i kvalitativ forskning innebörden av validitet (Patel & Davidsson, 
2011: 106) som i sin tur berör hela undersökningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014: 297). 
Validitet, eller giltighet, avser styrkan och sanningen i ett uttalande, och handlar i ett bredare 
perspektiv om i vilken utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka 
(Kvale & Brinkmann, 2014: 296; Mason, 2002: 188). Diskussionen jag fört kring mitt resul-
tats reliabilitet kan således också visa på att jag åstadkommit hög validitet. Det faktum att jag 
efter att ha utformat intervjuguiden testade den på två pilotinformanter bidrog till att fråge-
ställningarna i intervjuguiden kunde revideras för att generera mer sanningsenliga svar. Vi-
dare anser jag att valet att ha en halvstrukturerad intervjuform bidrog till att jag med hjälp av 



	   26 

uppföljningsfrågor och tydliggörande av frågorna under intervjuernas gång kunde hålla sam-
talet inom ramarna för syftet med min studie. Det är dock tänkbart att intervjupersonerna, 
främst de som representerade de undersökta stålföretagen, velat framställa företagens arbete 
med att attrahera kvinnliga ingenjörer i bättre dager i oro för att ge sken av att de könsdiskri-
minerar. Detta kan ha gjort att de gett vilseledande svar, något som inverkar negativt på resul-
tatets riktighet i relation till vad man vill veta (Mason, 2002: 189 f). Jag finner dock att detta 
undveks genom mitt sätt att formulera frågorna på ett genomtänkt sätt så att intervjupersoner-
na inte skulle reservera sig i sina svar. Att inleda samtalet med att försäkra dem om deras 
anonymitet i studien tror jag också bidrog till riktighet i svaren och därmed mer valida resul-
tat. 
 
Vid generalisering av en kvalitativ studie kan man ställa sig frågan om den kunskap som pro-
ducerats kan överföras till andra liknande kontexter, snarare än om den kan översättas till att 
gälla en hel population (Kvale & Brinkmann, 2014: 311). Då mina intervjupersoner inte valts 
ut slumpmässigt går det inte att göra en statistisk generalisering, utan generaliseringen kan i 
stället göras utifrån en bedömning av i vilken utsträckning resultaten kan upplysa om hur det 
kan förhålla sig i andra situationer, det vill säga analytisk generalisering (Kvale & Brink-
mann, 2014: 311 f). Då jag analyserat resultatens innebörd med hjälp av den teoretiska ramen 
för studien kan mina teoretiskt underbyggda argument generalisera teorin till att användas i 
andra sociala situationer. Min studie var dock ämnad att genom rika beskrivningar ge ett re-
sultat av lokalt intresse för den kontext jag studerat. Jag lämnar därför åt läsaren att bedöma 
om resultatet kan generaliseras till att gälla en annan situation, i enlighet med en läsarbaserad 
analytisk generalisering (Kvale & Brinkmann, 2014: 312). 
 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

För att främja individernas och samhällets utveckling krävs att forskning av hög kvalitet och 
inriktad på väsentliga frågor bedrivs (Vetenskapsrådet, 2002: 5). Därav finns ett berättigat 
krav på att de kunskaper som finns till förfogande fördjupas och utvecklas och att metoder 
förbättras, så kallat forskningskravet. Mot detta krav ska den som bedriver forskning alltid 
väga det så kallade individskyddskravet, eftersom det även finns ett berättigat krav på att 
samhällets medlemmar inte utsätts för exempelvis skada, kränkning eller otillbörlig insyn i 
deras livssituation. Individskyddskravet ses som grundläggande vid forskningsetiska övervä-
ganden och har av Vetenskapsrådet (2002: 5) konkretiserats i fyra huvudkrav i syfte att under-
lätta värderingen av det förväntade kunskapstillskottet i förhållande till eventuella negativa 
konsekvenser för individer som deltar i undersökningen. Nedan redogör jag kortfattat för Ve-
tenskapsrådets (2002: 7 ff) beskrivning av de fyra huvudkraven och hur jag tagit ställning till 
dem under arbetet med min undersökning. 
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Informationskravet innebär att forskaren ska informera undersökningsdeltagarna om under-
sökningens syfte, deras uppgift som deltagare och villkoren för deras medverkan. De ska 
också upplysas om att deltagandet är frivilligt och deras rätt att avbryta sin medverkan. För att 
möta detta krav gav jag vid tillfrågandet av de intervjupersoner som en utförlig beskrivning 
av min studies syfte och vad det skulle innebära för dem att delta. Efter att de tackat ja till att 
delta i studien skickade jag även via e-post mer utförlig information om min studie och klar-
gjorde villkoren för deras medverkan samt att de när som helst kunde välja att avsluta sin 
medverkan. 
 
Samtyckeskravet fordrar deltagares rätt att själva bestämma om de vill medverka eller inte. I 
undersökningar där deltagarna gör en aktiv insats ska forskaren alltid inhämta deltagarnas 
samtycke. Detta krav har jag uppnått genom att utan påtryckningar tillfråga de valda intervju-
personerna om deras samtycke till att delta. För att säkerställa deras rätt att bestämma över sin 
medverkan inhämtade jag deras samtycke efter att ha informerat om studien och deras villkor 
på det sätt som beskrivits i föregående stycke. 
 
Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om de som ingår i en undersökning ska ges 
största möjliga konfidentialitet samt att deras personuppgifter ska skyddas från att utomstå-
ende kan ta del av dem. Uppgifter om personer som kan identifieras ska noteras, förvaras och 
avrapporteras på ett sätt som medför att enskilda individer inte kan identifieras av obehöriga. 
Konfidentialitetskravet har jag tillmötesgått genom att under hela undersökningsprocessen 
låta intervjupersonerna vara anonyma. Under insamlandet, bearbetningen och rapporteringen 
av resultatet har jag genomgående uteslutit att delge uppgifter som exempelvis vilket företag 
de EB-ansvariga arbetar hos och inom vilken termin i utbildningen studenterna befinner sig, 
eller övriga uppgifter som kan möjliggöra identifiering. Vidare har endast jag själv haft till-
gång till intervjumaterialet under undersökningsprocessen och därefter har det raderats så att 
ingen utomstående ska kunna ta del av det. 
 
Nyttjandekravet fordrar att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål och inte i icke-vetenskapliga syften. För att möta detta krav har jag använt 
mitt insamlade material endast för min studies ändamål. För att ytterligare säkerställa att kra-
vet uppnås har jag, som beskrivits ovan, inte låtit andra få tillgång till materialet varken innan, 
under eller efter undersökningens genomförande. 
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5 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenterar jag resultatet av det empiriska materialet och analyserar det med 
hjälp av den teoretiska ramen för undersökningen samt illustrerar med citat från intervjuer-
na. Kapitlet är disponerat utifrån de tre teman som jag identifierade efter att ha bearbetat 
materialet, det vill säga Arbetsgivarattraktivitet och image, Arbetsplatsens betydelse för ar-
betsgivarattraktiviteten samt Insatser för att könsutjämna.  
 

5.1 Arbetsgivarattraktivitet och image  

Ur det empiriska materialet från samtliga employer branding-ansvariga (EB-ansvariga) fram-
kommer att en attraktiv arbetsgivare ska erbjuda en balans mellan arbete och fritid, karriärut-
veckling samt stimulans. Samtliga av de intervjuade kvinnliga studenterna uttrycker att en 
attraktiv arbetsgivare ska ha en tydlig strategi och tydliga mål, erbjuda möjlighet till utveckl-
ing. Vidare menar samtliga studenter att ett globalt företag med möjlighet att arbeta på olika 
platser i världen är attraktivt. 
 
De EB-ansvariga som jag har intervjuat vill samtliga förmedla att de är företag som erbjuder 
dynamik, innovation och flexibilitet i arbetet. Dessa aspekter kan sägas utgöra organisations-
identiteten hos företagen, i den bemärkelse som Hatch & Schultz (1997: 357) beskriver. De 
EB-ansvariga i egenskap av medlemmar i organisationerna kan alltså sägas vara representan-
ter för den kollektiva och gemensamma förståelsen av de värderingar och egenskaper som 
utmärker organisationen. Detta kan också förstås som det värdeerbjudande som Backhaus och 
Tikoo (2004: 502 f) beskriver i sin trestegsmodell för employer branding. 
 
Det framkommer att samtliga EB-ansvariga har en uppfattning om att kvinnliga blivande in-
genjörer efterfrågar tydliga mål att arbeta mot, möjlighet att arbeta utomlands och möjlighet 
att påverka sitt arbete. EB2 och EB3 tror att kvinnliga ingenjörer eftersöker möjligheten att 
göra karriär, vilket EB1 inte lyfter.  
 
Det råder delade meningar bland de EB-ansvariga vad gäller organisationskulturen på företa-
gen. EB1 och EB3 menar att man hos deras företag blir behandlad lika oavsett kön. EB2 upp-
ger däremot att det kan vara en tuff miljö och hård jargong på arbetsplatsen i och med att den 
är mansdominerad. Hen säger: 
 

Jag tror att man fortfarande ser [företaget] som en ganska gubbig, långsam, tråkig (…) histo-
riskt sett stabil och trygg, självklart, men kanske inte så innovativ. Min förhoppning är att bil-
den de senaste åren har ändrats litegrann, men vi har en resa kvar att göra. Jag tror vi är på rätt 
väg, och jag hoppas att man ser det idag som sökande. (EB2) 
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Till skillnad från denna uppfattning uttrycker de övriga två EB-ansvariga en tro att kvinnliga 
studenter har en genomgående positiv bild av företagen. Dessa skillnader i de EB-ansvarigas 
uppfattningar ger enligt mig uttryck för den andra processen i Ackers (1990: 146 f) teori om 
könsmärkning. De symboler föreställningar som EB2 uttrycker i citatet ovan tolkar jag vara 
manligt könsmärkta, något som hen även i sina uttalanden visar upp en medvetenhet om som 
något som skapar ojämlikhet mellan kvinnor och män. De övriga EB-ansvariga visar inte upp 
samma medvetenhet, och jag kan utläsa ur materialet att det hos dessa företag förekommer 
den motsättning gällande könsuppdelning som Acker (1990:146 f) beskriver. 
 
