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Abstrakt

Titel: Att vara kvinna i ett mansdominerat yrke: En studie om jämställdhet i elbranschen 

Författare: Alexandra Källström Gernes

Kurs: Vetenskaplig metod C, GD052G

Antal ord: 7805

Problemformulering och syfte: 
Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka representationen av kvinnliga elinstallatörer 
i ett urval branschtidningar från år 2012 och 2018 samt att ta reda på hur man skulle kunna locka fler tjejer 
till branschen.

Metod och material: 
En kvantitativ innehållsanalys av 20 tidningar från två olika utgivare från åren 2102 samt 2018. Vidare 
genomfördes en kvalitativ samtalsintervju med en studie- och yrkesvägledare, en surveyundersökning 
samt en visuell research över de informationsmaterial som används då högstadieelever ska välja 
gymnasieutbildning. 

Huvudresultat: 
Arbetsdelning bestående av könssegregering har alltid existerat på arbetsmarknaden. Det medför att några 
yrken är dominerade av män medan det finns andra yrken där kvinnor framträder starkast. I dag är elektriker 
ett av Sveriges mest mansdominerade yrken. Endast två procent av landets elektriker är kvinnor. Andelen 
kvinnliga elinstallatörer är dock mycket lägre, inte ens en halv procent av de elinstallatörer som är aktiva i 
Sverige idag är kvinnor. I FN:s globala mål för hållbar utveckling utgör ökad jämställdhet det femte målet 
och menar att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. 
I Sverige används medier i snitt sex timmar per dag. Media har blivit en naturlig del av vår vardag och 
formar vår syn på vår omvärld men också oss själva. De skildringar av människor som ses i medierna idag 
är ofta stereotypa vilket bidrar till att förutfattade meningar om kvinnor och män återskapas och förstärks. 
För att få bukt med de inrotade vanföreställningarna mot kvinnlig arbetskraft på ’manliga’ arbetsområden 
bör det utövas mer upplysningsverksamhet och propaganda. Baserat på data från kvantitativ innehållsanalys, 
intervju, surveyundersökning och visuell research undersöker denna studie hur representationen av kvinnor 
ser ut i ett urval branschtidningar, vilka faktorer som påverkar valet av gymnasieutbildning samt hur visuell 
kommunikation skulle kunna bidra till att fler tjejer väljer tekniska utbildningar. Med genusperspektiv och 
jämställdhet som analysverktyg skapas potential att finna relevanta hinder och därmed frambringa förklaring 
till orsakerna. Studien visar att elbranschen är kraftigt mansdominerad. Statistik visar att representationen 
i branschtidningar och informationsmaterial även där domineras av män. Ett genomgående ämne som tas 
upp flertal gånger från de deltagande i surveyundersökningen är bristen på bra visuell kommunikation. De 
anser att kvinnor bör synliggöras i bransch och skolor.

Nyckelord 
kvinnor, mansdominerande, genus, representation, jämställdhet
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1. Inledning

1.1 Problemformulering
År 2013 fanns det i Elsäkerhetsverkets behörighetsregister 41 458 elinstallatörer registrerade, av dessa var 
endast 0,38 procent kvinnor (Höjevik, 2013). För kvinnor i mansdominerade yrken skapar könsförtroende 
och förväntningar för mansarbetare dilemman för att bygga och hantera en yrkesidentitet. Detta då 
kvinnor ofta befinner sig i situationer där de hålls ansvariga för motsägelsefulla förväntningar på en 
feminin presentation av sig själva samtidigt som de skall ha en maskulin arbetsförmåga (Denissen, 2010). 
Karolina Dahl beskriver i en intervju med Svenska Elektrikerförbundet att det är svårt att slappna av 
på jobbet, att hon är en annan person på jobbet än privat, alltid får vara på sin vakt och att arbeta i 
mansdominerade miljöer har ett pris för kvinnor (SEF, 2018). I en annan intervju berättar Camilla Lodin 
att studie- och yrkesvägledaren aktivt försökt avråda henne från att söka till el- och energiprogrammet. 
Studie- och yrkesvägledaren tyckte istället att Camilla skulle söka en samhällsvetenskaplig linje och 
bistod därför inte med vägledning eller information (SEF, 2018). Camilla stod på sig och utbildade sig 
till installationselektriker. En studie- och yrkesvägledares arbete handlar om att bistå med stöttning och 
vara behjälplig gällande planering av elevernas framtid och ge dem förutsättningar så att de kan göra ett 
ordentligt genomtänkt val som möjligt (Utbildningsinfo, 2018a). 

I FN:s globala mål för hållbar utveckling utgör ökad jämställdhet det femte målet och menar att 
jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Med 
jämställdhet menas att det ska finnas en rättvis fördelning av makt, betydelse och resurser. Det har intygats 
gång på gång att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män medverkar till alla 
dimensioner av hållbar utveckling (Globala målen, 2015). 

Reklamombudsmannens opinionsnämnd fäller år 2012 reklam från Hornbach på grund av dess 
könsdiskriminerande innehåll (RO, 2012). Reklamen är en broschyr som visats på annonsörens webbsida 
och delats ut i annonsörens varuhus. Reklamombudsmannen beskriver reklamen på följande vis: på 
broschyrens framsida syns en ytterdörr med en skylt med texten ”Women at work”. På nästa sida syns texten 
”Denna broschyr tillägnas alla kvinnor som inte automatiskt tänker på manikyr när de hör ordet ”fil”. Som 
inte målar naglarna – utan väggarna. Och som inte använder silikon för att utöka sitt eget omfång, utan för 
att renovera badrummet”. Reklamombudsmannen skriver på sin hemsida att ”nämnden anser att broschyren 
innehåller formuleringar som förmedlar en stereotyp syn på könsrollerna som är nedvärderande för kvinnor 
i allmänhet, formuleringar som bland annat anspelar på att kvinnors känslolägen karaktäriseras av olika 
stadium av bräcklighet och melankoli och att kvinnor hör hemma i köket. Enligt annonsören har reklamen 
ett humoristiskt syfte men enligt nämnden förstärker humorn snarare den stereotypa bild av kvinnor som 
reklamen förmedlar än mildrar den. Reklamen är därför könsdiskriminerande och strider därmed mot 
artikel 4 första stycket i ICC:s regler” (ibid). 

