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INTERVJUN

Maria vill få kvinnor att våga bli 
svetsare. Det är inte tyngre än 
många andra kvinnoryrken och 
definitivt bättre betalt.
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INTERVJUN

Om MARIA

Maria arbetade tidig-
are som florist, men 
tröttnade på att det 
var svårt att hitta jobb. 
I jakten på ett kreativt 
yrke hittade hon en 
vuxenutbildning till 
svetsare och gick ut 
skolan som IW-svets-
are med elva licenser. 
Som kvinna i ett 
mansdominerat yrke 
har hon engagerat sig 
för att locka fler kvin-
nor till yrket, men även 
berätta om baksidorna. 
Mer Maria hittar du 
på: kvinnligsvetsare.
blogg.se eller www.
instagram.com/kvinn-
ligsvetsare/. Hon är 
även administratör för 
Svetsare utan gränser 
och har startat gruppen 
Kvinnliga svetsare på 
Facebook. 

Svetsen möter Maria Höök, som skriver om sin vardag i sociala medier.

onanerade. Eller om en julfest där en mellanchef 
gick runt bordet och betygsatte brösten på sina 
kvinnliga svetsare.

Det behöver dock inte gå så långt; det kan vara 
rekryterare som tvivlar på en kvinnas kompetens 
trots att hon kan visa upp certifikat när en man 
utan några som helst papper får jobb.

– Men det värsta är när chefen inte tar kvinnan 
på allvar när hon berättar om saker som hänt. Eller 
när facket säger till den som är utsatt att ”det är 
nog lättare om du säger upp dig”.

Det verkar dock som att metoo-uppropet har 
gjort skillnad. I gruppen berättas om män som ti-
digare knappt fått en tillsägelse när de trakasserat 
kvinnliga kollegor nu har blivit uppsagda. 

Kunskapen och uppmärksamheten har ökat 
bland gemene man i och med 
uppropet, och det är numera inte 
helt ovanligt att män säger ifrån 
om de hör någon annan säga eller 
göra nedvärderande saker mot 

en kvinnlig kollega. Och det behövs. När en kvinna 
säger ifrån är chansen fortfarande tyvärr rätt stor 
att hon får höra att hon inte har någon humor ...

– Men jag skulle aldrig avråda någon att söka sig 
hit, menar Maria. Svetsning är ett yrke som inte 
vem som helst klarar av, det lyfter självförtroendet. 
Att från en ritning bygga alla delarna till färdiga 
produkter så att det inte bara blir rätt utan också 
hållbart. Och snyggt. 

– Till största delen har jag mött positiva reaktio-
ner när jag kommit till en arbetsplats, folk säger att 
det blir bättre stämning och trevligare jargong. 

– Men visst var det många som ifrågasatte mitt 
yrkesval, sa att det var smutsigt och tungt. 

Just att arbetet skulle vara för tungt för en 
kvinna är en åsikt som dyker upp emellanåt, ett 
argument som Maria inte förstår.

– Det säger de väl knappast till de kvinnor som 
väljer slitiga vårdyrken? Inom industrin finns tra-
verser och kransystem, och räcker inte det så får 
man be om hjälp. 

M
aria vill locka fler 
kvinnor till yrket, det 
var därför hon start-
ade sitt Instagramkon-
to. Där visar hon upp 
sin vardag, för att slå 
hål på myten att yrket 
är för smutsigt och 
tungt för en kvinna. 

Hon är en av administratörerna för FB-gruppen 
Svetsare utan gränser. Där arbetar hon och de an-
dra administratörerna hårt för att alla ska känna 
sig välkomna. Om någon kommer med ovälkomna 
kommentarer om en kvinnas utseende istället för 
hennes arbete får han snabbt en tillsägelse, och 
om det upprepas blir det uteslutning. Att sådant 
här ens inträffar gjorde att hon 
startade nätverket Kvinnliga 
svetsare. 

Maria har också lyssnat på 
kvinnor som Mia Skäringer, 
Anna Mannheimer och Linnea Claeson, vars arbe-
ten har inspirerat mycket. 

– Jag tycker det är otroligt viktigt att något sker, 
säger Maria. Att vi får ett mer jämnställt sam-
hälle. Mitt yrke hade inte så många som syntes och 
arbetade specifikt för detta, och eftersom jag har 
inblick i yrket ... så blev det så.

Med så få kvinnor i branschen (5 % är den sen-
aste siffran) är det många som är enda kvinna 
på sitt jobb. Då är det skönt med en grupp för att 
ställa frågor om hur man skyddar håret från UV-
strålningen, hittar kläder som sitter bra och tyvärr 
också hur man handskas med trakasserier.

Maria vet hur svårt det kan vara som kvinna i 
branschen, vilket till stor del är vad hon skriver om 
på sin blogg. 

– Många kvinnor får tyvärr utstå trakasserier 
när de söker sig till ett mansdominerat yrke. 

Hon har fått höra en del hemska historier: en 
kvinna som när hon vände sig om i svetsbåset hade 
fått sällskap av en manlig kollega som stod och 

”Gud vad kul med en 
kvinna som svetsar.”

’’Det här är det  
roligaste jag vet’’


