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Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att utifrån kvalitativ data synliggöra perspektiv på genus och 
könsstereotyper, i kombination med organisation. Empirin utgår från fyra informanters 
perspektiv på dessa frågor, med utgångspunkt från deras egen arbetssituation. Grunden i 
intervjuerna har varit hur informanterna ställer sig till det faktum att de befinner sig i minoritet 
könsmässigt på arbetsplatsen och hur detta påverkar arbetssituationen, samt vad som gjort att 
de valt att bryta könsmönstret i ett annars segregerat arbetsliv.  

Teorin tar sin utgångspunkt i skapandet av kön och genus i kombination med organisation. Samt 
lyfts en diskussion kring avvikelse som utgår från Erving Goffmans begrepp stigma.   

Resultaten visar att informanterna varit medvetna om sin minoritetssituation, både i positiv och 
också i negativ bemärkelse. Mestadels anser de dock att de kunnat ingå som en del av 
gruppgemenskapen. De har dock alla vid olika tillfällen tvingats ta ställning till den könsstruktur 
som finns på arbetsplatsen.  

 

 

Abstract  

The purpose of this paper, which is based on qualitative data, is to highlight the perspectives of 
gender and gender stereotypes, in combination to organization. The empirical data is based on 
four individuals’ perspectives on these issues, based on their work situation. The basis of the 
interviews has been to understand the informants' attitudes, to the fact that they are in gender 
minority at the workplace, and how this affects the work situation. And also what made them 
chose to break the gender pattern in an otherwise segregated working life. 

The theory is based on the creation of sex and gender in combination to organization. And also a 
discussion on difference is raised, based on Erving Goffman's definition of stigma. 

The results show that the informants have been aware of their gender minority position, both in 
positive and also in a negative sense. They have all at various times been forced to consider the 
gender structure at the workplace. Though, mostly they believe that they can be a part of the 
group, despite their minority situation.  
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Förord 

 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de fyra informanter som gjort denna uppsats 

möjlig. Jag är tacksam för att ni delgivit mig era tankar och upplevelser kring min frågeställning. 

Det har varit väldigt spännande att få höra era berättelser. Utan ert bidrag hade uppsatsen inte 

varit någonting. Därför – ett stort tack! 

Ett lika stort tack vill jag rikta till min handledare Björn Alm, som tålmodigt och snabbt alltid 

svarar på frågor. Ditt engagemang, dina synpunkter och åsikter har varit ovärderliga! 

  

Malin Westman, Linköping, 2010 
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INLEDNING & SYFTE  

Vad som har varit typiska kvinnoarbeten, respektive typiska arbeten för män, har varierat 

historiskt. Kulturella lokala betydelser kan dock sägas vara knutna till respektive arbetsuppgift. 

Som exempel har mejerihanteringen under tidigare århundraden varit en typiskt kvinnlig syssla, 

då den arbetsuppgiften kopplades ihop med kvinnans amning. När den tekniska vetenskapen 

senare kom in i bilden försvann mystiken kring mjölkning/amning och mjölkningen av kor blev 

en teknisk process som också män kunde hantera (Alvesson 1999: 61-63).  

Olika faktorer i historien har haft effekt på hur yrken har förändrats mellan att vara ett arbete 

för kvinnor respektive ett för män. Industrialiseringen och kapitalismens uppgång, är exempel 

på sådana faktorer. Arbete har också varit starkt sammankopplat med faktorer som prestige. 

Detta har till exempel medfört att män som utfört vad som ansågs vara kvinnoarbete, också 

förlorade i status (Alvesson 1999: 61-63, 66).      

Sverige har än idag en könssegregerad arbetsmarknad. Detta kan anses märkligt med tanke på 

att vi är ett av de länder som har den högsta andelen kvinnor i arbetskraften (jmf På tal om 

kvinnor och män 2008: 6 ff). Många gånger framförs i studier orättvisor, som svårare 

karriärmöjligheter för kvinnor eller lägre löner. Men i denna studie vill jag lyfta fram de som går 

emot könsmönstret på arbetsplatsen. De som bryter mönstret.  

Vartannat år ger Statistiska Centralbyrån (SCB) ut publikationen ”På tal om kvinnor och män – 

lathund om jämställdhet”. Inom de 30 största yrkena visar den senaste rapporten att männen är 

starkt representerade som inredningsnickare, målare, lastbilschaufförer, elektriker, 

maskiningenjörer och programmerare, där 80-99 % är män (På tal om kvinnor och män 2008: 

64). 2006 var de mest mansdominerade yrkesgrupperna bland annat byggnads- och 

anläggningsarbetare liksom byggnadshantverkare, maskinförare och målare (På tal om kvinnor 

och män 2008: 77). 

Kvinnorna är istället inriktade mot andra sektorer inom de trettio yrken som är numerärt högst. 

Yrken som sjukvårdsbiträde och undersköterska, förskollärare och barnskötare, liksom 

bokförings- och redovisningsassistenter innehas till största delen av kvinnor; 80-95 % (På tal 

om kvinnor och män 2008: 64). De mest kvinnodominerade yrkena 2006 var 

kontorssekreterare, förskollärare och fritidspedagoger, sjuksköterskor och vård- och 

omsorgspersonal och speciallärare, där 83-94 % var kvinnor (På tal om kvinnor och män 2008: 

76). 



8 

 

Könssegregeringen är i och med det ett faktum på många arbetsplatser i Sverige. På den ena 

sidan har yrkeskulturen formats av män och därmed skapat en manlig normkultur. På den andra 

sidan är mönstret det motsatta. Kvinnorna har där skapat normer och strukturer utifrån dem 

själva. Med detta har också stereotyperna på arbetsplatsen formats och möjliggjorts genom 

tiden. Det är därför också rimligt att anta att om arbetsplatsstrukturen är skapad av exempelvis 

män, är den också skapad för män. Detta betyder att den är anpassad efter hur männens 

situation ser ut i övrigt. Det moderna och urbana samhällets mönster ger dock möjligheter till 

nya ideal och nya arbetsplatsstrukturer. 

Jag ställer mig i denna studie frågan hur det är för den som arbetar i grupper som domineras av 

en annan könsstereotyp? Att arbeta i ett yrke där rollen annars majoritetsmässigt tillhör 

individer av det motsatta könet?  

Syftet är att undersöka hur fyra informanter ser på sin arbetssituation, utifrån det faktum att de 

går emot stereotypen könsmässigt på arbetsplatsen. Jag har valt att intervjua två kvinnor och två 

män som bor och verkar i Mellansverige. Jag ställer också frågor kring hur de kom till just den 

arbetsplatsen och varför de valt att gå just den vägen karriärmässigt. Min teoretiska del grundar 

sig i skapandet av genus, och mer specifikt skapandet av kön och genus i förhållande till 

organisation och avvikelse.  

DISPOSITION  

Detta introduktionskapitel följs av en grundläggande teoretisk genomgång i ämnet genus och att 

avvika från normen. Därefter följer kapitlet ”Lika eller Olika”. För att göra empirin mer 

lättillgänglig är detta kapitel uppdelat i två delar, efter informanternas biologiska kön. I den 

första delen behandlas intervjuerna med de kvinnliga informanterna, i kombination med teori 

kring genus och organisation. I den andra delen behandlas intervjuerna med de manliga 

informanterna, också detta i kombination med teori i genus och organisation, som utvecklar 

eller diskuterar intervjuerna. Slutligen ges ett analyskapitel som väver samman intervjuerna och 

teori, i kombination med analys och kommentarer.  
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METOD  

Mitt empiriska underlag i studien grundar sig på intervjuer med fyra personer som arbetar inom 

olika sektorer i Sverige. För att få en spridning inom området har jag valt informanter från olika 

yrken, av olika kön och olika åldrar, för att få så skilda berättelser som möjligt. Det är viktigt att 

poängtera att detta är fyra personers åsikter om sin egen situation. Generella slutsatser utifrån 

intervjuerna blir därför omöjliga att göra. En jämförelse görs dock av intervjuerna i kombination 

med teorier, för att sätta intervjuerna i ett större sammanhang (jmf Johannessen 2003: 97-98).  

Informanterna har själva fått välja tid och plats för att kunna känna sig så tillfreds som möjligt i 

intervjusituationen. Min önskan har varit att utföra intervjun på en plats där inga andra 

personer befinner sig. Resultatet har därför blivit att jag intervjuat informanterna på deras 

arbetsplatser, på deras eget arbetsrum eller i liknande rum, som konferensrum. Att jag 

intervjuat personerna på deras arbetsplats har också gett mig ett större sammanhang till 

intervjuerna, då det har utvecklat min bild av deras arbetssituation. 

Jag har vid intervjuerna använt mig av en kvalitativ intervjumetod, och mina intervjufrågor har 

varit semistrukturerade. Detta har inneburit att jag har haft övergripande ämnen som jag önskat 

beröra. Dessa frågor har också informanterna haft möjlighet att se innan själva intervjun, för att 

ha möjlighet att förbereda sig så mycket som möjligt. Under intervjuns gång har jag öppnat med 

dessa frågor, för att sedan tillsammans med informanten gå in djupare på särskilda delar som jag 

eller informanten ansett intressanta för studiens syfte (jmf Bryman 2001: 127). Under 

intervjuerna har jag antecknat samt spelat in det informanterna sagt, för att få en så korrekt 

uppföljning som möjligt. Vid transkriptionen har jag uteslutit visst talspråk, men för den skull 

inte ändrat innehållet. Citat som jag återger är därmed ordagrant återgivna, men har redigerats i 

texten utan att det påverkat ordens betydelse. Detta för att få en mer förståelig och 

sammanhängande text.        