Arbetsdelning bestående av könssegregering har alltid existerat på arbetsmarknaden. Det medför att några 
yrken är dominerade av män medan det finns andra yrken där kvinnor framträder starkast. (Wikander, 
2006). År 2007 presenterade statistiska centralbyrån i sin rapport om könsstruktur att den manliga 
dominansen inom de fyra gymnasiala utbildningsgrupperna; bygg, elektro och data, fordon och farkost samt 
energi och VVS nästintill är total, 97 procent av de som är utbildade är män (SCB, 2010). År 2007 uppgick 
antalet personer med dessa utbildningar till strax över 436 000 och av dessa var 12 340 kvinnor, det ser 
heller inte ut att ske någon ändring på mansdominansen inom dessa yrken. Andelen utbildade kvinnor inom 
dessa yrkesgrenar år 2030 uppskattas vara ungefär 4 procent (ibid). 
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I branschtidningen Elinstallatören skriver Hedin (2018) om ett initiativtagande som lett till en ny 
utbildning av företagslärlingar. Han skriver också att av alla anmälda var 46 procent kvinnor som ville byta 
yrke och bli elektriker, My Eklund och Emelie Feeser är två av dessa. De blev anställda som lärlingar på 
företaget HMP El i Mölndal och varvar detta med teoretiska kurser på Elteknikbranschens gymnasium i 
Nyköping, men de är också de enda kvinnliga lärlingarna på kursen eftersom företagen som var villiga att 
ta in lärlingar prioriterat manliga sökande (ibid). Byggbranschen i sin helhet har officiellt varit tillgänglig 
för kvinnor i mer än trettio år, detta betyder dock inte att branschen varit mottaglig (Cettner, 2008). Men 
kvinnornas ansats att ta sig in i yrkesgrenen har fortgått längre än så och än idag kämpar många kvinnor för 
att komma in och bli ekvivalenta medarbetare på lika villkor som män (ibid). Globala målens delmål 5.B 
syftar till att man med hjälp av teknik ska stärka kvinnors roll, att en ökning av användandet av gynnsam 
teknik bidrar till främjandet av kvinnors egenmakt (Globala Målen, 2015). Det är i det målet denna uppsats 
tar avstamp. 

1.2 Syfte
Syftet är att ur ett genusperspektiv undersöka representationen av kvinnliga elinstallatörer i ett urval 
branschtidningar från år 2012 och 2018 samt att ta reda på hur man skulle kunna locka fler tjejer till 
branschen.

1.3 Frågeställning
   1. Hur representeras kvinnor som installatörer i artiklar i ett urval branschtidningar?      
 2. Hur påverkar studie- och yrkesvägledare valet av utbildning?  
   3. Hur kan visuell kommunikation bidra till att fler tjejer väljer tekniska utbildningar?
    4. Vilka faktorer påverkar valet av utbildning? 

1.4 Avgränsning
De avgränsningar som gjorts är dels ett begränsat urval av branschtidningar för att inte generalisera 
arbetet men också en begränsning till endast kvinnliga elinstallatörer i branschen när det gäller sökningar i 
artiklarna i branschtidningarna. 

1.5 Bakgrund
En elinstallatör, eller som det också brukar kallas installationselektriker, arbetar med att installera elektrisk 
utrustning i alla typer av byggnader och fastigheter. Som elinstallatör krävs certifikat och behörighet 
för att utföra arbeten. Några av de vanligaste arbeten som installatörer utför är montera elcentraler, dra 
ledningar och att installera strömbrytare, montera belysning, sätta upp kabelstegar och konstruera ritningar 
(Gymnasieinfo, u.å.a).

1.6 Begreppsdiskussion
SEF – Svenska Elektrikerförbundet är en folkstyrd organisation som värnar om ett demokratiskt 
samhällssystem och grundar sin verksamhet på inställningen om allas lika värde. Deras uppgift är att ta 
vara på medlemmarnas delade intressen och kapacitet för att kunna skapa optimala premisser i arbetslivet, i 
samhället och i andra avseenden verka för en utveckling av samhället (SEF, 2018). 

RO – Reklamombudsmannen är en stiftelse som prövar reklam som blivit anmäld enligt Internationella 
Handelskammarens regler. Reklamombudsmannen granskar komersiell reklam riktad mot den svenska 
marknaden och bistår marknadens aktörer (RO, 2019). 
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2. Teori
För att få en djupare förståelse och ökad kunskap för hur viktigt det är med jämställdhet i yrket genomfördes 
en kvalitativ datainsamling bestående av tidigare forskning och litteratur. Detta tillämpas innan det 
faktiska forskningsarbetet påbörjas då det finns behov av att ”läsa på”, det vill säga att ta del av tidigare 
sammanställning av fakta inom det valda området. Den data som insamlades understödjer flera relevanta 
funktioner som bistår framtagningen av genomförbar vetenskaplig problemställning (Backman, 2016, s.31).

2.1 Genusperspektiv
Genusperspektivet är av stor betydelse inom folkhälsoområdet (Hammarström & Hensing, 2008, s.11). 
År 2003 beslutade Riksdagen om en ny områdesövergripande folkhälsopolitik där det övergripande målet 
medför att skapa strukturella förutsättningar för god hälsa på lika villkor i hela populationen. Genom att 
uppmärksamma genusrelaterade levnadsomständigheter och dess folkhälsokonsekvenser kan genusperspektiv 
leda till förbättrad folkhälsa (ibid). Diskrimineringslagen reglerar jämställdhet i arbetslivet, i skolan och 
på universitet och högskolor sedan 2009 (SFS, 2008:567). Meningen med denna lag är att motverka 
diskriminering och på andra sätt stödja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning eller ålder (ibid). Att kvinnor och män har lika möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället 
borde vara en självklarhet (Hammarström & Hensing, 2008, s.11).

Hirdman (1998) berättar om ett ordspråk från gamla Ryssland: ”hönset är ingen fågel och kvinnan är ingen 
människa” det är mannen som norm. Denna norm ger uttryck för hur organisationers kultur formas av 
uppfattningar om att män och manlighet är högre värderat, och hur kvinnors substantiella förutsättningar 
i organisationen influeras av att bedöms som avvikare från en manlig norm som de konstant jämförs och 
bedöms utifrån. Norm och avvikare uppstår i en maktrelation där normen bestämmer avvikaren och inte 
tvärtom, dessa begrepp appliceras ofta i tolkningar av vad kön betyder på ett symboliskt plan dels i samhället 
men också i organisationer (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2018, s.162).

I dag är elektriker ett av Sveriges mest mansdominerade yrken. Endast två procent av landets elektriker är 
kvinnor. Antalet kvinnor borde vara avsevärt mycket högre, anser både fack och arbetsgivare som på grund 
av just detta introducerat ett samarbete om jämställdhet (SEF, 2018). Enligt Charlotte Mogren (personlig 
kommunikation, 12 februari 2019), handläggare på Elsäkerhetsverket finns det idag 44 160 stycken aktiva 
elinstallatörer i Sverige och av dessa är cirka 200 kvinnor, det betyder att inte ens en halv procent av dessa 
installatörer är kvinnor. Wahl (1992) menar på att vara den enda kvinnan i ett mansdominerat yrke skapar 
synlighet. Kvinnor ”sticker ut” vid mässor och konferenser och får bordsplacering nära betydelsefulla män 
och används ibland av företaget som en emancipationssymbol (Berner, 2003, s.181).