Studenterna har en generellt positiv bild av arbetsgivare som de kan komma att arbeta hos i 
framtiden. Det framgår att bilden av stålföretag som manligt könsmärkta finns hos studenter-
na, men de uttrycker att det inte är något som de ser särskilt negativt på. En av studenterna 
uttrycker dock följande.  
 

I vissa fall kan jag reagera jättestarkt (…) det kan nog bli väldigt gubbigt med mycket kvinno-
skämt (…). Det påverkar mig negativt. Och så vill man ju inte att det ska vara, man vill ju att 
det ska vara lika. För så är det ju, man ska ju vara lika mycket värda. (S1) 

 
Ur intervjumaterialet från studenterna framkommer även att samtliga har en bild av framtida 
arbetsgivare som innovativa företag där man har en möjlighet att lösa problem genom att 
kommunicera med människor, möjligheter till resor i tjänsten eller arbete utomlands.  
 
Studenternas uppfattningar om en attraktiv arbetsgivare är inte genomgående överensstäm-
mande med de EB-ansvarigas uppfattningar. Det går att finna att de uppfattningar om arbets-
givarattraktivitet som stämmer överens med företagens identitet exempelvis är bra och förstå-
ende chefer. När det gäller att kunna identifiera sig med sina arbetskamrater, som samtliga 
studenter framhöll som en viktig faktor för attraktivitet, kan jag i stället se att de EB-
ansvariga inte lyfter fram detta som attraktivt.  
 
Organisationsidentiteten återspeglas av dynamiken i organisationskulturen (Hatch & Schultz, 
1997: 361). Jag kan således se att det är viktigt att kvinnliga ingenjörsstudenters image av 
stålföretag stämmer överens med företagens organisationsidentitet. Detta eftersom en organi-
sations image enligt Hatch och Schultz (1997: 361) påverkas av dagliga interaktioner mellan 
organisationen och dess externa aktörer. Jag ser därför att det är av vikt att en organisation har 
en insikt i och förståelse för de dynamiker som finns i organisationskulturen för att de ska 
kunna styra de cirkulära processerna som reflekterar organisationsidentitet i enlighet med de 
externa aktörernas syn på vad som gör en arbetsgivare attraktiv.  
 
Organisationsidentitet är en källa till att identifiera symboler vilka kan användas för att fånga 
andras uppmärksamhet och intresse (Hatch & Schultz, 2002: 1002), och att studenternas och 
de EB-ansvarigas uppfattningar om arbetsgivarattraktivitet inte överensstämmer till fullo ser 
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jag kan försvåra arbetet med att attrahera dessa potentiella arbetstagare. För att fånga studen-
ternas uppmärksamhet och intresse borde det därför vara av vikt att organisationens symboler 
står för de saker som de potentiella arbetstagarna, studenterna, eftersöker.  
 
Utifrån studenternas intervjumaterial kan jag se att de har utvecklat en bild av potentiella 
framtida arbetsgivare utifrån de associationer de får från företagens employer brand, i enlighet 
med Backhaus och Tikoos (2004: 505 f) ramverk för employer branding. Det är viktigt att 
företag arbetar proaktivt för att identifiera och utveckla dessa associationer för att vara fram-
gångsrika i sitt employer branding (Backhaus & Tikoo, 2004: 505 f). Detta kan jag utifrån 
intervjumaterialet se att företagen gör genom de stora insatser som görs för att marknadsföra 
sig som arbetsgivare gentemot gymnasie- och högskolestudenter. Däremot ser jag brister i 
företagens arbete med att göra sig attraktiva för kvinnliga ingenjörsstudenter då de fokuserar 
mer på extern employer branding, genom kontakten med exempelvis högskolor, men inte i 
samma utsträckning ser till intern employer branding. Employer branding handlar om att fo-
kusera på såväl employer brand-associationer som employer brand-lojalitet (Backhaus & 
Tikoo, 2004: 504 f). I de undersökta företagens fall kan jag alltså se att störst vikt läggs vid 
employer brand-associationer men att de kanske inte arbetar för att påverka organisations-
kulturen och -identiteten vilket Backhaus och Tikoo (2004: 508) menar påverkar employer 
brand-lojaliteten. Detta kan leda till att företag utåt kan se attraktiva ut, men inte uppfyller 
denna bild när arbetstagare väl kommer in i organisationen vilket kan göra det svårt att be-
hålla kompetenta medarbetare, vilket även EB2 ger uttryck för: 
 

Vi försöker motarbeta att sälja ”den sminkade grisen”, att man berättar om fantastiska möjlig-
heter som inte stämmer överens med verkligheten. Ju mer brist det är på ingenjörer desto bättre 
behöver vi bli på employer branding. Det viktiga är att vi inte säljer något som vi sen inte står 
för. (EB2) 

 

5.2 Arbetsplatsens betydelse för arbetsgivarattraktiviteten  

När det gäller arbetsplatsens betydelse för vad som gör en arbetsgivare attraktiv för kvinnliga 
ingenjörer uttrycker samtliga EB-ansvariga att faktorer som bra kollegor, gemenskap och för-
stående chefer är viktiga. Vidare framkommer vikten av grundläggande trygghet. EB2 och 
EB3 tror även att det har stor betydelse för arbetsgivarattraktiviteten att arbetsplatsen erbjuder 
intressanta arbetsuppgifter och utveckling i arbetet. Vidare tror de att det är viktigt att ha che-
fer som ser potentialen hos varje individ. De lyfter även fram mångfald samt att arbetsplatsen 
är dynamisk som betydelsefullt. EB1 lyfter i stället fram faktorer som ordning och reda samt 
uppskattning som viktiga faktorer för arbetsgivarattraktiviteten. 
 