Jag har i denna studie valt att fokusera på genus och därmed valt att bortse från andra 

minoritetsgrunder som kan differentieras från normen på arbetsplatsen, exempelvis etnisk 

tillhörighet. Att mitt val fallit på att studera just genus och olika könsstereotyper, beror på att 

Sverige är ett land där könssegregationen på arbetsplatserna är stark.  

För att ge en bättre förståelse för mina informanter kommer jag i nästa del att introducera dem 

närmare.  
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INFORMANTER 

Här följer en kort presentation av de informanter jag intervjuat, som en grund för kommande 

genomgång och analys. De fyra informanterna bor och arbetar alla i Mellansverige. De har även 

familj och egna barn. Alla namn är fingerade namn. 

Sofia 

Sofia arbetar som programmerare och är konsult inom IT-branschen. Hon är 44 år gammal och 

började utbilda sig kring 25 års ålder till civilingenjör i data. Innan dess hade hon ströjobb bland 

annat på ett bibliotek, på en tidning och som sagoberättare. 

Anna 

Anna är 33 år gammal och arbetar idag som brandingenjör. Efter fyra år på 

brandingenjörsutbildningen på högskolan, blev hon brandingenjör inom Räddningstjänsten. Där 

har hon nu arbetat sedan cirka 10 år tillbaka.  

Johan 

Johan är 62 år gammal och arbetar idag som administratör på ett större universitet. I grunden är 

han utbildad bilmekaniker. Efter 10 år som bilmekaniker började han att arbeta inom 

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) som studieadministratör, där han stannade i 27 år.   

Peter 

Peter är 43 år gammal och arbetar idag som vårdbiträde på ett äldreboende. Han har inte 

högskoleutbildning, men han gick treårig ekonomisk linje på gymnasiet. Han har arbetat på 

samma arbetsplats i 23 år, då han stannade där efter ett sommarjobb.  

ETISKA RIKTLINJER 

Innan varje intervju har jag informerat informanterna om vem jag är och vad mitt syfte med 

denna uppsats är, detta för att ge en förståelse kring uppsatsens utformning och avsikten med 

den (jmf Agar 1996: 111). Informanternas medverkan har skett frivilligt, de har gett sitt 

godkännande om inspelning vid intervju och jag har förklarat deras roll i min studie. Jag har 

inför varje intervju också informerat dem om att de ska få behålla sin anonymitet i denna studie 

och har därför gett dem fiktiva namn (jmf URL 1: 5-16).  
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  

Som utgångspunkt i denna studie anser jag att en diskussion om kön och genus, i kombination 

med avvikelse, är på sin plats. Judith Butler menar att det socialt konstruerade könet – genus – 

skapas i den sociala kontexten vi lever i. Genus är i och med det inte biologiskt bestämt enligt 

henne. Att vara kvinna eller man är identiteter vi skapar och återskapar. Diskursen kring genus 

är därför också något som bestämmer hur vi formar genus. Vi iscensätter genus hela tiden och vi 

imiterar en roll som vi vill efterlikna. Vår könsidentitet är i och med det resultatet av våra 

handlingar. Hon menar att vi har en föreställning om genus som vi försöker återskapa, genom att 

upprepa beteenden relaterade till denna föreställning. Det är därmed på ett sådant sätt ett genus 

skapas (Butler 1997: 18 ff, 21 ff).    

Butler menar att det rådande idealet om heterosexualitet gör att den könsbestämda kroppen bör 

återskapa det genus som hör samman med det biologiska könet. Hon refererar därför till den 

heterosexuella matrisen, för att förstå de tvingande kopplingar när vi återskapar kön. 

Genusordningen i matrisen kräver därför två identifierbara kön och i matrisen särskiljer vi 

därför kulturellt maskulint från feminint, ger begrepp som kroppar, genus och begär förståelse 

och innebörd, samt kopplar samman det heterosexuella med begär gentemot det motsatta könet. 

Teorin om den heterosexuella genusordningen visar därmed att vi skapar två tydliga 

särskiljande kön, och också att relationen mellan könen är kulturellt och socialt skapad, och inte 

given från början (Butler 2005: 35, 154 ff, 158).  

Butler menar att genus är starkt kopplat till den politiska strukturen och att kvinno-genus har en 

tendens att bli underordnat det motsatta könet (Butler 1999: 223 ff). Hon hävdar också att det 

kan finnas fler än två kön, men så länge det finns ett antagande om två kön så bibehåller vi också 

tron på att kön och genus står i ett mimetiskt förhållande till varandra. Med mimetisk menar hon 

att genus återskapas hela tiden i förhållande till det biologiska kön personen har. Som kvinna 

återger personen därför det som vi normalt förknippar med den biologiskt skapade kvinnan och 

därmed mimar hon en kvinnlig könsidentitet (Butler 2005: 10, 38, 40, 45 ff).   

Nancy Chodorow som är sociolog och också feministisk teoretiker, menar att könsolikheten hos 

människor uppstår i ett barns uppväxt. Chodorow anser att pojkar, till skillnad från flickor, 

måste bryta sig loss i en psykisk separation från modern för att kunna utveckla sin egen 

könsidentitet. Det grundas i att modern ska vara den främsta vårdnadshavaren. Flickor behöver 

dock inte på samma sätt bryta sig loss från modern utan kan istället utveckla en personlighet 

som är mer inriktad mot närhet och personliga relationer. Chodorow menar därför som slutsats 
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att kvinnor blir mer relationsorienterade som vuxna, till skillnad från män som blir mer 

distanserade och autonoma som personer. Detta kan visa sig i yrkeslivet i att kvinnor generellt 

söker sig till vårdande och omhändertagande yrken. Mannen i sin tur söker sig till arbete utan 

känslomässiga undertoner. Chodorow kopplar därmed ihop begreppen yrke och känslor starkt 

(Juschka 2001: kap 3, Nilsson Montevasel 2002: 30-32, Chodorow 1978: 159 ff, 199 ff).   

Kritik har framförts mot Chodorows teori då den bortser från andra sociala och kulturella 

faktorer i uppväxten, såsom uppfostran och klass, och istället upprätthåller en stereotyp syn på 

könen (Stack 1986, Nilsson Montevasel 2002: 31). Chodorow ger med detta en universell syn på 

könen som väldigt statiska i sin uppbyggnad, och har därför en mycket generell syn på kvinnor 

respektive män. Jag vill dock använda hennes teorier som en utgångspunkt, då de behandlar hur 

kvinnor och män i det västerländska samhället fostras på olika sätt och hur det i sin tur påverkar 

våra val i arbetslivet.   

Carol Gilligan, också feministisk teoretiker som Chodorow, menar att kvinnor vid moraliska 

dilemman istället för att utgå från abstrakta principer, känslomässigt sätter sig in i dilemmat. 

Kvinnor utgår därmed från relationer och relationsskapande. Det gör att femininitet definieras 

genom närhet, och maskulinitet definieras genom separation. Gilligan har med detta utvecklat 

sina åsikter ur Chodorows synsätt (jmf Nilsson Montevasel 2002: 32-34). Följden blir att 

kvinnor har en annan relation till omsorg och därför är mer villiga att ge omvårdnad till andra 

människor än vad män är. Gilligan menar vidare att kvinnor också får svårare att visa 

självständighet och genomföra individuella prestationer då det strider mot femininitet. Då 

prestationen är högt värderad på de poster som majoritetsmässigt innehas av män, kan rädslan 

för att förlora sin kvinnlighet göra att kvinnans position försvagas på arbetsplatsen (Gilligan 

1993: 151 ff).  Liksom i fallet med Chodorows syn, ställer jag mig delvis kritisk till dessa tankar 

då de är mycket generella. De ger dock en inblick i vilka egenskaper vi anser att en kvinna, 

respektive en man, ska ha i det västerländska samhället. 

Yvonne Hirdman anser istället att forskare ska fokusera på att förstå hur genussystemet ser ut 

idag, hur det reproduceras och förändras. Hon motsätter sig därför idén om att olikheten 

kommer från biologiska skillnader. Hon vill istället visa på hur manlighet definierats i 

motsatsförhållande till de egenskaper som definierat kvinnlighet. Hirdman lyfter fram begreppet 

genussystem, och menar att vi i detta skapar olika normer och förväntningar om manligt och 

kvinnligt i det dagliga livet, vilket hon kallar genuskontraktet. Det skapas på gruppnivå och ger 

strukturer som vi lever i. Hon anser att viktiga principer finns med i detta skapande. En viktig 

punkt enligt Hirdman är att manligt och kvinnligt står i ett slags motsatsförhållande till 

varandra. Hon talar vidare om könens isärhållande, exempelvis att pojkar är bråkiga och att 
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flickor är tysta. Samt, att det som män gör och vad som anses som manligt, värderas högre än det 

som ses som kvinnligt. Vi är alla med och skapar strukturerna, vanligtvis för att vi anser det vara 

normalt, vilket då blir en omedveten pågående handling. Även om detta skapas på en gruppnivå 

betyder det dock inte att alla män har högre status än kvinnor. Hirdman menar att det finns 

kvinnor som har hög status och män som har lägre status. Generellt har dock inte kvinnor som 

grupp högre status än män (Hirdman 1990: Kap 3, Ericsson 1993: 149 ff).   