2.1.1 Genus och teknik
Berner (2003, s.15) skriver att teknik länge har interpreterats som tillhörande en manlig domän och att dess 
innehåll och målsättning präglats av mäns prioriteringar och deras sätt att se på världen. Då teknik generellt 
sett ofta har en maskulin könsmärkning i samhället får den därför många gånger en positiv manlig image i 
organisationer (Mellerström, 1999). Det tycks ges intryck av att en kvinna som valt att arbeta nära tekniken 
antas ta avstånd från allt betydelsefullt intresse för socialt umgänge och därför riskerar att betraktas sakna 
”äkta” genusidentitet (Berner, 2003, s.33). Enligt Berner (2003) stödjer inte manliga ledare de kvinnor 
som blivit utsatta för trakasserier och den dominerande maskulina kulturen med manschauvinistiskhet och 
kvinnoförnedring förstärks, snarare än förändras, av att en minoritet av kvinnor kommit in.
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2.1.2 Genus och media
Innehållet i media är ett viktigt inslag i de samtal som människor för. Ifall det är så att medieinnehållet 
övervägande handlar om mäns handlingssätt och uppfattningar så finns det en stor risk att de referensramar 
som finns när tolkning och ställningstagande till olika händelser sker i omvärlden kommer att vara genom 
ett manligt perspektiv (Jarlbro, 2006, s.8). För att öka jämlikheten mellan kvinnor och män i samhället i 
relation till i synnerhet makt, inflytande och arbetsfördelning behövs strukturella initiativ (Hammarström 
& Hensing, 2008, s.41). Allmänheten består av såväl kvinnor som män och det är därför av stor vikt att 
medierna gestaltar den på det viset (Jarlbro, 2006, s.8).

2.2 Representation
Representation är den mening som ges till föremål genom språket, det visuella och genom text. Det är på så 
vis människor förstår sig på välden, andra människor och föremål och därför kan ge uttryck för komplexa 
tankar om dessa till andra människor, med andra ord, representation är framställningen av begreppets 
innebörd i våra sinnen genom språket (Hall, Evans & Nixon, 2013, s.3). Texter utgörs av olika system av 
tecken. Med dessa tecken skapas betydelser och utformar en textvärld. Texten är en representation och aldrig 
en egentlig avspegling av något. Skildringen av världen i språkligt slag är en aktiv handling, med andra 
ord, ett sätt för ställningstagande, att göra ett påstående istället för ett annat och att göra betydelsemässiga 
val. Meningen som skapas är en följdriktighet av hur något representeras, de ord, tecken och former som 
skriftställaren har valt (Ekström & Larsson, 2010, s.153).

2.2.1 Representation i media
I Sverige används medier i snitt sex timmar per dag. Media har blivit en naturlig del av vår vardag och 
formar vår syn på vår omvärld men också oss själva. Genom nyhetsbevakning och opinionsbildning sätter 
medierna agendan för den allmänna bilden av utveckling i samhället samtidigt som det ger perspektiv 
åt situationer. Det är därför angeläget att de skildringar som uttrycks i medierna representerar hela 
befolkningen (Kvinnors Rättigheter, u.å.). Seher Yilmaz säger i en intervju med Expressen: ” det handlar om 
att skapa förebilder och att vi som samhälle förändrar vår bild av kompetens. Om vi bara ser män påverkas 
vår bild av vem som har kompetens, och den bilden är inte sann. Många tänker att jämställdheten går 
framåt på varje område, men det här är ett område där det är som att tiden står still” (Rogvall, 2018). 

De skildringar av människor som ses i medierna idag är ofta stereotypa vilket bidrar till att förutfattade 
meningar om kvinnor och män återskapas och förstärks. Framställningen av mannen är ofta stark och 
kompetent medan kvinnan många gånger framställs sexig, vacker eller mor, med andra ord ses kvinnan 
som passiv eller ett objekt. Kvinnors handlingar, aktiviteter och tankar förminskas och får sällan utrymme i 
media (Kvinnors Rättigheter, u.å.).

Än idag är män i kraftig majoritet mer i media än kvinnor (Törner, 2016) bara var tredje person är en 
kvinna (Rogvall, 2018). Det förhållandet har skiftat väldigt lite under de senaste två årtiondena trots att 
Handlingsplanen från Peking betonar just detta. FN:s Kvinnokonvention och Handlingsplanen från Peking 
fastslår bestämt att stater är ansvariga för att motverka stereotypa skildringar av män och kvinnor (Kvinnors 
Rättigheter, u.å.). En större förståelse behövs över processerna för identifiering och hur de fungerar (om alls) 
bland personer som sällan ser sig återspeglas i media (Collins, 2011). Det är med andra ord viktigt med vilka 
grupper som syns i medierna – syns du inte, finns du inte (Roosvall & Widenstedt, 2015, s.49). Kvinnor 
utgör halva befolkningen, ergo borde de vara företrädda där efter (Gradin, 1998, s.15).
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2.3 Jämställdhet
Jämställdhet handlar i stor grad om värderingar och attityder, med inte bara om det utan också om kunskap 
(Westerberg, 1998, s.25). Det handlar om att man måste vara medveten om när villkoren för kvinnor och 
män faktiskt är olika, om hur makt, pengar och inflytande skingrar sig i samhället och insikter om varför 
den svenska arbetsmarknaden än idag är så pass könsuppdelad som den är. Jämställdhet är också en fråga 
för både män och kvinnor (Messing, 1998, s.33). Samhällets syn på sig självt präglas av jämställdhet, i den 
betydelse att en stor del av befolkningen uppfattar kvinnor och män som jämbördiga. Samtidigt indikerar 
vårt vardagsliv och politiska mönster att kvinnor och män varken är likvärdiga eller jämställda. Denna 
realitet såväl erkänns och förnekas som uttryck för mansdominans (Holter, 1992, s.73).

2.3.1 Jämställdhet i arbetet
I juli 1980 började lagen om jämställhet mellan kvinnor och män i arbetslivet gälla. Denna lag hade som 
ändamål att stödja kvinnors och mäns lika rätt i frågan om arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter 
inom arbetet (Törnell, 1998, s.41). Det går att urskilja en svag tendens till att gränsen blir mer diffus mellan 
manliga och kvinnliga arbetsområden. Det blir mer vanligt att könsbarriärer hoppas över i utbildningsval 
och det är idag mycket få linjer som uteslutande består av endera könet (Forsberg, 1992, s.112). För att få 
bukt med de inrotade vanföreställningarna mot kvinnlig arbetskraft på ’manliga’ arbetsområden bör det 
utövas mer upplysningsverksamhet och propaganda (Hirdman, 1998, s.110). Hirdman (1998) menar att 
om man vill ändra på det könsbundna yrkesvalet så måste de traditionella könsrollerna ifrågasättas.