Ovanstående utsagor kring att som arbetsgivare uppmärksamma individuell potential ser jag 
kunna vara en utmaning för stålföretagen eftersom arbetsplatserna på dessa företag i de flesta 
fall är mansdominerade. Detta eftersom att kvinnorna kan komma att hamna i en ”token-
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”position, där de blir sedda som symboler för gruppen kvinnor snarare än som individer, en-
ligt Kanters (1977: 215) beskrivning.  
 
De arbetsplatsrelaterade faktorerna för arbetsgivarattraktiviteten som samtliga studenter fram-
håller är att företaget ska uppmärksamma ambitioner och individuell kompetens. Studenterna 
uttrycker även att det är viktigt att kunna identifiera sig med sina arbetskamrater samt att före-
taget har bra chefer. Vidare framhåller de att det på arbetsplatsen hos en attraktiv arbetsgivare 
ska finnas en gemenskap och god stämning samt möjligheter till karriärutveckling. En av stu-
denterna uttrycker följande. 
 

Det är viktigt med en mottagande stämning, att man känner att det är kul att gå till jobbet (…). 
Komma in i gruppen är viktigt, bli accepterad. Sen att man får hjälp och det finns någon att 
fråga. Arbetsplatsen är ju jätteviktigt, viktigare än arbetsuppgifterna skulle jag säga. (S2)  

 
Även utifrån studenternas utsagor kan jag identifiera de tendenser som Kanter (1977: 210 ff) 
menar kommer av en ”token-”situation vilken studenterna skulle kunna hamna i på framtida 
arbetsplatser på grund av att de förmodligen kommer att vara i minoritet i förhållande till ma-
joriteten män. Detta skulle kunna generera att de upplever arbetsplatsen som oattraktiv. I lik-
het med de EB-ansvariga lyfter samtliga studenter fram vikten av att bli uppmärksammade 
som individer. Här ser jag att synlighetstendensen i Kanters teori kan skapa hinder för de 
kvinnliga studenternas önskan om att bli uppmärksammade som individer, eftersom de riske-
rar att i stället reduceras till att representera gruppen kvinnor. Studenternas beskrivningar illu-
strerar en önskan om att bli accepterade i den gemensamma kultur som råder på arbetsplatsen 
samt att kunna identifiera sig med sina arbetskamrater. Jag ser även att den kontrast som en-
ligt Kanter uppstår när kvinnor kommer in på en mansdominerad arbetsplats i stället kan med-
föra att de stängs ute ur gruppen samt att deras olikheter i förhållande till majoriteten för-
stärks.  
 
Studenternas beskrivningar visar på att dessa tendenser av en ”token-”situation kommer inne-
bära att arbetsplatsen upplevs som oattraktiv. Antalets betydelse i organisationer kan på så sätt 
också innebära svårigheter för stålföretag i deras arbete med att attrahera kvinnliga ingenjörs-
studenter till sina mansdominerade arbetsplatser.  
 

Samtliga studenter menar att det är viktigt att ha en jämn könsfördelning där de arbetar, ef-
tersom de menar att det då blir en bättre stämning och dynamik i gruppen som gör att man når 
bättre resultat. Det framkommer ur intervjumaterialet från studenterna att det finns en medve-
tenhet om att de träder in i en mansdominerad kultur, men att det finns en acceptans kring att 
vara i minoritet. Studenterna menar att det inte skulle utgöra några större hinder för dem i 
arbetet. Följande citat illustrerar detta. 
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Det var som när jag valde min utbildning, det fanns liksom inte i min värld att det skulle vara 
majoritet av män, alltså, jag söker ett jobb och sen så är det några där och det råkar vara fler 
män liksom. Jag tänker inte på det alls (…) kanske att jag kan tänka på det när jag väl är på 
plats… (S1) 
 
Jag tror att man lär sig massor av att vara ensam tjej, eller ganska få (…) Man vågar säga ifrån, 
stå på sig. (S3) 

 
Den problematik som studenterna lyfter handlar om de svårigheter som de tror kan komma av 
att de är kvinnor i en minoritet, till exempel att det skulle vara svårare att få relationer till sina 
kollegor, vilket kan leda till att de måste prestera mer för att kunna konkurrera om jobb och 
befordringar. S1 och S3 uttrycker dock att det kan innebära en fördel att vara kvinna i konkur-
rensen om jobb eftersom många företag vill få in kvinnor. S2 uttrycker att det finns en ned-
värderande syn på kvinnor inom ingenjörskulturen och att kvinnor därför har mer att bevisa, 
en annan tror att en kvinna kan möta motstånd på ett annat sätt än män när hon tar plats och 
hävdar sig.  
 