I sin bok Stigma diskuterar Erving Goffman de som är i minoritet och avviker från normen. Han 

menar att ”varje samhälle avgör vilka medel som kommer till användning för att dela in människor 

i kategorier, samt vilka egenheter som uppfattas som vanliga och naturliga för medlemmarna 

inom varje sådan kategori. Den sociala miljön avgör vilka kategorier av människor som man där 

sannolikt kan råka på.” (Goffman 1972: 11) Han menar vidare att de som avviker från normen 

kan bli stigma-bärare. Goffman talar om att ett stigma är en kategorisering som människorna i 

majoritet, de normala, tillskriver dem som avviker från normen i det specifika samhället. Den 

sociala kontexten avgör därför vilka som är stigma-bärare eller inte (Goffman 1972: 11 ff). En 

person som framhäver egenskaper som annars i den sociala kontexten anses tillhöra det andra 

könet, kan därmed bli bärare av ett stigma.  

Goffman framhåller ett stigma med en negativ innebörd. Men jag hävdar att ett stigma även kan 

fungera i en positiv bemärkelse. Att vara utmärkande på ett sätt gentemot en majoritet, kan även 

gynna en individ i olika avseenden. Det jag vill lyfta fram är därmed den avvikande/utmärkande 

aspekten i Goffmans resonemang.  

I ett samhälle där genus och kön står i ett mimetiskt förhållande till varandra, som Butler och 

Hirdman hävdar, skulle därför en man som arbetar i ett kvinnodominerat yrke kunna bli en 

anomali enligt Goffmans förklaring av avvikelse. Enligt Goffman kan ett stigma bäras under en 

kort tid eller under en längre tid. Detta är situationsbundet och bestäms alltså av den sociala 

kontexten. Stigmat är så att säga en ”relation mellan ett attribut och ett mönster” (Goffman 1972: 

13) som finns i det egna samhället. Därmed utgår också stigmat från personen själv; ”attributet”. 

Om en kvinna eller man går emot det generella mönstret om vilka egenskaper som bör 

framhävas i just den sociala kontexten kan ett stigma tillskrivas. Människor kan också ha olika 

profiler eller framtoningar, som denne visar upp i olika sammanhang, där stigmat lyfts fram vid 

speciellt tillfälle (Goffman 1972: 51, 62, 78 ff).  

Det finns olika definitioner om begreppet struktur. Det jag vill lyfta fram i begreppet i denna 

studie är struktur i kombination med organisation. Då en könssegregerad arbetsmarknad är ett 

faktum i Sverige (jmf På tal om kvinnor och män 2008: 6 ff), ser jag också arbetsplatser med ett 
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dominerande genus som könsbestämda, alltså skapade av ett genus och därmed för ett genus. 

Strukturen på arbetsplatsen är därför också uppbyggd för detta dominerande genus. Det 

underlättar också för antingen mannens eller kvinnans förutsättningar och övriga livssituation. 

Denna könsstruktur skapas utifrån antalet individer som majoritetsmässigt finns på 

arbetsplatsen, graden av segregering i positioner och sysslor och en hierarkisk fördelning 

mellan könen på arbetsplatsen. Organisationsstrukturen i kombination med kön och genus går 

därmed att tydliggöra genom exempelvis statistik (Wahl 2003: 320-321, Alvesson, Billing 1999: 

183).   

Det blir därför intressant att studera hur en individ som går emot det generella mönstret 

upplever sin situation i ett könssegregerat arbetsliv. Denna teoridel använder jag som underlag 

för att i den fortsatta texten utveckla tankarna om kön, genus och den sociala kontexten, i 

kombination med den specifika arbetsplatsen. I min analysdel kommer jag att återknyta till 

dessa teorier för att lyfta frågorna till en mer generell nivå.  

I kommande kapitel kommer jag också att återknyta till mer specifika teorier kring genus i 

kombination med organisation. Detta skriver Anna Wahl särskilt om. Hon beskriver utifrån 

könsstrukturen hur mannen tidigare strukturellt haft makten i organisationer och i 

beslutsfattande organisationer. När kvinnan som minoritet stiger in på den arenan kan det visa 

sig problematiskt. Identifikation kan exempelvis vara en sådan faktor som försvårar för en 

kvinna i minoritet, då en manlig chef på grund av identifikation kan låta andra män avancera 

före kvinnan (Wahl 2003).   

Mats Alvesson och Yvonne Due Billing ger istället ett brett könsperspektiv på organisationer och 

arbetsliv. De vill visa på hur individer i organisationer handlar och därmed hur organisationerna 

som helhet fungerar utifrån kön och genusskapande (Alvesson, Billing 1999).  

I nästa kapitel behandlas informanternas perspektiv på sin arbetssituation, i kombination med 

en utveckling av dessa teorier om kön och genus i förhållande till organisation. 
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LIKA ELLER OLIKA  

I detta avsnitt kommer informanterna att stå i fokus och kapitlet behandlar hur de ser på sin 

arbetssituation i förhållande till genus. Detta kommer också att jämföras med teorier kring 

genus i förhållande till organisation.  

Det är inledningsvis viktigt att poängtera att gruppen kvinnor, liksom män, inte är homogena. 

Grupperna kvinnor och män är därför inte fasta och enhetliga. Då arbetslivsstrukturen är 

könssegregerad i Sverige, blir det därför också intressant att studera minoritetsgrupper på 

arbetsplatsen. Mina informanters tankar om sin situation är dock just deras. Men informanterna 

visar prov på och ger viktiga poänger om hur arbetsplatserna formar genus utifrån ett 

samhälleligt genusperspektiv.  

KVINNORNA  

En varm aprilmorgon beger jag mig till brandstationen i en stad i mellersta Sverige. Jag möts där 

av en receptionist som ber mig sitta ner och vänta. Efter en kort stund kommer en ung kvinna 

fram till mig och tar mig i hand. Det är min informant för dagen; Anna. Vi går genom en lång, 

smal korridor med flera kontor på vardera sidan. Slutligen slår vi oss ner i ett konferensrum 

med ett vitt bord och vita stolar. Intervjun kan börja. 

Anna reflekterade inte över om det var mans- eller kvinnodominerat vid valet av utbildning; ”jag 

tänkte inte ens i de termerna. Jag valde utbildning efter vad jag tyckte var intressant och efter vilka 

kurser jag trivdes med att läsa på gymnasiet, som kemi och fysik. Jag kände att jag skulle jobba 

med något tekniskt när jag valde utbildning. Många brandingenjörer skulle nog ha blivit läkare om 

de haft betyg som räckt. Man har nog samma tanke, om att göra nytta i samhället.” Hon menar att 

det är ett varierat arbete där hon både kunde vara praktisk och arbeta teoretiskt. Att arbeta som 

brandingenjör är mer övergripande än att arbeta som brandman, men hon ”reflekterade aldrig 

över genusperspektivet i vad jag ville bli eller i min utbildning. Det kom först senare när jag såg att 

det spelade roll.” 

Jag tar trappan upp en våning genom trapphuset och ringer på dörrklockan. Innanför glasdörren 

möts jag av ett ljust kontorslandskap. För tillfället ett stillsamt sådant. Min andra informant Sofia 

som möter mig vid dörren, låter mig veta att de flesta som annars har sin fasta plats här, nu är 

ute på uppdrag som konsulter på olika företag. Tekniken används här för att skapa lösningar och 

produkter. Ett IT-företag för programmerare är därmed platsen för dagen.  



16 

 

När jag frågar Sofia hur hon kom in på det yrket svarar hon; ”Ja, det var faktiskt lite av en slump. 

Jag hade sökt jobb… inom teater, och det var jättesvårt att hitta jobb. Jag kände att jag måste ha 

något att göra. Så då var jag i kontakt med arbetsförmedlingen… Där fick man göra ett teknikprov 

som jag hade bäst på. Så då tyckte de att då var ju jag lämpad att plugga till ingenjör eller något 

sånt då. Så jag tänkte att jag kunde prova det.” Sofia tänkte inte över könsfördelningen innan 

universitetet. Det blev dock viktigt för de kvinnor som faktiskt läste tillsammans att också hålla 

ihop sedan under studietiden. Hon menar att ”man förstod ju det när man kom till universitetet (-

93) och det var 5 tjejer på 20 platser. Det var lite udda sådär, men jag hade nog inte tänkt på det 

innan.” 

P å  a rbe t spla t se n   

Båda kvinnorna har ett ansvarsfullt arbete och de arbetar övergripande inom sina respektive 

områden. De är drivande och målmedvetna, de vet vad de vill i sina yrkesliv. Anna har satt sina 

mål om att bli duktig inom de områden som finns inom räddningstjänst. När hon uppnått den 

bredden vill hon ha ett övergripande ansvar inom brandförsvaret, ”om jag ska se den rollen jag 

har om tio år, om jag får som jag själv vill, då tror jag att jag har en sådan tjänst där jag påverkar 

inriktningen och har ett större ansvar”. Hon ser därmed en möjlighet att som kvinna avancera 

inom en mansdominerad värld. Sofia uppskattar sin teamledarroll och vill kortsiktigt fokusera 

på att se till att hennes team trivs och att de vill arbeta kvar. På ett bredare plan vill hon föra in 

mjukare värden, vilket enligt henne innebär att alla på arbetsplatsen ska känna att de mår bra 

och tycka att arbetsuppgifterna är intressanta. Hon menar att det kan bli fyrkantigt och 

ingenjörsmässigt ibland, att det är mer resultaten som räknas.  