2.3.2 Jämställdhet i utbildning
Fokusen i genusforskningen avhandlar skillnader mellan könen i både motivation och prestation. Det ställs 
frågor som: Varför förevisar unga kvinnor en sådan stark affektion till könsriktiga arbeten? Hur bidrar 
utbildningen till att framkalla attityder och begränsningar av valmöjligheter? Vad finns det för förändringar 
som bör göras här och nu för att fler kvinnor ska välja en teknisk utbildning? Skolan är inte bara problemet 
utan även lösningen (Berner, 2003, s.121, 125). Redan 1982 avsattes 10 miljoner kronor till en kampanj för 
att få flickor och kvinnor att förstå att de behövdes i de tekniska yrkena. Denna kampanj hette Fler kvinnor 
till industrin och hade som mål att underlätta för kvinnor att utbilda sig i de tekniska yrkena och att välja 
arbeten därefter (Gradin, 1998, s.14). 

I en proposition som lades fram 1994 angavs de nationella målen för jämställdhet. Ett av dessa mål var 
”lika tillgång för flickor och pojkar, kvinnor och män, till utbildning och samma möjligheter att utveckla 
personliga ambitioner, intressen och talanger”, dessa mål gäller än idag (Sterner, 1998, s.124). När det 
gäller yrkesutbildningsfrågan befanns det önskvärt att understryka dels i vilken utsträckning fler ansvarsfulla 
uppgifter anbefalls kvinnor inom olika branscher och vilken potential för utveckling som fanns men också 
att tydliggöra kvinnornas intresse och möjligheter i arbetslivet (Hirdman, 1998, s.108). Enda sättet att få 
bort det ihållande tillägget ”sämre” om den kvinnliga arbetskraften på både strukturellt och individuellt plan 
är utbildning. Genom att höja kvaliteten på kvinnlig arbetskraft kommer också efterfrågan att intensifieras. 
Resultatet av ökad kvinnlig utbildning ses ur ett befolkningspolitiskt perspektiv som samhälleliga, med 
en jämnare fördelning av kön på arbetsmarknaden får man ett gynnsammare och jämnare könsunderlag i 
samhället (ibid).  
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3. Metod
Denna studie baseras på fyra metoder. Den första metoden omfattar en genomförd innehållsanalys för att se 
hur representationen av kvinnor ser ut i de två branschtidningarna Elinstallatören och Elektrikern. Därefter 
genomfördes kvalitativa samtalsintervjuer med studie- och yrkesvägledare samt surveyundersökning med 
kvinnliga elektriker som deltagare. Slutligen har också en visuell research gjorts i form av omvärldsanalys 
över elektrikeryrket samt målgrupp för ämnet. Nedan följer en redogörelse av de valda metoderna, underlag 
och urval samt hur den materiella insamlingen gått till väga.

3.2 Kvantitativ innehållsanalys
En kvantitativ innehållsanalys är en meriterande metod då större material ska tillgängliggöras för analys och 
syftar alltid till att framhäva det enskilda, med sikte på det övergripande (Ekström & Larsson, 2010, s.119). 
Den kvantifierade innehållsanalysens resultat redogörs i termer av förekomst (frekvens) eller storlek (volym), 
med det menas hur ofta någonting anträffas i ett specificerat innehåll eller hur stor del av innehållet som 
kategoriseras av en särskild egenskap (Ekström & Larsson, 2010, s.123).

3.2.1 Material och urval
Det material som använts i den kvantitativa innehållsanalysen är branschtidningarna Elinstallatören 
och Elektrikern. Detta urval gjordes av den orsaken att Elektrikern är en tidning som Svenska 
Elektrikerförbundet (SEF, 2015) ger ut och Elinstallatören är den ledande branschtidningen inom 
elteknikområdet (Elinstallatören, 2018). I studien analyserades de tio första nummren från vardera tidning 
respektive år vilket sammanlagt blev 40 nummer. Tidningarnas uppgift är att redogöra för teknik, arbetssätt 
och nya trender inom området. De främsta målgrupperna för tidningarna är elinstallatörer, elgrossister, 
elleverantörer, säkerhetsansvariga, larminstallatörer, elkonsulter, underhålls- och driftansvariga inom 
industrin samt på fastighetssidan (Elinstallatören, 2018).

3.2.2 Genomförande
Tidningarna undersöktes digitalt månad för månad för att bemöta frågan hur representationen av kvinnor 
ser ut i dessa tidningar. För att stärka validiteten och reliabiliteten har ett kodschema utformats (se bilaga 
1). För att få en bild av hur representationen av kvinnor ser ut och sett ut tidigare har nedslag gjorts år 
2012 och år 2018 i de båda branschtidningarna. De tio första tidningarna från respektive år och tidning har 
undersökts. För att räknas som en representativ artikel måste namn och relevant yrkeskategori varit uttalat i 
artikeln. 

3.3 Kvalitativ samtalsintervju
Den andra metoden som genomfördes i studien var samtalsintervjuer. Det finns olika sätt att genomföra en 
intervju på. Genom att möta den som skall intervjuas kan en dialog lättare skapas och man får då en klarare 
bild av vad den intervjuade menar (Kylén, 2004, s.9–18). Den respondent som deltog i samtalet var Ulricha 
Flemström Edlund, studie- och yrkesvägledare på Hagaskolan i Sundsvall. 

3.3.1 Urval
Urvalsprocessen besvarar frågan vem och vilka som ska vara med i undersökningen, det gäller således att 
välja ut intervjupersoner som är kvalificerad för syftet. Det finns flera typer av urval (Ekström & Larsson, 
2010, s.61). Den urvalsmetod som använts i denna undersökning är typurval, med det menas att man 
efterlyser de som företräder det typiska, i detta fall studie- och yrkesvägledare. Tids- och resursskäl var 
anledningen till att just denna studie- och yrkesvägledare valdes. 
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3.3.2 Genomförande
Den studie- och yrkesvägledare som deltog i samtalsintervjun kontaktades via telefon för att bestämma 
tid för mötet. Under genomförandet av den kvalitativa samtalsintervjun fick respondenten först ta del av 
information om undersökningen och sedan ställdes frågor utifrån en intervjumanual (se bilaga 2). Med 
godkännande från respondenten spelades samtalet in och antecknades för att lättare kunna sammanställas 
senare. Under samtalet delade respondenten med sig av det material som används i dennes arbete. 

3.4 Surveyundersökning
Då den kvalitativa samtalsintervjun inte gav svar på de frågor som ställs i inledningen genomfördes därefter 
en surveyundersökning. Inom samhällsvetenskaplig forskning är surveyundersökning en ofta förekommande 
metod. Metoden används för att studera människors beteenden, åsikter och attityder och är ett effektivt sätt 
att intervjua många människor (Ekström & Larsson, 2010, s.87). 