Dessa utsagor ger exempel på de effekter som de två tidigare beskrivna ”token-”situationerna, 
synlighet och kontrast, medför. Att studenterna upplever att de har mer att bevisa ser jag vara 
effekten av synlighetstendensen, vilken enligt Kanter (1977: 211 f) sätter press på kvinnor i 
minoritet att prestera. Det negativa bemötande inom ingenjörskulturen, som en av studenterna 
befarar, tyder på effekten av kontrasteffekten vilken innebär att majoritetens kultur betonas 
och som gör att ”tokens” isoleras. Förväntningen som en av studenterna har av att möta mot-
stånd om hon tar plats ser jag vara effekten av assimilering, eftersom hon genom att göra detta 
inte intar en roll som baseras på stereotyper om gruppen kvinnor. 
 
S1 beskriver hur hon under en mässa där företag varit och presenterat sig berättat att hon stu-
derar materialdesign och man då gjort antagandet att hon studerar på Konstfack, vilket jag ser 
kan förstås genom den andra processen i Ackers (1990: 146 f) teori om könsmärkning. Jag ser 
alltså att de symboler och föreställningar som finns kring kvinnor på grund av att de förstärkts 
genom ideologi, kultur och språk, inte gav associationer till att kvinnan studerade materialde-
sign, som förr kallades bergsvetenskap, som är manligt könsmärkt. I stället associerades kvin-
nan till en mer könsneutral eller kvinnligt könsmärkt inriktning. 
 
Ovanstående utsagor kan således förklaras genom Ackers (1990: 146 f) teori om könsmärk-
ning, där hon menar att symboler för kön påverkar arbetsmarknadens struktur och relationer 
på arbetsplatsen. Jag utläser alltså att kvinnliga ingenjörer har en bild av att de kommer att 
möta en arbetsmarknadsstruktur präglad av mansdominans samt att kvinnorna kan komma att 
ha svårt att skapa relationer med män på arbetsplatsen. Att det skulle innebära en fördel att 
vara i minoritet när det kommer till konkurrensen om jobb är en effekt av synlighetstendensen 
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(Kanter, 1977: 210 ff) som kommer av att de är kvinnor som söker jobb i en mansdominerad 
bransch. 
 

5.3 Insatser för att könsutjämna  

Ur det empiriska materialet från samtliga EB-ansvariga kan jag utläsa att stålföretagen lägger 
stort fokus på att marknadsföra sitt arbetsgivarvarumärke externt, det vill säga extern em-
ployer branding (Backhaus & Tikoo, 2004: 502 f). Backhaus och Tikoo (2004: 503) menar att 
employer branding riktar sig till både interna och externa målgrupper. Det går även att utläsa 
att de externa målgrupper som stålföretagen riktar sig till i stor utsträckning är gymnasieele-
ver, vilket följande citat belyser. 
 

(…) nu finns det ett jättestort underskott på teknik i gymnasievalen, så vi har inriktat oss mot 
årskurs åtta, och det är fler företag som ser att detta blir allt mer viktigt. Man väljer inte tek-
niska utbildningar, vi arbetar för att visa oss. Vi arbetar mycket med teknikgymnasiet, de får 
mycket uppmärksamhet, det är mycket fokus på de yngre förmågorna, de är våra framtida 
medarbetare. Basen är för smal, vi behöver bygga underifrån. (EB1) 

 
Enligt EB2 så vill man förmedla sitt employer brand genom att kommunicera mer med om-
världen samt rikta sig mot en bredare publik, till exempel genom speciella insatser i rekryte-
ringsprocessen och genom att se över platsannonsers utformning. EB2 menar att de utöver 
målgruppen gymnasieelever lägger stor vikt vid målgruppen kvinnor. Detta görs genom olika 
insatser, som exempelvis utvecklingsprogram samt genom att lyfta fram kvinnliga förebilder. 
De andra två EB-ansvariga uttrycker att de inte gör särskilda insatser för att attrahera mål-
gruppen kvinnor, utan framhåller även här att fokus läggs på målgruppen gymnasie- och hög-
skolestudenter. EB3 menar att företaget inte är så synligt, men att de inte heller har resurser 
för att förmedla företagets image.  
 
Endast i intervjumaterialet från en EB2 går att utläsa att företaget arbetar med det tredje steget 
i Backhaus och Tikoos (2004: 502 f) trestegsmodell, det vill säga intern marknadsföring av 
arbetsgivarvarumärket. Detta sker exempelvis genom workshops för att skapa medvetenhet 
hos de anställda om företagets organisationskultur och mål och värderingar, vilket jag ser går 
i linje med det Backhaus och Tikoo (2004: 501 ff) beskriver som den interna delen i employer 
branding. Samma intervjuperson visar också upp en insikt och kunskap om att intern em-
ployer branding innebär ett införlivande av bilden av företaget som en attraktiv arbetsgivare 
hos de befintliga anställda, på det sätt som Backhaus och Tikoo (2004: 502 f) anför.  
 