Gruppens språkbruk och därmed gruppkulturen talar de båda informanterna om. De upplever 

att stämningen är trevlig på arbetsplatsen och att arbetskamraterna är snälla och ödmjuka, men 

att det också exempelvis kan förekomma grova skämt. Anna menar att det handlar mycket om 

vilka förväntningar som ställs på gruppen från samhället i stort och inte att det är en grupp 

människor som har likadana personligheter i grunden. Därför behöver det inte alltid kopplas 

ihop med genus menar hon, ”jag tror att det finns förväntningar i samhället på att olika grupper 

ska ha olika jargonger. Går man in i ett omklädningsrum efter en fotbollsmatch och det är grabbar, 

så har de förväntningar på sig att vara en viss typ av grabbar just när de är i sitt lag. När en av de 

här grabbarna sen åker hem och nästa dag ska gå på en teckningskurs, så har han andra 

förväntningar på sig. Och det är inte för att han är man som han får de här förväntningarna, utan 

det är för att han tillhör en gruppering.” På detta sätt kan det därför vara en påtvingad kultur 

som utgår från förväntningar på gruppen, istället utifrån personliga egenskaper menar hon.  
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Anna fortsätter, ”om jag möter en av mina kolleger på stan när han går med sin fru och 

barnvagnen så är han lite annorlunda, och då är det väl förväntningar som ställs på honom i det 

läget istället. Då kanske han inte skämtar lika mycket eller är lika frispråkig”. Hon anser att 

gruppsammansättningen är det viktiga, istället för den enskilda personen. Eftersom han inte är i 

sin arbetsgrupp när hon möter honom, har han inte den position eller roll som han brukar ha i 

den gruppen. Anna menar att ”träffar jag däremot tre-fyra stycken (kollegor) på stan en 

eftermiddag, då är det lättare att hålla kvar den kulturen, och går jag in där så är jag också inne i 

den kulturen. Jag kanske justerar lite grann jag också i hur jag är.” Hon menar att 

gruppidentiteten skapas när det blir ett större antal individer. Tillsammans i gruppen skapas 

därmed kulturen som blir till en gemensam identitet. På det sättet blir det också mer en social 

gruppidentitet än en könsspecifik identitet. 

På detta sätt upprätthåller och omformar vi vår identitet, samtidigt som personen i den enskilda 

stunden anpassar sig till gruppen. Vi lyfter vi fram delar av vår identitet i olika sammanhang. 

Identitetsskapandet på arbetsplatsen blir en tvåvägsprocess som är både ett givande och 

tagande. Därmed kan också gruppidentiteten bli viktigare att framhålla än den enskilda 

personens genusidentitet.  

Sofia anser att det ibland kan vara grov jargong men menar samtidigt att ”man märker ju också 

det att man går in i det lite grabbiga, kanske man skulle kunna kalla det för. Men visst blir det så 

ibland, att man kan bli lite trött. Så det kan vara skönt med lite tjejsnack ibland på en lunch eller 

så. Det är mycket hockey annars, och gillar man inte det så blir det tråkigt på fikat. Men då får man 

försöka sticka in med någonting så kanske någon hakar på det. Men jag har nog blivit lite mer 

intresserad av hockey nu med.” Här exemplifierar hon hur hon anpassar sig till den pågående 

sociala situationen på arbetsplatsen, samtidigt visar hon hur hon kan påverka gruppen 

individuellt och därmed skapar jargongen tillsammans med andra just då. 

Wahl beskriver hur förväntningar men också bristen på förväntningar, på kvinnor i 

mansdominerade organisationer, gör att kvinnorna har ett handlingsutrymme för att skapa 

kvinnlighet på arbetsplatsen. Hon menar att förväntningarna på en kvinna på en 

mansdominerad arbetsplats är annorlunda än för en man. Exempelvis antas en kvinna vara 

bättre på att hantera relationer och då skapas ett utrymme för att detta ska kunna ske. Samtidigt 

finns en avsaknad av förväntningar på kvinnan då arbetsplatskulturen är uppbyggd av män. Som 

följd av detta skapas ett utrymme för den egna individen. Genom denna växelverkan kan 

kvinnan i kombination med omgivningens förväntningar: uttrycka personliga egenskaper, lyfta 

fram traditionella könsmönster, samtidigt som hon ges utrymme att vara annorlunda jämte det 

rådande kvinnliga könsidealet i samhället (Wahl 2003: 338-339).  
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Sofia framhåller att yrket är viktigt för den personliga identiteten, ”frågan efter ’vad heter du?’, är 

ju ofta ’vad jobbar du med?’. Så visst är det så, det är nog en ganska stor del av ens identitet.” Anna 

menar att gruppens sammansättning är det viktiga. Att hon är en identitet från början men väljer 

att använda olika delar av den i olika sammanhang. Vi väljer därmed vad som fungerar bäst i just 

den situationen, ”då plockar jag ut de bitarna som behövs och som man kommer framåt med i just 

den situationen. Men jag tror att alla, jag tror att det finns ett spektrum, både hos män och kvinnor, 

där man har manligt eller kvinnligt i sig och andra delar som barnsligt i sig, lillasyster i sig eller 

vad det nu kan vara, och då är frågan vilket grupp man är i och vilken del man ska plocka fram. 

Sen om man säger att det är den manliga delen av mig själv jag plockar fram, eller om det är det är 

det raka sättet att prata som jag plockar fram…”. Samtidigt menar Anna att det är en 

tvåvägsprocess och ibland svårt att avgöra om det är personliga egenskaper eller förväntningar 

utifrån som skapar den individuella rollen. Sofia diskuterar samma sak och menar att hon 

exempelvis är en annorlunda person hemma, ”ja, jag tror vi har olika identiteter i olika 

sammanhang. Att vi har olika sätt att vara i olika sammanhang… Så jag anpassar min identitet.” 

Gemensamt för både Anna och Sofia är att de säger att en rak kommunikation är viktig och 

utmärkande på deras arbetsplatser. Anna Wahl diskuterar stereotyper och hävdar att det finns 

en risk i att vi okritiskt accepterar könsroller och därmed stereotyper som sanna. Kvinnor på 

mansdominerade arbetsplatser kan i och med det bli tvungna att anpassa sig till den specifika 

arbetsplatsen för att kunna lyckas i arbetslivet. Hon menar att detta är en risk när chefer 

använder stereotyper, färdiga konstruktioner om manligt och kvinnligt, när de bedömer sina 

arbetstagare. Det då de manliga arbetstagarna stämmer överens med de befintliga 

föreställningar om vilka egenskaper som passar in, och att personen inte ser till den specifika 

individens egenskaper och möjligheter (Wahl 2003: 93).    

Sofia menar att just det rakare sättet att prata passar henne som person. Hon upplever att 

männen är tydligare och raka och vågar säga vad de tycker. Hon anser ”att man måste vara så i 

den här världen också. Att man måste tro på sig själv och våga säga att ’jag kan det här, jag har 

arbetat med det här så länge, så jag vet precis vad jag pratar om’. Det är ju så, att man kanske 

måste vara så som ses lite mer som manligt. Det är ingen som kommer och liksom uppmärksammar 

att man sitter där och är duktig, utan man måste verkligen tala om att man gör någonting och är 

duktig.” Därför har hon också fått anpassa sig till den kulturen för att passa in i gruppen menar 

hon. 

Anna anser att det är förväntningar på individen som ung som gör att vi väljer olika, ”när man 

väljer redan som barn, som om man ska spela fotboll eller inte. När man försöker hitta 

grupperingar så är det enklast att hitta schablongrupperingar. Det är nog individens jakt på att 
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tillhöra grupper. Och det är nog lättare att gruppera sig med dem där man har vissa 

förutsättningar klara”.  

Sofia menar samtidigt att schablonbilden inte heller alltid stämmer och hon märker att det även 

finns män ”som inte är sådär jättemacho när någon pratar om hockey. Det finns ju de som också 

har lite andra värderingar”. Hon menar att även om hon har anpassat sig något nu och blivit mer 

intresserad av hockey, så kan hon också se att hon själv även innan hon började arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats, kunde ha en hård jargong med vad hon kallar ”dålig humor” ibland.  

Alvesson och Billing beskriver också hur kulturella artefakter har betydelse för könsstrukturen 

på företag. Speciellt då klädseln. De anser att klädseln visar på en social kultur. Som exempel 

menar de att kvinnliga chefer inte ska framstå som alltför feminina, eller för den delen, alltför 

maskulina. Detta då utseendet kan kollidera med rollen som chef (Alvesson, Billing 1999: 122 ff). 

Mina informanter visar också exempel på detta. På Annas arbetsplats har de anställda till 

exempel uniform. Främst av praktiska skäl då en utryckning måste ske fort. Samtidigt visar detta 

exempel på en neutralisering av genustänkande just i klädhänseende, att alla ska vara lika 

oavsett kön.   