3.4.1 Urval
Stratifierat urval är urvalsmetoden som använts till denna surveyundersökning. Stratifierat urval används när 
syftet är att undersöka en grupp som utgör en liten del av populationen (Ekström & Larsson, 2010, s.92). 
Då frågan berör kvinnliga elinstallatörer gjordes urvalet att skicka enkäter till en grupp kvinnliga elektriker. 

3.4.2 Bortfallsanalys
Bortfall förekommer i alla undersökningar. I den surveyundersökning som denna studie byggde på var det 
ursprungliga urvalet 448 personer (bruttourvalet). Eftersom författaren till denna undersökning är medlem 
i nätverket har denne definierats bort och betecknas som det naturliga bortfallet. De 75 som svarade på 
undersökningen utgjorde nettourvalet. Av de 373 som valde att inte svara kallas det externa bortfallet 
(Ekström & Larsson, 2013, s.94)

3.4.3 Genomförande
Ett frågeformulär (se bilaga 3) framställdes och testades för att sedan skickas ut till en grupp kvinnliga 
elektriker. Kontakten med dessa etablerades genom ett nätverk för kvinnliga elektriker, ELQvinnorna. I 
detta nätverk finns 448 stycken medlemmar där samtliga fick ta del av formuläret. Av dessa 448 kvinnor 
valde 75 stycken att svara på formuläret. I formuläret fick de deltagande ta del av en kort information om 
hur fördelningen mellan de olika könen ser ut i branschen och därefter svara på de sex frågorna som följde. 

3.5 Visuell research
Vi lever i ett samhälle som domineras av bilder och föremål. Den visuella researchen som presenteras nedan 
är hermeneutisk. Hermeneutik är en filosofisk undersökning där fokus ligger på tolkningen av språkliga och 
icke-språkliga uttryck som kan identifieras i symbolisk kommunikation, symbolisk interaktion och kultur i 
allmänhet (Muratovski, 2015, s.158). 

3.5.1 Material och urval
Materialet som använts i denna metod består dels av en bildsökning på Google men också av 
informationsmaterial som är till för att vägleda och hjälpa högstadieelever i sitt val av gymnasieprogram. 
Valet av informationsmaterial begränsades till reklamneutralt och oberoende material som högstadieelever i 
hela Sverige kan ta del av vilket ledde till information från Skolverket.
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3.5.2 Genomförande
Bildsökningen genomfördes med hjälp av Google där sökordet ”elinstallatör” användes. För att åskådliggöra 
detta togs en skärmdump på de första fem raderna med bilder. Det omfattar totalt 49 stycken bilder. 
Informationsmaterialet hämtades från Skolverkets webbplatser gymnasieinfo.se (u.å.b) och utbildningsinfo.
se (2018b) samt GymnasieGuiden (2019) som är en oberoende katalog publicerad av Framtidsutveckling 
AB. 

3.6 Metodproblem
Författaren till denna undersökning är både kvinna och utbildad elektriker vilket kan påverka analysen 
av denna studie. Författaren har personliga erfarenheter om hur det ser ut i utbildning och bransch och 
har därför egna åsikter om ämnet. För att lösa detta dilemma har det i förhand bestämts vilket material 
som undersökningen av den visuella researchen skulle bestå av samt vilka årtal och antal tidningar som 
omfattades i den kvantitativa innehållsanalysen. Ett annat problem som uppstod med den kvantitativa 
innehållsanalysen var när personernas yrkestitel beskrevs i artiklarna. Det är svårt att avgöra om författarna 
till artiklarna benämnt personerna i artiklarna med rätt yrkestitel. För att lösa detta lästes artiklarna noga 
igenom och genom texten bedömdes det om det var en relevant yrkeskategori. 

Ett tredje problem som uppenbarade sig i samband med undersökningen, och då främst den kvalitativa 
samtalsintervjun, var när svaret på frågan om huruvida studie- och yrkesvägledare rekommenderar eller 
föreslår program till tjejer visade sig vara att de inte är tillåtet för dem att rekommendera olika program. 
Detta gav till följd att det inte blev fler samtalsintervjuer med studie- och yrkesvägledare och att en 
surveyundersökning med kvinnliga elektriker genomfördes.

3.7 Validitet och reliabilitet
Validitet, som också benämns som giltighet, betyder att det undersökta verkligen är det som avsatt att 
studera medan reliabilitet motsvarar tillförlitlighet, det vill säga att behandlingen av materialet skett på ett 
vetenskapligt och regelrätt sätt (Ekström & Larsson, 2010, s.76). För att stärka reliabiliteten under den 
kvalitativa samtalsintervjun utgick samtalet från en intervjumanual (se bilaga 2), detta för att intervjun inte 
skulle komma bort från ämnet. När det gäller den kvantitativa innehållsanalysen så stärks både validiteten 
och reliabiliteten genom kodschemat (se bilaga 1) som formulerats och testades innan undersökningen 
påbörjades.
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4. Resultat och analys
I detta avsnitt besvaras frågeställningarna som tidigare formulerats i inledningen. Nedan visas
resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen, samtalsintervjuer, surveyundersökning samt den visuella 
researchen.

4.1 Resultat och analys av kvantitativ innehållsanalys
Resultatet av den kvantitativa innehållsanalysen ger en överblick om hur representationen av kvinnor ser 
ut i två olika branschtidningar. För att en artikel ska räknas som representativ måste namn och relevant 
yrkeskategori varit uttalat i artikeln. Totalt undersöktes 1523 artiklar där namn och relevant yrkeskategori 
nämndes i totalt 300 av dessa artiklar. 

4.1.1 Resultat av kvantitativ innehållsanalys
Nedan visas resultaten av alla de tidningar som undersöktes i form av linjediagram där det tydligt 
uppenbaras att männen dominerar i branschtidningar. I dessa diagram visar x-axeln vilket årtal och nummer 
av tidning som undersökts medan y-axeln visar antalet artiklar som påträffats för respektive kön. 

Elinstallatören 2012
I branschtidningen Elinstallatören 2012 (se diagram 1) undersöktes totalt 306 artiklar där de artiklar som 
är relevanta uppgår till 61 i antal. Männen står för 52 av dessa artiklar, det vill säga 85 procent. Endast en 
artikel handlar om enbart kvinnor, medan 8 artiklar handlar om båda könen. 

Diagram 1. Visar hur representationen av kvinnor ser ut i Elinstallatören 2012.

Elektrikern 2012
Totalt undersöktes 533 artiklar i tidningen Elektrikern år 2012 (se diagram 2) där 101 artiklar är av 
relevant betydelse. Av dessa handlar fyra artiklar om enbart kvinnor med relevant yrkestitel medan männens 
representation står för 87 av artiklarna och artiklar där båda könen representeras är tio till antalet.
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Diagram 2. Visar hur representationen av kvinnor ser ut i Elektrikern 2012.