Vidare beskriver EB2 att det finns problem i företagets arbete med intern employer branding, 
detta då hen menar att det finns en utmaning i att införliva företagets employer brand bland 
chefer på företaget. Hen uttrycker följande: 
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Vi måste fortfarande förklara varför vi ska ta in kvinnor i företaget. Där har vi kopplat ”varfö-
ret” till vår egen affärsnytta, för har man en grupp som är olika kommer man oftast på bättre 
och mer innovativa idéer. Man ser att en blandad grupp har bättre resultat, det finns mycket 
forskning som visar att vi som företag inte har råd att utesluta en del av befolkningen [kvinnor] 
bara för att det alltid har varit så. Då kommer vi att missa tåget. Den bilden är viktig att för-
medla, ”varföret”. (EB2) 

 
Jag kan utifrån detta se att intervjupersonen ser att det krävs en förändring i organisations-
kulturen för att kunna stärka företagets employer brand gentemot målgruppen kvinnor. Jag 
kan således se att intervjupersonen uttrycker att det finns grundläggande antaganden, det vill 
säga förgivet tagna föreställningar och värderingar som är svåra att förändra (Schein, 2010: 27 
f), vilket gör det svårt att attrahera kvinnor till företaget. Intervjupersonen visar en vilja att få 
till en förändring av de grundläggande antaganden, vilket Schein (2010: 28) menar innebär att 
man måste ompröva dessa föreställningar och värderingar.  
 
De övriga två EB-ansvariga, som enligt det empiriska materialet inte arbetar med steg tre i 
Backhaus och Tikoos employer branding-modell, ser jag inte besitta denna kunskap och insikt 
i innebörden av intern employer branding, samt har inte samma vilja att förändra det som 
Schein beskriver som grundläggande antaganden, något som kan försvåra arbetet med att at-
trahera kvinnor till företagen. Denna ovilja till att förändra, eller omedvetenhet om den för-
ändring som krävs för att attrahera kvinnor kan förklaras av att en rubbning av ”det som alltid 
varit” enligt Schein (2010: 28) leder till oro. Det skulle kunna vara så att EB1 och EB3 för att 
hantera denna oro förvränger eller på olika sätt falsifierar den nuvarande situationen för att få 
den att stämma överens med de antaganden som råder. 
 
Samtliga EB-ansvariga menar att de arbetar för att könsutjämna på företagen genom positiv 
särbehandling vid rekrytering. Till exempel uttrycker EB1 att de vid rekryteringstillfället vid 
händelse av att en man och en kvinna har samma meriter väljer att ge jobbet till kvinnan. Den 
enda EB-ansvariga som uttrycker att de har andra åtgärder vid rekryteringen än positiv särbe-
handling i slutskedet av en rekryteringsprocess är EB2. Hen menar att de medvetet väljer ut 
kvinnor med rätt kompetens i stället för att välja bort som man kanske omedvetet har gjort 
tidigare. Vidare säger hen: 
 

Rekryterarna är fullt medvetna om och har fått utbildning i jämställdhetsfrågor och vågar ut-
mana cheferna i det här (…) att alltid presentera en manlig och en kvinnlig kandidat för att 
man inte ska välja någon som är lik sig själv, utan en som är olik så man får bättre innovation i 
gruppen. (EB2) 

 
Hos EB2 kan jag se att det finns en medvetenhet om konstruktionen av kön i organisationer. 
EB2 uttrycker också att företaget arbetar aktivt för att göra organisationskulturen mer inklude-
rande för kvinnor, både externt och internt. Externt sker arbetet genom till exempel studentak-
tiviteter, och internt genom workshops där företaget försöker medvetandegöra de fördomar 
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som finns. EB3 uttrycker att de inte arbetar aktivt för att göra kulturen mer inkluderande för 
kvinnor, hen säger: 
 

Nej… när du använder ordet ”aktivt”, då är frågan om vi verkligen gör det, alltså vi har en 
jämställdhetspolicy som säger att vi ska jobba på det och vi har ordningsregler som är kopp-
lade till den, och den följer vi (…) så det kanske kan vara ett sätt att jobba aktivt, men det är 
inte så att vi har några särskilda insatser för det, för det har vi inte. (EB3) 

 
Hos EB1 ser jag inte att det finns en särskilt god kunskap eller insikt i frågor om att inkludera 
kvinnor i en mansdominerad kultur. 
 
Ovanstående utsagor kan förstås med hjälp av Ackers (1990) interagerande processer. De 
grundläggande och fortgående processerna i organisationen som skapar sociala strukturer 
(Acker, 1990: 146 f) går att utläsa hos de undersökta företagen. Utifrån det empiriska materi-
alet från EB2 kan jag se att det finns en medvetenhet om att det i enlighet med Ackers fjärde 
process skapats könsmärkta faktorer av stålindustribranschens identitet till exempel i form av 
symboler och föreställningar om manligt och kvinnligt, som kännetecknar Ackers andra pro-
cess. Hen visar också upp en insikt i att det krävs förändringar i könsmärkningen för att få till 
en förändring i segregeringsmönstren, i likhet med vad Wahl et al. (2011: 114) beskriver, men 
menar att företaget möter svårigheter i att införliva i organisationskulturen varför en sådan 
förändring är nödvändig. Detta kan i sin tur förstås med hjälp av Scheins (2010: 32) teori som 
beskriver att det är genom insikten i nivåerna för gruppens gemensamma värderingar som 
man kan få en förståelse för de grundläggande antagandena som utvecklats inom organisat-
ionskulturen.  
 