Även Sofia uttrycker hur utseendet spelar roll på arbetsplatsen. Hon menar att hon skulle känna 

sig obekväm på arbetsplatsen om hon gjorde sig alltför feminin, exempelvis med röda naglar 

eller med kjol. Hon menar att ”jag kanske väljer bort det för att jag ska ses mer som en av alla 

andra. För det finns någon slags jargong om, att har man kjol, så kan man inte så mycket. Det kan 

jag känna och det har jag hört kommentarer om också… Jag känner att jag väljer bort sådant 

ibland för att komma fram lite lättare. Och det tror jag tyvärr funkar. Det är tråkigt att det ska 

vara skillnad.” För att behålla trovärdigheten och smälta in sker därför en slags avsexualisering 

och homogenisering mot gruppen i övrigt, genom exempelvis kläder och språk.  

Som svar på vad de tror att det skulle innebära om fler kvinnor började på arbetsplatsen 

funderar informanterna kring personligheter. Anna menar att vi inte ska räkna antalet från olika 

biologiska kön som det viktiga. Istället är personligheten det viktiga, ”kvinnor kan ju vara 

grabbiga som de grabbigaste grabbar, och vad vill vi ha för arbetsplats? Det är inte jämställdhet 

på det sättet. Det är inte att kvinnor och män är lika många, utan att alla individer som har olika 

förmågor bör få möjlighet att spela på det spelrum de känner att de passar för.” Sofia är inne på 

samma spår och menar att det skulle vara jättekul med fler kvinnor på arbetsplatsen, men hon 

vet inte om jargongen skulle förändras något i och med det. Hon menar att ”vi kanske är speciella 

kvinnor som söker oss till det här yrket.”   
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Båda kvinnorna talar om att det är en trevlig atmosfär på deras arbetsplatser, men att det kan bli 

grova skämt ibland. Kvinnorna bekräftar en individuell anpassning till gruppen som helhet, 

framförallt i en rakare kommunikation till övriga gruppen. Samtidigt lyfter de fram att just det 

sättet passar dem båda som personer. De menar att deras egen identitet och den sociala 

yrkesidentiteten är nära förbundna, men samtidigt att individen kan lyfta fram olika sidor av sig 

själv i olika sammanhang. Gruppens sociala identitet är dock viktig. Hur det är att vara en del av 

gruppen utvecklar kvinnorna i nästa del.  

En d e l  a v  g ruppe n  

Sofia talar om att det finns en yrkesstolthet inom hennes arbete. Hon anser att arbetet är kul och 

också viktigt för henne. På det sättet vill hon också lyfta fram att det är hennes personliga 

egenskaper som talar, inte de egenskaper hon antas ha bara för att hon är kvinna. På det sättet 

är hon alltså en del av yrkesgruppen. Samtidigt kan hon se att hon delvis anpassat sig genom att 

framhäva sina prestationer och att hon ibland talar på ett annat sätt för att mer vara en del av 

gruppen.  

Alvesson och Billing hävdar att det i samhället kulturellt på olika sätt förmedlas att män och 

kvinnor har förutsättningar att arbeta med olika saker. Hur vi socialiseras ska därmed 

bestämma vad vi exempelvis kommer att arbeta med i våra liv (Alvesson, Billing 1999: 84). 

Anna diskuterar också hur vi redan som barn ges olika möjligheter, fastän kvinnor och män inte 

har stora genetiska skillnader, ”jag tror att de små skillnader som finns mellan pojkar och flickor 

när de är små, de förstärker man upp… jag har hört föräldrar så många gånger som säger att ’oj, 

vad han är arg’ när den lille pojken gråter, och ’oj, vad hon är ledsen’ när det är en flicka som 

gråter... För det är klart att den där pojken gråter för att han är ledsen precis som den lilla flickan 

är. Precis för samma sak. Det är samma känsla. Man tar bort eller gömmer ord som ledsen, ensam, 

liten och rädd hos pojken, och tar fram tuff, stark, modig och så. Jag tror vi ska låta både flickor och 

pojkar få samma spektrum.” Hon menar med det att vi socialt bygger in skillnader som inte finns 

biologiskt, redan när barnet är litet. 

Sofia anser att när hon pratar med män på arbetsplatsen om hur vi är, så har hon insett att vi är 

ganska lika. Alla är exempelvis oroliga ibland, oavsett deras kön, menar hon. Däremot tror hon 

inte att män pratar öppet om det på samma sätt som kvinnor gör. Likaså säger Anna; ”jag vet att 

jag ibland behandlas annorlunda för att vissa män har svårare att, de vet inte hur de ska ställa 

sig… eller att de har förväntningar att jag har ett annat språk. Men när de får vara som de är så är 

de bara människor. Och då tänker inte jag och inte de på att det är skillnad.” Hon menar att olika 
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genus är något som individen kan lägga märke till i början av en kontakt med nya människor, 

som ett första intryck, men att betydelsen av olikheten försvinner ganska snart. 

Det kan till och med vara möjligt att, så att säga medvetet gå ifrån stigmat och kliva ut från 

genusdiskursen i vissa fall. Anna talar exempelvis om hur de på morgonen på hennes arbetsplats 

säger ”hej grabbar”. Detta uttryck kopplar hon dock inte till genus, utan istället tolkar hon det 

som ”hej kamrater”. I detta fall ligger genus i det bokstavliga ordet, men inte i betydelsen. Hon 

har på så sätt frånstigit sitt genus i det sammanhanget och känner sig som en del av 

gruppgemenskapen, vilken hon därmed sätter främst i den kontexten.   

Även Goffman anser att individen kan bryta sig ur kretsen av sina ”egna”, i denna studie med 

betydelsen ”de som har samma genus som individen själv”. (Goffman 1972: 35). I min tolkning 

kan detta också betyda att vi exempelvis kan anpassa språket till den ”nya” gruppen. Till 

exempel menar både Sofia och Anna hur de anpassat sig och följer gruppens kultur genom ett 

rakare språk.  

Anna menar att ”jag anpassar mig efter den kultur som finns. Och ja, det är klart att om kulturen 

är präglad mest av män så blir det ju en kultur som passar män bättre, med de små skillnader som 

är individuella. Jag valde taktik för att komma fram i den gruppen”. 

Enligt Goffman kan individen bära ett stigma under en kortare eller längre tid då det är 

situationsbundet (Goffman 1972: 13). Sofia diskuterar detta och ger ett exempel när kollegerna 

såg henne som en av dem; ”då var det en kille som sa till mig att ’men Sofia, du är ju en utav oss, 

men du är ju inte riktigt som de andra grabbarna’. Men då kände jag att det var min gräns, jag ville 

inte stå och diskutera andra kvinnor på andra kontor. Hur de såg ut och hur snygga de är. Men då 

hade de ingen känsla för att jag var där eller för att jag skulle kunna ta illa vid mig... de tänkte 

liksom inte på det.” 

Kvinnorna har därmed på olika sätt anpassat sig till gruppen för att bli en del av den. Detta har 

skett mer eller mindre självvalt. Ifråga om var gränsen går, om det är kvinnorna eller gruppen 

som helhet som anpassats till varandra är mer problematiskt att avgöra. Bägge skeendena är 

dock synbara. Både Anna och Sofia kan dock ibland känna sig utanför gruppen på grund av sitt 

genus. Mer om detta följer i nästa del.   

U ta nför  gr uppe n   

Sofia menar att hon för det mesta känner sig som en del av gruppen på arbetsplatsen och kan 

influera och få sin åsikt hörd, men hon menar även att ”tidigare kan jag ha känt mig motarbetad 
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om det ska ha delats ut arbetsuppgifter. Men nu är jag ju också äldre och kan säga ifrån mer.” Hos 

den tidigare arbetsgivaren var de fler kvinnor som arbetade på företaget, men där var det 

väldigt tydligt att det var mansdominerat. Hon menar att det var svårt att göra någon slags 

karriär och att få gehör för sina idéer, ”man kunde exempelvis titta i lönekuvertet och se att jag 

hade ett antal tusenlappar mindre än mina kolleger som började samtidigt och hade samma 

bakgrund. Och det upptäckte jag inte förrän jag kom hit.”  

Som nämnt är min utveckling av Goffmans begrepp stigma i förhållande till kön, av dubbel natur. 

Att vara i minoritet könsmässigt på en arbetsplats kan vara av både positiv liksom negativ 

karaktär. Det jag vill lyfta fram är olikheten från normen. Både Sofia och Anna har upplevt 

stunder då de stått utanför gruppen på arbetsplatsen på grund av sitt genus. Ibland självvalt och 

ibland mindre självvalt.  

En negativ del till följd av att tillskrivas ett stigma, kan vara att bli utsatt för diskriminering. Det 

kan ta sig olika uttryck på arbetsplatsen; att inte få vidareutbilda sig, att få lägre lön och att 

andra kan avancera fortare trots samma meriter, kan vara några exempel. Diskriminering kan 

också vara mer eller mindre subtil. Att bli osynliggjord eller att inte få uppskattning för det 

arbete man gjort, kan exempelvis vara svårt att synliggöra (Wahl 2003: 21, 94). 

