
Hur gör vi svetsbranschen attraktiv för kvinnor?



Agnes Wold
"Det är svårt att vara en kvinna. Man ska tänka som en man, uppföra 
sig som en dam, se ut som en ung flicka och arbeta som en häst". 

–Det är hjärndött att tro och hävda att Sverige är jämställt.



Vi får ofta höra av arbetsledare att kvinnorna inom yrket gör ett mer noggrant jobb.

- “Kvinnor måste prestera bättre än männen inom företaget”. (Gehlin Linda, Söderlund 

Cecilia )

- Kvinnor behöver prestera 2,5 gånger mer än en man för att arbetet ska ses 
som likvärdigt. Yrkesövergripande (Agnes wold)



Inte alla, men många

När vi säger “kvinnor och män” så är det självklart inte alla. 



Positiva effekter av fler kvinnor i branschen
514 kvinnor / 13842 män =  3,71%  (svets.se)

  Enligt forskning ger blandade grupper bättre resultat.

- Jämställdhetsarbetet förbättrade effektiviteten för Ericsson i Hudiksvall med nära tio procent. Hälsinglands 
Sparbanks förändringsarbete kommer på två år nära fördubbla vinsten. (Liber, 2012)

- Privata företag redovisar ett positivt resultat av jämställdhetsarbetet: ökad produktivitet, kvalitet, 
leveranssäkerhet, ett bättre arbetsklimat, kreativitet och samarbete. (”Jämt lönsamt”, 2003)

Halva befolkningen på jorden är kvinnor, hur mycket kompetens missar vi inte där?



Hur gör vi svetsbranschen 
attraktiv för kvinnor

● Goda förebilder, tex, tjejkvällar
● Flextid
● Omklädningsrum
● Tydlig lönesättning
● Aktivt gå ut med att vi vill rekrytera kvinnor

● Ingen kvinnor-nedsättande jargong / kalendrar på arbetsplatsen
● Bra bemötande från början, att inte se problematik, Se en som människa inte ett kön

● Ta kränkningar på allvar, Förminska inte situationen!



Varför lämnar kvinnor yrket

En undersökning som byggbranschen 
gjort, Visar att de förlorar kompetent 
personal på grund av en ”grabbig” attityd 
och ett tufft arbetsklimat. 

Flera kvinnor lämnar branschen eftersom 
de känner att de motarbetas och inte ges 
samma karriärmöjligheter. 

”Byggbarometern” (2013), 



Berättelser från 
verkligheten



Fördjupning i Zoom - mötet

● Vad hände med mannen som sexuellt ofredade kvinnan i verkstaden?

● Varför är det så vanligt att kvinnorna blir “tipsade” att den lättaste 

lösningen är att de säger upp sig.  



Alla måste vara med

Jämställdhet kommer inte naturligt med tiden, utan alla måste vara aktiva

Det är inte ett kvinnoproblem utan ett branschproblem. 



Frågor