Ur materialet från intervjuerna med studenterna framkommer att S1 gärna skulle se att företag 
vågar göra insatser som ifrågasätter normer. Vidare anser S1 att företag bör visa upp kvinn-
liga förebilder som kvinnor kan identifiera sig med. S2 uttrycker att hon i en intervjusituation 
tillsammans med en manlig medsökande erfor att rekryteraren bara riktade sig till mannen, 
vilket jag anser tyder på att det kan förekomma okunskap om genus hos de som rekryterar. 
Att så kan vara fallet framkom också i intervjumaterialet från EB1 och EB3. Samtliga studen-
ter menar att företag bör se till kvalifikationer, och inte till könstillhörighet.  
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6 SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som jag kunnat dra i relation till studiens syfte och 
frågeställningar. Efter analysen av mitt empiriska material anser jag att frågeställningarna 
för min studie har kunnat besvaras på ett fruktbart sätt. Kapitlet disponeras utifrån vardera 
frågeställning. 

6.1 Hur arbetar stålföretag för att vara attraktiva arbetsgivare för nyutexaminerade 
kvinnliga ingenjörer inom materialdesign? 

Efter att ha analyserat det empiriska materialet framkommer det att en stor del av företagens 
externa employer branding riktar sig mot framtida potentiella arbetstagare, i huvudsak gym-
nasie- och högskolestudenter. Det visade sig att endast en av de intervjuade EB-ansvariga, 
EB2, arbetade på ett aktivt sätt med employer branding gentemot en kvinnlig målgrupp. 
Samma EB-ansvariga var också den enda att uppvisa ett aktivt arbete med att marknadsföra 
arbetsgivarvarumärket internt på företaget. Vidare ser jag att samtliga EB-ansvariga vill för-
medla en attraktiv image av företagen, till exempel genom kommunikation med externa aktö-
rer. Samtliga EB-ansvariga uppger att de arbetar för att utjämna den sneda könsfördelningen 
på företagen, men bara ett av företagen använder sig av strategier i rekryteringsprocessen för 
detta ändamål. Endast EB2 uttryckte att de på företaget arbetar aktivt för att inkludera kvinnor 
i organisationskulturen och på så sätt göra sig attraktiva som arbetsgivare. Många arbetar pro-
aktivt med att marknadsföra sig hos målgruppen gymnasie- och högskolestudenter. Däremot 
är det bara en av de tre EB-ansvariga som visar exempel på hur de arbetar med det interna 
arbetsgivarvarumärket för att attrahera de kvinnor som idag eller inom en snarare framtid står 
till arbetsgivarnas förfogande som potentiella arbetstagare. 
 
Sammanfattningsvis kan jag se att de aspekter som de EB-ansvariga lyfter fram i sitt arbete 
med att marknadsföra sig som attraktiva arbetsgivare kan förstås genom Hatch och Schultzs 
(1997) teori om organisationsidentitet där de beskriver att organisationens image påverkas av 
dagliga interaktioner med externa aktörer. Detta eftersom jag ser att de aspekter som de EB-
ansvariga lyfter fram som viktiga för attraktiviteten är att betrakta som de symboler som 
Hatch och Schultz menar är inbäddade i organisationskulturen och som organisations-
identiteten grundar sig i.  
 
Organisationsidentiteten är i sin tur enligt Backhaus och Tikoos (2004) definition den process 
genom vilken man bygger en identifierbar och unik arbetsgivaridentitet och employer brand. 
Därför kan jag dra slutsatsen att företagen arbetar med employer branding genom att externt 
och internt förmedla sin identitet till sina målgrupper, men att kvinnor inte nödvändigtvis är 
den primära målgruppen för företagen. 
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6.2 Hur ser bilden av en attraktiv arbetsgivare ut hos kvinnliga studenter i slutet av sin 
utbildning inom materialdesign och vad har de för förväntningar på framtida arbets-
platser? 

Det de kvinnliga studenterna främst framhåller som attraktivt hos en framtida arbetsgivare var 
aspekter av både arbetsplatsmässig som mer generell karaktär. De framhåller till exempel 
aspekter som förstående chefer, gemenskap och god stämning samt att kunna identifiera sig 
med sina arbetskamrater. Vidare anser de att det är attraktivt att företaget är globalt med möj-
lighet till att arbeta utomlands, vilket också är något som studenterna förväntar sig hos fram-
tida arbetsgivare. Vidare framkom ur det empiriska materialet att studenterna har en generellt 
positiv bild av framtida arbetsgivare. De förväntar sig att hos framtida företag få möjlighet att 
lösa problem genom att kommunicera. Vidare har de en bild av framtida arbetsplatser som 
”gubbiga”, men menar att detta inte kommer att påverka dem särskilt negativt. De tror dock 
att de som kvinnor på mansdominerade arbetsplatser kommer att möta svårigheter, till exem-
pel i att skapa relationer till kollegor. De tror även att de kan komma att behöva prestera mer 
för att konkurrera om befordringar. Samtidigt menar de att de kan komma att få förtur i kon-
kurrensen om jobb eftersom framtida arbetsgivare strävar efter att rekrytera fler kvinnor.  
 