Wahl beskriver hur organisationsstrukturen kan påverka kvinnliga ingenjörer negativt, ”bristen 

på karriärutveckling förklaras oftast med att kvinnor inte vill eller kan göra karriär. Det beror 

dock på att de blir tolkade som avvikare i förhållande till det normala, vilket är mäns 

karriärmönster” (Wahl 2003: 101). Hon menar att i de yrken som ligger närmare den statiska 

idealtypen för vad en man är, dominerar det manliga mönstret för karriärutveckling (Wahl 

2003: 101). 

Sofia har i sitt tidigare yrkesliv mött ett osynliggörande av henne för att hon är kvinna, ”det finns 

många situationer då någon frågat ’vem vill ta det här?’ och jag sagt ’ja, jag kan ta det’ och då fått 

svaret ’jaha, men…’… När man frågat tidigare chefer och tyckt att jag inte får någon chans eller 

göra något nytt, och sagt att ’är det något fel på mig eller’, då har de tyckt att ’nej nej, absolut inte, 

och känner du så, ja, du får ta för dig mer’. Och jag har suttit där på otaliga möten och försökt ta 

för mig och sagt att ’jag gör det’ eller ’jag fixar det’. Och har då alltid fått någon undanflykt om att 

’ja, men jag tror att det är bättre om han…’. Och då har jag tänkt att varför? Det är inte att man 

alltid ifrågasatt det då, men mer tänkt att jaha.. Till slut blir man också ganska trött på det där. 

Det kan ha varit uppgifter som har varit nya för alla i gruppen. Men jag har helt enkelt inte fått 

chansen. Men det är svårt att veta om det är för att jag är kvinna, eller om det är för att jag är jag. 

Men det har varit upprepade gånger då jag försökt. Och när jag frågat så får man inget vettigt svar 
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varför… Det kan jag känna är annorlunda här då.” På det sättet har hon tidigare blivit motarbetad 

och haft svårigheter att avancera. Hon ser att de manliga cheferna har haft en annan inställning 

till kvinnor och teknik. Speciellt har hon märkt att män i hennes egen ålder har svårt att 

acceptera att hon kan sitt yrke. Hon menar att, ”det kan kännas ibland att man måste vara lite 

bättre än killarna för att man ska tituleras som bra eller duktig.” 

Alvesson och Billing anser att det i vår del av världen fortfarande är ovanligt med kvinnliga 

poliser eller manliga sjuksköterskor. De menar att ”de är i minoritet inom sina yrkesgrupper – och 

det riktas olika förväntningar till de båda kategorierna” (Alvesson, Billing 1999: 84). Normer visar 

därför vad som är den korrekta arbetsplatsen för det genus personen tillhör. Alvesson och 

Billing menar vidare att som kvinna inneha en hög chefspost, det kan bli en balansgång. 

Eftersom den posten generellt förknippas med manlighet. Vi ställer i vårt samhälle ”manligt mot 

kvinnligt och ger dem motsatta drag och alltså betraktar det som en motsägelse att inneha ett 

chefsjobb och att vara kvinnlig. För att en kvinna ska bli chef krävs att hon överskrider den 

normativa kvinnorollen, eftersom chefskap inte är förenligt med vad som stereotyp förknippas med 

kvinnor.” (Alvesson, Billing 1999: 84). Kvinnor som därmed har ett yrke som är ovanliga för 

kvinnor kan därför riskera att känna sig okvinnliga, enligt denna tanke (Alvesson, Billing 1999: 

84). 

Enligt Sofia är det möjligt att männen i ledningsgrupper kanske inte medvetet väljer bort 

kvinnor, utan att de kan känna igen sig mer i män och därför väljer dem före. Hon ser även i 

anställningsprocessen hur kvinnor inte framhäver sig själva lika mycket som män. När de nu 

anställer försöker därför Sofia få företaget att ställa frågor på ett sådant sätt som gör det lättare 

för kvinnor att framhäva sina kunskaper. 

Även Anna har mött svårigheter att avancera tidigare i sin karriär. Hon menar att förväntningar 

från andra för att hon är kvinna, gör att hon får arbeta hårdare för att få chansen till en operativ 

tjänst. Hon anser sig ha förutsättningarna som behövs, men tror att en del män har svårt att se 

henne i en sådan tjänst. Hon anser att det antagligen inte är någon slump att hon nu arbetar med 

brandförebyggande arbete. Hon menar att ”jag har sökt jobb som har haft operativa uppgifter, 

där män fått det istället, som enligt min bild inte haft bättre förutsättningar, men som man har 

tolkat att han har det. Att han är tuffare och att det är en tuffare syssla. Det är en spekulation och 

jag skulle gissa på att det har påverkat. Det är inte uttalat, och skulle man fråga så skulle de nog 

säga att det inte spelar någon roll, men jag tror att någonstans så är det så”. 

Sofia kan dock se att en förändring pågår, och att yngre män har en annan inställning till 

kvinnor. Hon ser att män och kvinnor börjar anpassa sig mer mot varandra och att det blir mer 



24 

 

på samma villkor, än bara på männens villkor. Samtidigt är det svårt att säga vad som är manligt 

och kvinnligt menar hon. Men hon hävdar ändå att det blir mer och mer som en slags balans och 

att klimatet på arbetsplatsen börjar gynna kvinnorna mer. 

Sofia anser också att hon nu blir mer uppmuntrad. Delvis för sina personliga egenskaper, delvis 

för att hon är kvinna. Hon sitter nu också med i ledningsgruppen, ”det kanske inte har direkt att 

göra med att jag är tjej, men jag vet att man kommenterat det att det är bra att det finns en tjej 

med i ledningen… Man kanske tyckte att de här mjukare värdena var viktiga och att man ser att 

jag kanske pratar på ett visst sätt.” 

Som nämnt tidigare i studien så har både Sofia och Anna klargjort att ett rakt språk är viktigt på 

arbetsplatsen. Detta sätt att tala på var nytt för Anna när hon började arbeta. Hon har därför 

varit tvungen att anpassa sig till den gruppkulturen. I början kände hon dock en osäkerhet inför 

om det var hon som handlade annorlunda än de andra, eller om det var de som behandlade 

henne annorlunda. 

Goffman menar att ”när normala och stigmatiserade faktiskt kommer i varandras omedelbara 

närhet, och i synnerhet om de försöker upprätthålla en ömsesidig samtalskontakt, uppstår det en 

sociologiskt sett primär situation, eftersom i dessa fall båda sidor direkt måste ta hänsyn till 

stigmats orsaker och verkningar. Den stigmatiserade individen finner kanske att han känner sig 

osäker på hur normala kommer att identifiera honom och ta emot honom.” (Goffman 1972: 22). 

Denna tanke kan ses applicerbar på Annas situation då hon påbörjade sin tjänst.  

Såhär i efterhand ser Anna svaret i att hon inte kunde den kulturen. Hon menar att det var ett 

manligt sätt att prata som de använde i arbetsgrupperna, ”när en pratar så lyssnar de andra och 

sen är han klar, och då är det klart. Sen säger en annan något. Man turas om på ett väldigt 

strukturerat sätt. Jag tycker att när jag pratar med andra kvinnor så är det mer flödande dialog 

och att vi nickar och därmed bekräftar vad andra säger… Jag kände mig väldigt vilsen på de här 

mötena när vi pratade om någonting. Jag väntade på att få någon respons, ’jag hör vad du säger 

och vi accepterar dig’, men fick ingen. Och de väntade istället på att jag någonsin skulle pratat 

klart, så att de skulle kunna säga sitt.” Hon menar att det tog många möten att förstå detta och 

inse att hon behövde lära sig det sättet att prata på, för att hon skulle kunna komma vidare.  

Sammanfattningsvis menar både Sofia och Anna att de har mött ett osynliggörande av dem i 

arbetssammanhang tidigare. Detta har också varit mer eller mindre tydligt kopplat till genus. 

Samtidigt bör den specifika arbetsplatsens genusskapande tas i beaktande här. Sofia ger bland 

annat exempel på hur hon på den nuvarande arbetsplatsen också blir uppmuntrad på olika sätt 

på grund av sitt genus, till exempel har hon kunnat lyfta in en kvinnlig aspekt på ledningsmöten.  
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Kvinnorna har här visat hur de ser på sin arbetssituation i förhållande till genus och situationen 

att vara i minoritet könsmässigt på arbetsplatsen. I nästa kapitel står männen i fokus, då 

intervjuerna med männen behandlas i kombination med teorier om kön och genus 

sammankopplat med organisation.  

MÄNNEN  

Efter en lång busstur hoppar jag av på busshållsplatsen utanför det stora äldreboendet som 

ligger utanför stadens centrum. Jag tar mig förbi den stora ingången på tegelhuset och en våning 

upp ringer jag på klockan på den annars låsta avdelningen. Peter möter mig, vi sätter oss ner 

utanför avdelningen och jag slår på min bandspelare. 

Han började som vårdbiträde på ett sommarvikariat och blev sedan kvar. ”Jag jobbade som 

fritidsledare, hade lite lärarvik och så. När de tog slut så sökte jag här för att det låg nära där jag 

bor. Jag började med att jobba natt. Först trivdes jag sådär, men sen när jag började jobba dagtid 

så var det rätt kul. Sen har jag fastnat. Sen ju längre tid man jobbar, ju tryggare blir man också i 

arbetssituationen och då blir det roligare också.”  