Elinstallatören 2018
Undersökningen av de tio första tidningarna av Elinstallatören år 2018 (se diagram 3) visar att av de totalt 
227 granskade artiklarna, där 59 artiklar är av relevans, står männens representation för 86 procent, alltså 
51 artiklar. Artiklar där enbart kvinnor representeras är fyra i antal, detsamma gäller artiklar där båda könen 
förekommer. 

Diagram 3. Visar hur representationen av kvinnor ser ut i Elinstallatören 2018.
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Elektrikern 2018
Resultatet av undersökningen av tidningen Elektrikern år 2018 (se diagram 4) visar att även det året står 
männen för de största antalet artiklar. Av de totalt 457 undersökta artiklarna är 79 artiklar av intresse. Av 
dessa handlar nio artiklar om enbart kvinnor, 57 nämner endast män och 13 artiklar behandlar båda könen. 

Diagram 4. Visar hur representationen av kvinnor ser ut i Elektrikern 2018.

4.1.2 Analys av kvantitativ innehållsanalys
Analysen visar att männen har en betydligt högre representation än kvinnor i tidningarna. Av de totalt 
300 relevanta artiklar som undersökts står männen för 247 av dessa, det är 82 procent, medan kvinnorna 
nämns i totalt 18 artiklar vilket utgör sex procent av det totala. Den procentuella förekomsten av kvinnor 
går att likställa med den procentuella andel kvinnliga elinstallatörer som är aktiva i Sverige idag. Enligt 
Törner (2016) och Rogvall (2018) är män i kraftig majoritet i media och bara var tredje person är en 
kvinna. I de undersökta branschtidningarna har männen ännu högre majoritet. Rooswall & Widenstedt 
(2015) menar att det är viktigt med vilka grupper som syns i media – syns du inte, finns du inte. 
Jämför man representationen av kvinnor i dessa tidningar med antalet kvinnliga elektriker som enligt 
Svenska Elektrikerförbundet (2018) utgör två procent av det totala antalet elektriker så kan man se att 
representationen är något högre. 

4.2 Resultat och analys av kvalitativ samtalsintervju
För att få svar på frågeställningarna om huruvida studie- och yrkesvägledare påverkar valet av utbildning 
samt vilka andra faktorer som kan påverka valet genomfördes en kvalitativ samtalsintervju. Respondenten 
som deltog i samtalet var Ulricha Flemström Edlund, studie- och yrkesvägledare på Hagaskolan i Sundsvall. 

4.2.1 Resultat av kvalitativ samtalsintervju
När Ulricha Flemström Edlund fick frågan om hon rekommenderar eller föreslår el- och energiprogrammet 
till tjejer svarade hon ”jag rekommenderar inga program. Det får jag inte göra, det ska jag inte göra. Jag ska 
inte ge några goda råd, men jag presenterar de yrkesprogram som finns”. Vilka faktorer är det som oftast 
påverkar valet av utbildning? Så löd sista frågan i den kvalitativa samtalsintervjun. Ulricha hade på sin vägg 
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en skylt uppsatt där hon samlat de största faktorerna. Kompisar, föräldrar, trender, intresse, lärare och andra 
vuxna, medicinska hinder, betyg samt könsroller är de faktorer som spelar störst roll när högstadieelever ska 
göra sitt gymnasieval. 

4.2.2 Analys av kvalitativ samtalsintervju
Utifrån resultatet av samtalsintervjun med Ulricha Flemström Edlund blir det uppenbart att det finns flera 
stora faktorer som påverkar valet av utbildning. Att en utbildning är könsdominerande eller ej har stor 
betydelse i utbildningsvalet. Detta kan kopplas till det Berner (2003, s.121, 125) påstår i sin bok Vem tillhör 
tekniken? Kunskap och kön i teknikens värld, att skolan inte bara är problemet utan även lösningen. Genom 
att uppmärksamma dessa problem i form av könsroller kan genusperspektiv leda till förbättrad folkhälsa 
(Hammarström & Hensing, 2008, s.11). Det blir också konstaterat att en studie- och yrkesvägledare 
inte har tillåtelse att rekommendera eller föreslå vilket besvarar frågeställningen ”hur påverkar studie- och 
yrkesvägledare valet av utbildning” som ställs i inledningen. 

4.3 Resultat och analys av surveyundersökning
För att ytterligare fördjupning i frågan om studie- och yrkesvägledare är en påverkandefaktor gällande 
utbildningsvalet genomfördes en surveyundersökning. Frågeformuläret som skickades ut till ett nätverk 
bestående av kvinnliga elektriker ger också svar på frågan om vilka andra faktorer som spelar in i valet. 

4.3.1 Resultat av surveyundersökning
Totalt var det 448 kvinnor som fick tillgång till frågeformuläret. Av dessa valde 75 stycken att svara vilket 
ger ett bra resultat på frågorna. Av formuläret blev det fastställt att 41 procent av de svarande gick el- och 
energiprogrammet på gymnasiet. Det går också att utläsa att de faktorer som haft störst påverkan är det 
allmänna intresset för programmet vilket motsvarar 44 procent men man kan också se att samtal med 
studie- och yrkesvägledare har en del påverkan när det gäller valet av utbildning (se figur 1).  

Figur 1. Diagram som visar vilka faktorer som påverkat valet av utbildning.

 

4.2.2 Analys av kvalitativ samtalsintervju 
Utifrån resultatet av samtalsintervjun med Ulricha blir det uppenbart att det finns flera stora 
faktorer som påverkar valet av utbildning. Att en utbildning är könsdominerande eller ej har stor 
betydelse i utbildningsvalet. Det blir också konstaterat att en studie- och yrkesvägledare inte har 
tillåtelse att rekommendera eller föreslå vilket besvarar frågeställningen ”hur påverkar studie- och 
yrkesvägledare valet av utbildning” som ställs i inledningen. 
 
4.3 Resultat och analys av surveyundersökning 
För att ytterligare fördjupning i frågan om studie- och yrkesvägledare är en påverkandefaktor 
gällande utbildningsvalet genomfördes en surveyundersökning. Frågeformuläret som skickades 
ut till ett nätverk bestående av kvinnliga elektriker ger också svar på frågan om vilka andra 
faktorer som spelar in i valet.  
 
4.3.1 Resultat av surveyundersökning 
Totalt var det 448 kvinnor som fick tillgång till frågeformuläret. Av dessa valde 75 stycken att 
svara vilket ger ett bra resultat på frågorna. Av formuläret blev det fastställt att 41 procent av de 
svarande gick el- och energiprogrammet på gymnasiet. Det går också att utläsa att de faktorer 
som haft störst påverkan är det allmänna intresset för programmet vilket motsvarar 44 procent 
men man kan också se att samtal med studie- och yrkesvägledare har en del påverkan när det 
gäller valet av utbildning (se figur 1).   
 