De aspekter som studenterna lyfter fram som attraktivt hos en arbetsgivare kan jag se är ett 
resultat av framtida arbetsgivares image, vilken enligt Hatch och Schultz (1997) påverkas av 
dagliga interaktioner mellan organisationer och externa aktörer. Det har ur det empiriska 
materialet framkommit att företag inom stålindustribranschen gör stora insatser riktade mot 
gymnasie- och högskolestudenter. Det skulle således kunna vara sådana interaktioner som har 
gett studenterna en generellt positiv bild av framtida arbetsgivares organisationsidentitet, som 
enligt Hatch och Schultz (2002) är en källa till att identifiera de symboler som kan användas 
för att attrahera arbetstagare. Utifrån studenternas förväntningar på framtida arbetsplatser som 
”gubbiga” gör jag antagandet att bilden av ingenjörsyrket som manligt finns kvar än idag, 
något som också i det empiriska materialet från de EB-ansvariga visat sig kunna stämma. 
Detta kan förklaras av Ackers (1990) teori om könsmärkning då hon menar att arbetsmark-
nadsstrukturer påverkas av symboler för kön, och som enligt Wahl et al. (2011) således hand-
lar om könssegregering grundat på att varje syssla tillskrivs ett visst kön. Vidare visar studen-
ternas förväntningar på att komma in på en mansdominerad arbetsplats antal har betydelse i 
organisationer, på det sätt som Kanter (1977) beskriver. Utifrån studenternas bild av de svå-
righeter de kan komma att konfronteras med genom att vara kvinnor i minoritet bland majori-
teten män gör jag antagandet att de kan komma att bli ”tokens”. 
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel diskuterar jag resultatet och slutsatserna av min studie. Diskussionen förs i 
relation till den tidigare forskning som redogjorts för i uppsatsen, och avslutas med en re-
flektion om möjliga framtida forskningsuppslag. 
 

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet av min studie visar att de stålföretag som jag vänt mig till främst riktar sig till 
gymnasie- och högskolestudenter i sitt arbete med att vara attraktiva arbetsgivare, det vill säga 
extern employer branding. Däremot visar min studie att endast ett av företagen gör omfat-
tande insatser för att attrahera målgruppen kvinnliga ingenjörer. Wallace et al. (2012: 495) 
såväl som Biswas och Suar (2013: 100) beskriver att exempelvis faktorer som möjligheter till 
utveckling, sociala relationer med arbetskamrater och arbetsuppgiften är attraktivt, vilket även 
studenterna som jag intervjuat framhåller som viktiga faktorer för arbetsgivarattraktivitet. De 
kvinnliga ingenjörsstudenter som intervjuats uttrycker att de har en generellt positiv bild av 
stålföretags arbetsgivarattraktivitet.  
 
Resultatet av min studie visar emellertid att studenterna har en bild av att det hos framtida 
arbetsgivare kommer att vara svårt att skapa sociala relationer på grund av att de förmodligen 
kommer att arbeta på en mansdominerad arbetsplats, vilket de också tror kan innebära att de 
inte ges samma möjlighet till utveckling och avancemang. Detta är hinder som man enligt 
Berner (2004: 25 f) vill undanröja, men vars åtgärder oftast förs fram enligt en ”pipeline-
”modell som ”läcker”. Det Berner framhåller i sin analys bekräftas av min studie, eftersom 
mitt resultat visar att trots de insatser som görs för att attrahera kvinnliga ingenjörer (eller 
ingenjörer i allmänhet) så har de kvinnliga ingenjörsstudenter som intervjuats en bild av att de 
kan komma att möta motstånd för jämställdhet hos framtida arbetsgivare, på grund av att de 
är kvinnor i en mansdominerad bransch.  
 
Utifrån detta resonemang når jag således slutsatsen att de associationer som de kvinnliga in-
genjörsstudenterna får av stålföretags arbetsgivarvarumärke måste identifieras och utvecklas 
av företagen så att de beteenden som finns i organisationskulturen och de attityder som finns 
till organisationsidentiteten stämmer överens med det som kvinnliga ingenjörsstudenter ser 
som attraktivt hos framtida arbetsgivare. Jag finner det därför alarmerande att endast ett av de 
tre globala stålföretag jag undersökt arbetar såväl externt som internt med att implementera 
employer branding i såväl beteenden som attityder, för att strategiskt bryta de könsmönster 
som i alla tider genomsyrat stålindustribranschen, och därmed vara attraktivt för kvinnliga 
blivande ingenjörer. Mitt resultat visar således att det, likt ”pipeline-”modellen föreslår, är 
viktigt att inte bara attrahera kvinnor till teknikens område, utan även arbeta för att de väl där 
inte ”läcker ut” till mer traditionellt kvinnliga yrkesområden. 
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7.2 Förslag till fortsatt forskning 

En tanke som väckts hos mig under arbetet med denna studie är att det kan vara möjligt att 
kvinnor i egenskap av potentiella eller befintliga arbetstagare ses som oattraktiva i de mans-
dominerade organisationskulturer som kännetecknar traditionellt manliga yrken i stålindustri-
branschen. Även om företag arbetar externt med att förmedla en positiv image av att vara ar-
betsgivare som välkomnar kvinnor, kan det vara så att konsekvenser av könsstrukturer mot-
verkar dessa insatser. Jag ser därför att det skulle vara vetenskapligt intressant att med ut-
gångspunkt i samma teoretiska ram som för min studie undersöka de förhållanden som påver-
kar befintliga arbetstagares beteenden och attityder till kvinnor som träder in i mansdomine-
rade tekniska yrken. Detta skulle kunna göras genom observationsstudier av beteenden inom 
organisationskulturer eller attityder gentemot organisationsidentiteten. 
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