Johan möter mig för sin intervju på sin arbetsplats en aprildag. Som administratör har han ett 

eget kontorsrum invid en lång korridor. Där inne sätter jag mig mittemot hans skrivbord och 

intervjun kan börja.  

Genom sin långa erfarenhet på andra arbetsplatser jämför Johan gärna sina arbeten sinsemellan. 

På kvinnodominerande arbetsplatser har han dock arbetat under cirka 30 år. Han sammanfattar 

med att ”i början var det kvinnor som ville fram som hade det tufft på ABF. Man retade dem med 

kommentarer som ’hör ni hur de tjattrar och låter’. Man följde ju kanske med lite, men jag hade 

nog en lite annan syn, jag var ju en av de första som var pappaledig -75 … och då sa grabbarna till 

mig eftersom jag fortfarande då var på verkstan, att ’vad ska du göra hemma en månad?’. 

P å  a rbe t spla t se n   

Johan trivs på sin arbetsplats, men menar att han inte har några mål kvar som han vill uppnå i 

arbetslivet. Han har uppnått det han vill och om några år går han i pension. Peter å sin sida säger 

att det viktigaste med hans arbete är att han känner att han gör någonting för andra, vilket han 

känner att han kan uppnå genom sitt arbete. Han uppskattar den nära kontakten som han har till 

vårdtagare, något han antar att han inte skulle ha på samma sätt i ett annat yrke. Peter anser 
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dock att atmosfären kan vara rörig ibland på arbetsplatsen, men att han samtidigt trivs med att 

”ta över och rycka i trådar”. 

Peters arbete kan vara fysiskt tungt, är ett låglöneyrke, ges lite uppskattning och har dåliga 

förmåner menar han. Enligt Peter förändras också arbetsgruppen väldigt ofta. Anställda stannar 

generellt inte så länge. Han menar att det finns också de i gruppen som inte är utbildade för 

något annat och därmed inte har andra alternativ till arbete. Han anser att ”det är ganska tungt. 

Jag tror att människor med ambitioner satsar på en annan karriär. Som är mer vardag och med 

bättre arbetsmiljö. Lågutbildade yrken kanske inte är så glamourösa som ett bättre yrke. Men är 

du svag som människa kanske du inte har den disciplinen som krävs för att plugga några år för att 

sen skaffa dig en bättre arbetsmiljö. Utan man befinner sig i den jobbiga arbetsmiljön hela livet 

då.”  

Peter tror att anledningen till att det finns så många kvinnor inom vården är att vården 

historiskt byggts till stor del på ideellt arbete och att kvinnorna ville göra en insats. Han menar 

även att barnuppfostran fortfarande är olika beroende på barnets könstillhörighet, och att 

flickor generellt leker mjukare lekar och att pojkar leker med traktorer och bilar. Att han själv 

var med och fostrade sina syskon ser han som grunden till sitt intresse för omvårdad.  

Alvesson och Billing hävdar att kvinnor generellt önskar en mindre hierarkisk arbetsplats där 

arbetsklimatet gynnar områden som empati och intuition (Alvesson, Billing 1999: 177 ff). På 

kvinnodominerande arbetsplatser där atmosfären skapats av kvinnor, är det därför rimligt att 

anta ett sådant arbetsklimat har ett starkare fäste. Peter bekräftar detta. Han kan se att 

jargongen på arbetsplatsen är mer dämpad, än vad han tror att den är på till exempel en 

byggarbetsplats där de flesta är män. Peter menar exempelvis att det sällan skämtas på ett grovt 

sätt på arbetsplatsen. Alvesson och Billing menar jämförelsevis att på arbetsplatser skapade 

enbart av kvinnor, som är fallet för exempelvis vårdbiträden som Peter, där skapas också 

relationerna vanligtvis av en delad känsla av underordning och med en känsla av frånvaro av 

konkurrens (Alvesson, Billing 1999: 113).  

Även Johan menar att atmosfären på hans arbetsplats inte är av det ”råare” slaget. Han jämför 

med hur det var när han var ung på bilverkstaden och då ser han en stor skillnad. Johan menar 

att på den nuvarande arbetsplatsen är det en väldigt trevlig och öppen atmosfär, utan fräcka 

historier och där individerna får uppskattning för det arbete som utförs. När han ser tillbaka på 

den tidigare arbetsplatsen ABF, så kan han se att den råa jargongen försvann när fler kvinnor 

kom in på arbetsplatsen. Han tror dock att det är bäst med en jämn könsfördelning och att det 
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blir en bra stämning om det finns båda parter. Johan hävdar att det finns ett ”tjejsnack som är 

minst lika tufft som det är i grabbsnacket” och anser därför att en blandning är bäst.  

Samtidigt kan Johan se en skillnad i förhållande till andra yrken han har ett nära samarbete med 

och menar att det finns stunder med förnimmelsen av hierarki, att han får känslan av andra att 

”jag är en simpel administratör och inte en professor. Det kan jag känna vid ett universitet att det 

är väldigt fixerat vid utbildning. Det är väldig hierarkiskt. Men det tror jag inte har med manligt 

och kvinnligt att göra… eller kanske det har att göra med manligt och kvinnligt, för jag har en 

känsla av att kvinnor som är professorer är mer öppna. Medan män bevakar reviren bättre än 

kvinnorna gör. Det är min uppfattning om de få jag känner. Alvesson och Billing refererar även till 

detta, då även de menar att män generellt bevakar sina positioner i större utsträckning än vad 

kvinnor på arbetsplatsen gör (Alvesson, Billing 1999: 210).  

Alvesson och Billing anser att skapandet av en identitet inte är något som sker i avskildhet. Det 

är något som skapas i nära samspel med andra människor. Den måste konstrueras och ges 

mening både utifrån den egna individen och utifrån andra människor, som bekräftar eller 

ifrågasätter de egenskaper som lyfts fram. Identiteten är också mångfaldig, liksom kontextuell, 

och en person kan på samma gång vara exempelvis både chef och förälder. Identiteten kan dock 

ses som starkt könsbestämd, och det är ofta avgörande för oss att placera in oss själva och andra 

i en specifik könskategori (Alvesson, Billing 1999: 106-107).   

Johan menar att det är skillnad mellan män och kvinnor och också mellan manligt och kvinnligt. 

Detta gör att vi också agerar på olika sätt även på arbetsplatsen. Johan anser att ”det finns mer 

mjuka sidor hos kvinnorna. Det kanske beror på att de fått stå tillbaka tidigare. Men sen finns det 

ju vassa armbågar på kvinnorna med. Men har de kommit upp på den nivån så behöver de ju inte 

köra med armbågen längre. De har lättare att se alla på rätt sätt, än vissa män då, som 

fortfarande, fastän de är uppe, helst ska upp lite till. Då kan man köra över andra.” Han menar 

exempelvis att kvinnorna vanligen talar i termer av att ha gjort uppgifter tillsammans, medan 

män har en större förmåga att tala i jag-form, som till exempel att ”jag har gjort det här”. 

Identitetsskapande i kombination med arbetsplats talar Peter och Johan om på olika sätt. Peter 

menar att eftersom det inte var ett aktivt val han gjorde när han började arbeta som vårdbiträde, 

kunde inte arbetet kopplas till hans identitet då. Men han menar att ”nu är det ju en identitet när 

jag har arbetat här. Men det var ju inte en identitet jag valde. Men nu är det ju min grej.” Johan 

anser att om arbetet ska kopplas tillsammans med ens identitet, så är en nödvändig faktor att 

personen trivs på arbetsplatsen. Annars “är man bara på väg mot ett annat och då tror inte jag 

att man skapar en identitet kring det. Men nu kan jag känna att jag utvecklas av att vara här.” Han 
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menar att det delvis är ny kunskap han får, men han kan också tillföra kunskap från tidigare 

arbeten. I och med det utvecklas personen och förändras med de yrken denne trivs med. Det 

utvecklar därmed både den egna identiteten och den sociala identiteten på arbetsplatsen. Johan 

anser till exempel att kunskap han fått genom yrkeslivet även kan användas i det privata 

umgänget, som att han kan se saker från olika perspektiv. Han hävdar dock att detta inte 

behöver kopplas ihop med könstillhörighet.  

Alvesson och Billing anser att en identitet kan vara individuell eller social. I en social identitet 

sker definitionen av att vara medlem av gruppen. Gruppidentiteten har därför klara gränser utåt, 

men inbördes är de diskuterbara. Men vårt behov av att tillhöra en grupp gör också att vi 

anpassar oss och förändrar oss (Alvesson, Billing 1999: 107). Det går att uttyda från 

informanterna att identiteten påverkas från flera aspekter och att det inte är en envägsprocess. 

Genom ny kunskap och nya insikter förändras även den personliga identiteten, samtidigt som vi 

anpassar oss till den tillsammans med andra människor. Då kan vi också tillföra nya aspekter till 

just den situationen och sätta en personlig prägel på den.  

Peter säger att han trivs på sin arbetsplats som vårdbiträde. Han menar att egenskaper som att 

han är trygg i sig själv, inte ser något som omöjligt och att han kan inse individens behov även 

om denne inte kan kommunicera det muntligt, är viktiga för att han ska trivas.  