 

 
Figur 1. Diagram som visar vilka faktorer som påverkat valet av utbildning. 

I surveyundersökningen ställdes också frågan om man genom bättre visuell kommunikation 
skulle kunna få fler tjejer att välja tekniska utbildningar. Av de 75 som svarade på 
undersökningen var det 61 stycken som svarade ja, vilket motsvarar 81,3 procent (se figur 2). 
Man fick också chansen att fritt beskriva vad som skulle kunna bidra till att fler tjejer söker 
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I surveyundersökningen ställdes också frågan om man genom bättre visuell kommunikation skulle kunna få 
fler tjejer att välja tekniska utbildningar. Av de 75 som svarade på undersökningen var det 61 stycken som 
svarade ja, vilket motsvarar 81,3 procent (se figur 2). 

Figur 2. Diagram som visar hur många procent som anser att visuell kommunikation kan bidra till att fler tjejer 
väljer tekniska utbildningar.

I enkäten fick man också chansen att fritt beskriva vad som skulle kunna bidra till att fler tjejer söker 
tekniska utbildningar, vilket resulterade i väldigt många olika svar. Det visade sig att det flesta tror att fler 
tjejer skulle välja tekniska utbildningar genom att synliggöra kvinnor som redan finns i branschen och att 
visa fler kvinnor i informationsmaterialet för olika skolor. Nedan visas några av de förslag som uppgivits:

4.3.2 Analys av surveyundersökning
Med resultatet av surveyundersökningen som grund går det att fastslå att det finns flera faktorer som 
påverkar elevers val av utbildning där det allmänna intresset för yrket, familj och vänner samt studie- och 
yrkesvägledare har en betydande inverkan. Man kan också se att det finns en tillönskan om bättre visuell 

 

Visa fler kvinnor i reklam för skolor och jobb, och inte avråda tjejer att söka tekniska 
utbildningar som jag blev avrådd av studie- och yrkesvägledare att söka till elektriker 
för att jag är tjej. 
 
Jag är övertygad om att många tjejer hade trivts med tekniska arbeten men att man 
kanske inte vågar ta steget eftersom de är en viss jargong. Bygg upp och stärk de 
unga flickorna i tidig ålder. Utbilda både tjejer och killar i jämställdhet och ge mod att 
våga bryta normer! Man ska inte behöva ha ”skinn på näsan” för att jobba inom tex el. 
Man ska bara få kunna vara sig själv! 
 
Visa att det redan finns tjejer som trivs i branschen, mindre machojargong på 
arbetsplatserna, låt tjejerna prova på och om någon verkar gilla det uppmuntra henne 
att fortsätta med det och utbilda sig inom området, SYO-konsulenter som föreslår de 
tekniska programmen för tjejer (inte avråder dom eller ifrågasätter som det ofta kan 
vara idag). 
 
Att fler kvinnor kommer ut och visar sig på skolorna i de årskurser som ska välja till 
gymnasiet inom de närmsta och visa att vi faktiskt finns. Kanske ordna så att man får 
prata bara tjejer i en liten grupp med en som jobbar inom ett tekniskt arbete, så de får 
ställa frågor hur det är ute i arbetslivet som kvinna i en mansdominerad bransch. Jag 
är själv kvinnlig elektriker och hade inte sett en enda kvinnlig hantverkare när jag 
valde gymnasieprogram. 

 
 

 
Figur 2. Diagram som visar hur många procent som anser att visuell kommunikation kan bidra till fler tjejer att välja 
tekniska utbildningar 

 
4.3.2 Analys av surveyundersökning 
Med resultatet av surveyundersökningen som grund går det att fastslå att det finns flera faktorer 
som påverkar elevers val av utbildning där det allmänna intresset för yrket, familj och vänner 
samt studie- och yrkesvägledare har en betydande inverkan. Man kan också se att det finns en 
tillönskan om bättre visuell kommunikation gällande yrket i sin helhet, vilket med viss möjlighet 
skulle kunna bidra till att fler tjejer skulle välja en teknisk utbildning.  
 
4.4 Resultat och analys av visuell research 
Den visuella researchen gav en överblick över vad för informationsmaterial som högstadieelever 
möter när de ska till att göra sitt val av gymnasieprogram. 
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Visa att det finns tjejer som trivs i branschen, mindre machojargong på arbetsplatserna, 
låt tjejerna prova på och om någon verkar gilla det uppmuntra henne att fortsätta med 
det och utbilda sig inom området.

Att fler kvinnor kommer ut och visar sig på skolorna i de årskurser som ska välja till 
gymnasiet inom de närmsta och visa att vi faktiskt finns. Jag är själv kvinnlig elektriker 
och hade inte sett en enda kvinnlig hantverkare när jag valde gymnasieprogram.
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kommunikation gällande yrket i sin helhet, vilket med viss möjlighet skulle kunna bidra till att fler tjejer 
skulle välja en teknisk utbildning. Det går att likställa med Hirdmans (1998, s.110) uppfattning att det bör 
utövas mer upplysningverksamhet för att få bukt med de inrotade vanföreställningarna och ändra på det 
könsbundna yrkesvalet.

4.4 Resultat och analys av visuell research
Den visuella researchen gav en överblick över vad för informationsmaterial som högstadieelever möter när de 
ska till att göra sitt val av gymnasieprogram.

4.4.1 Resultat av visuell research
För att få en överblick av könsuppdelningen och representationen av elinstallatörer ser ut gjordes en 
bildsökning på Google (se bilaga 4). Resultatet av bildsökningen visar tydligt att männens representation är 
påtagligt högre än kvinnornas. Vidare visar den visuella researchen att män, även i informationsmaterial, har 
en tydligt högre representation än kvinnor. Skolverkets webbplats utbildningsinfo.se exponerar en bild på sex 
killar som arbetar i en verkstad (se figur 3). Ingen kvinna är representerad i deras material. När man klickat 
in sig på el- och energiprogrammet på Skolverkets andra webbplats, gymnasieinfo.se, möts man av en video 
om programmet (se figur 4). Videon är cirka fyra minuter lång och i den förekommer endast en kvinna, 
medan männens representation även här är väldigt mycket högre. Av de sex intervjuerna som genomförs i 
videon handlar en om en kvinna. När det kommer till katalogen GymnasieGuiden som Framtidsutveckling 
AB gett ut finns el- och energiprogrammet med på två sidor. Första sidan av dessa består av en heltäckande 
bild på en kille med en kortare intervju och på andra sidan visas information om programmet (se figur 5). 

Figur 3. Bild från Skolverkets webbplats utbildningsinfo.se.
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Figur 4. Bild på introt från filmen som handlar om el- och energiprogrammet.

Figur 5. Uppslaget om el- och energiprogrammet i katalogen GymnasieGuiden.
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4.4.2 Analys av visuell research
Baserat på resultatet av den visuella researchen går det att konstatera att representationen av män är 
kraftigt dominerande i de olika informationsmaterialen som är till för att hjälpa högstadieelever i sitt val 
av utbildning. I videon kan man märka en svag ansats till att få materialet aningens mer könsneutralt men 
det är fortfarande långt ifrån. De skildringar av människor som ses i media och på liknande platser idag är 
många gånger stereotypa vilket bidrar till att förutfattade meningar om kvinnor och män förstärks. Kvinnors 
handlingar, aktiviteter och tankar förminskas och får sällan utrymme (Kvinnors Rättigheter, u.å.). Detta 
leder till resultatet av bildsökningen som består av totalt 49 bilder där en kvinna förekommer på fyra av 
dessa bilder. Gradin (1998, s.15) menar att halva jordens befolkning består av kvinnor, ergo borde de vara 
företrädda där efter. Det är med andra ord viktigt med vilka grupper som syns i medierna – syns du inte, 
finns du inte (Roosvall & Widenstedt, 2015, s.49). 
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5. Slutsats och slutdiskussion
Syftet med denna studie var att undersöka hur representationen av kvinnor ser ut i ett urval 
branschtidningar, vilka faktorer som påverkar valet av utbildning samt hur visuell kommunikation kan bidra 
till att fler tjejer väljer tekniska utbildningar. 

5.1 Slutsats
Baserat på resultatet i de genomförda metoderna går det att dra slutsatsen att män dominerar 
representationen av artiklar i branschtidningarna likaså i informationsmaterialen som undersökts. Den 
procentuella förekomsten av kvinnor går att likställa med den procentuella andel kvinnliga elinstallatörer 
som är aktiva i Sverige idag. Enligt Törner (2016) och Rogvall (2018) är män i kraftig majoritet i media och 
bara var tredje person är en kvinna. I de undersökta branschtidningarna har männen ännu högre majoritet. 
Jarlbro (2006) menar att om medieinnehållet övervägande handlar om män och deras handlingssätt och 
uppfattningar så finns en stor risk att de referensramar som finns när tolkning och ställningstagande till olika 
händelser sker i omvärlden kommer att vara genom ett manligt perspektiv.

När det gäller påverkansfaktorer som spelar in när eleverna ska välja sin utbildning blir slutsatsen att 
det allmänna intresset är av stor betydelse, men även familj och andra personer i omgivningen är av 
vikt vid valet.  Genom surveyundersökningen blir det tydligt att för att få fler tjejer att välja tekniska 
utbildningar så krävs bättre visuell kommunikation i form av mer könsneutralt informationsmaterial om 
programmen, mer jämlik könsuppdelning i reklamen som de olika gymnasieskolorna skickar ut samt att 
fler kvinnor från branschen bör synliggöras bland eleverna. Enligt Hirdman (1998) bör det utövas mer 
upplysningsverksamhet och propaganda för att få bukt med de inrotade vanföreställningarna mot kvinnlig 
arbetskraft på ’manliga’ arbetsområden. Branschen är medveten om problemet och försöker göra något åt 
det. Hirdman (1998) menar att genom att höja kvaliteten på kvinnlig arbetskraft kommer också efterfrågan 
att intensifieras vilket ger en jämnare fördelning av kön på arbetsmarknaden som leder till ett gynnsammare 
och jämnare könsunderlag i samhället. Det behövs fler kvinnor i branschen.  

En annan slutsats är den knappa ökningen av kvinnor i branschen. Elsäkerhetsverket rapporterade år 2013 
att det vid det tillfället fanns 41 458 elinstallatörer registrerade och att av dessa var endast 0,38 procent 
kvinnor (Höjevik, 2013). Enligt Charlotte Mogren (personlig kommunikation, 12 februari 2019) som 
arbetar som handläggare på Elsäkerhetsverket finns idag 44 160 aktiva elinstallatörer i Sverige varav 0,45 
procent av dessa är kvinnor. Det är en ytterst liten ökning, men likväl en förhöjning. 
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5.2 Slutdiskussion
Något som uppenbarade sig under arbetet med den kvantitativa innehållsanalysen var att det förkom fler 
kvinnor i artiklarna än väntat. Det känns positivt, men det är ändå på tok för lite kvinnlig representation i 
branschtidningarna. Det är givetvis svårt att skriva artiklar och dylikt om kvinnor när de är så pass få men 
det är inte omöjligt. Branschen består av såväl kvinnor som män och det är därför angeläget att medierna 
gestaltar den på det viset.

I undersökningen upptäcktes också flera artiklar som handlade om jämställdhet, vilket gör att det finns 
hopp. I denna studie har jag valt att bara undersöka texten men det skulle vara intressant att undersöka även 
bilderna och se hur kvinnor respektive män framställs, om det är någon skillnad. Jag noterade också att det 
förekom ofantligt mycket reklam i dessa tidningar, vilket också skulle vara en intressant att studera vidare, 
att undersöka huruvida de är könsriktade eller ej. Andelen utbildade kvinnor inom utbildningsgrupperna; 
bygg, elektro och data, fordon och farkost samt energi och VVS uppskattas år 2030 vara ungefär fyra 
procent. Det visar att det är på väg åt rätt håll, även om det går sakta. För att få en mindre könssegregerad 
arbetsmarknad inom branschen krävs att fler tjejer väljer just tekniska utbildningar. Vilket skulle vara 
spännande att ett steg längre och undersöka hur man faktiskt får fler tjejer utbilda sig inom det tekniska.

Trots att en studie- och yrkesvägledare inte har tillåtelse att rekommendera eller föreslå olika program så 
påpekar flera av de kvinnliga elektrikerna som varit med i undersökningen att samtalet med studie- och 
yrkesvägledare har varit en bidragande faktor till vilket program som de valt. Detta skulle vara inressant att 
studera vidare på. 
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7. Bilagor

7.1 Bilaga 1. Kodschema
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7.2 Bilaga 2. Intervjumanual

 1. Hur ser ett samtal med dig ut, steg för steg?

 2. Vilka material används för programmen och hur visas dessa? 

 3. Om en 15-årig tjej som är osäker både på valet och sig själv kommer till dig, 
     rekommenderar du då olika program? 

 4. Brukar du föreslå el- och energiprogrammet till tjejer? 

 5. Får du frågor om hur man som ensam tjej ska kunna klara en mansdominerad linje? 

 6. Vad är det för faktorer som oftast påverkar valet av linje?
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7.3 Bilaga 3. Surveyundersökning
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7.4 Bilaga 4. Bildsökning