Båda männen menar att det är viktigt att trivas på en arbetsplats för att utvecklas. Samtidigt 

anser Peter att han får nytta av sina personliga egenskaper. Han menar att förmågan att kunna 

se en individs behov vanligtvis betraktas som en kvinnlig förmåga. I denna fråga återkommer 

han till uppfostran av barn och menar att barn uppfostras på olika sätt. Exempelvis så lär vi inte 

generellt pojkar förmågan att kunna se individers behov, på samma sätt som vi lär flickor. Peter 

anser att han fått öva, bland annat genom att han fick ta hand om sina syskon som liten. På det 

sättet känner han att han kan sitt arbete väldigt bra, vilket i sin tur gör att han trivs på 

arbetsplatsen, vilket gjort att han stannat kvar.  

Alvesson och Billing hävdar att ”ibland förklaras dagens könsarbetsdelning med att kvinnor och 

män helt enkelt söker olika jobb på grund av att de har olika intressen. Detta beror på att kvinnor 

och män socialiseras på olika sätt och ’accepterar’ olika könsroller och positioner i livet. Män söker 

sällan kvinnojobb, inte bara på grund av de dåliga lönerna och den låga prestigen utan också 

därför att dessa betecknas som ‘kvinnliga’” (Alvesson, Billing 1999: 85). Detta kan härledas till 

både Peter och Johan som, i förhållande till kvinnorna i studien, inte utbildat sig och på samma 

sätt strävat mot att få den tjänst de idag innehar. Peter har istället hamnat på arbetsplatsen 

genom att han ”blev kvar” efter ett sommararbete. Han har därför inte sökt sig till yrket eller haft 
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det som ett mål att bli vårdbiträde. Detsamma kan delvis ses för Johan. Han har inte målinriktat 

sökt sig till yrket administratör. Han har istället arbetat sig framåt från att ha varit utbildad 

bilmekaniker, vidare till ABF, till att idag vara administratör. Således har hans väg varit 

erfarenhet inom området, istället för en utbildning till att bli administratör. 

Både Peter och Johan ser också till kulturella faktorer när de talar om könssegregeringen på 

arbetsplatser. Peter menar att kvinnorna tidigare generellt arbetade deltid inom vården, vilket 

möjliggjorde för deras män att göra karriär. Både Peter och Johan anser dock att det skulle vara 

bra för yrkesgruppen om den var mer blandad könsmässigt. Enligt Peter skulle det inte bara 

vara bra för atmosfären på arbetsplatsen, utan också för att avlasta när det är fysiskt tungt, då 

män generellt är fysiskt starkare menar han. Johan menar även att det skulle vara bra för 

helheten och atmosfären på arbetsplatsen och därför för yrkesgruppen som helhet. Det eftersom 

vi är delvis olika som män och kvinnor, menar han.   

Sammanfattningsvis talar männen om arbetsplatser de trivs att arbeta på. Johan anser att det är 

en öppen och trevlig atmosfär, där det sällan förs grova skämt. Likaså talar Peter om en dämpad 

stämning på arbetsplatsen, samtidigt som han menar att arbetstyngden med exempelvis tunga 

lyft kan vara påfrestande fysiskt. Männen menar att det individuella identitetsskapande är nära 

sammankopplat med arbetsgruppens. Samtidigt, för att man ska kunna utvecklas som individ i 

ett givande och tagande är det en förutsättning att man trivs på arbetsplatsen. Mer om att vara 

en del av gruppen behandlas i nästa del. 

En d e l  a v  g ruppe n  

Generellt upplever varken Peter eller Johan någon direkt skillnad i samarbetet med andra 

kvinnor och män när de arbetar. Peter menar att han ibland kan få en känsla av att han 

behandlas som en bror, snarare än som man. Han säger att ”de kanske sitter och pratar om sina 

kvinnliga saker som menstruation, och då får jag säga att ’hallå, här är jag’. Så man blir inte 

behandlad som man riktigt, utan kanske mer som en bror. Det är inte så att de ignorerar mig, men 

så sitter jag att ’jaha, kul att veta’.” I dessa situationer har han inte själv valt att få den rollen, 

utan det blir en påtvingad roll från övriga gruppen. Där han anses vara en del av gruppen medan 

han själv inte aktivt valt det. Han ingår på detta sätt i den kollektiva identiteten och har 

definierats av majoritetsgruppen som tillhörande. 

Johan anser att när han deltar i grupper i egenskap av administratör och att själva mötet handlar 

om detta, då känner han sig mestadels som en del av gruppen. Då är han också delaktig i 

diskussioner. Ibland intar han också självmant en mindre aktiv roll som en del av gruppen. Han 
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menar att han inte har något behov av att ta plats, som han uppfattar att män annars kan 

uppmuntras till att göra. Han ger också exempel på gånger då han inte haft kunskap inom 

specifika områden och då intagit en roll där han lyssnar in och håller sig i bakgrunden. Han 

menar att det i sådana lägen ”finns andra som varit här längre och har bättre koll”. Johan känner 

därför inget behov av att vara i centrum och intar då självmant en mer reserverad än utåtriktad 

roll, i sammanhang där han könsmässigt är i minoritet. 

Johan kan också se att det kan vara skillnad när det inte handlar om hans arbetsuppgifter, till 

exempel i kafferummet. Han menar att det finns ett manligare och ett kvinnligare sätt att prata 

på. Är det bara män i kafferummet så kan det ”slira iväg” menar han. Likaså om det bara är 

kvinnor i kafferummet. Han menar att då ”dominerar man inte, inte jag i alla fall.”  

Sammanfattningsvis talar männen om att de i arbetssammanhang mestadels känner sig som en 

del av gruppen, även om de är i minoritet könsmässigt. Samtidigt kan de mer eller mindre 

självmant placera sig i en mer tillbakadragen roll när de så önskar, då majoriteten på 

arbetsplatsen i övrigt är kvinnor. Att inte vara en del av gruppen utvecklas mer i nästa del.  

U ta nför  gr uppe n   

Både Peter och Johan har upplevt stunder i arbetslivet då de på grund av sin könstillhörighet 

stått utanför övriga arbetsgruppen på olika sätt.  

Peter menar att han i en del sammanhang självmant intar en roll som ledare, speciellt när det är 

en rörig atmosfär på arbetsplatsen. Han anser att han handlar mer rakt och mer driftigt än 

kvinnor generellt sett. Som ”man säger man nog oftare exakt vad man vill. Kvinnor kanske talar 

mer runtom. Det märker jag även om man har kvinnliga chefer. Kvinnor vill mer analysera innan 

och män beslutar och ser sen hur det går.” Han anser att kvinnor generellt vill diskutera mer och 

har svårare att ta kritik. För att passa in i gruppen försöker han därför anpassa sitt språk och 

tala så att han ”lindar in saker mer”. Det för att inte vara för rak i sitt språk, vilket skulle kunna 

uppfattas som aggressivt.  

Judith Butlers heterosexuella matris kan här ses som jämförelse. Butler menar att 

genusbegreppet kan underordnas identitetsbegreppet, vilket kan ses vara fallet här. I dessa fall 

tar Peter både på sig rollen som ledare och legitimerar sin ställning som överordnad, genom sin 

könstillhörighet som man (jmf Butler 1999: 45 ff).  

Även Johan menar att han i vissa arbetssammanhang kan inta och få en annan roll genom sin 

könstillhörighet. Dock sker det inte på samma sätt som i Peters fall. Johan menar att ”jag är både 
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man och är äldre, och jag är också farsa i vissa sammanhang. Men jag tror jag haft nytta av att jag 

är man. Jag kan också känna när jag kommer in på administrationen där det bara är kvinnor, inte 

att jag får förmåner eller så. Men mer ’här kommer Johan’, de vet vem jag är för att det inte finns så 

många andra män. Så ja, det märks att jag är man i vissa situationer.” Därmed blir 

minoritetssituationen inte lika utmärkande som i Peters fall, även om det är synligt även i Johans 

situation. 

Varken Peter eller Johan anser sig ha upplevt diskriminering på arbetsplatsen. Peter menar att 

han snarare blivit uppmuntrad på olika sätt just för att han är man. Han kan exempelvis känna 

att han ges en ledarroll och får en auktoritet, även då han inte valt det själv. Samtidigt bör här 

tilläggas att det är något problematiskt att veta exakt var gränserna går för denna roll som han 

ges; när det beror på att de andra uppskattar hans personlighet eller när det beror mer på hans 

könstillhörighet som man.  

Alvesson och Billing diskuterar begreppet maskulinitet. De menar att drag som 

handlingsorienterad, objektivitet och rationalitet är viktiga för att klassificeras som man 

(Alvesson, Billing 1999: 92). Detta kan ses i jämförelse med Peter som både själv väljer att ta 

plats och av andra uppmuntras till egenskaper som kan kopplas ihop med hans könstillhörighet. 

Peter kan därför på detta sätt tydligt känna att han av andra på arbetsplatsen främst 

klassificeras som man.  

Peter menar att eftersom han är man så får han en ledarroll i gruppen. Det blir bara så, menar 

han, även om han inte önskar det. Även när det är något praktiskt som är fel, får han ofta 

ansvaret för att lösa det; ”är det något som går sönder så hämtar de mig. De utgår ofta från att en 

man är mer praktiskt lagd. Men så behöver det inte alls vara. Det är klart, jag kan ju göra lite 

saker, men jag tror inte jag kan det bättre än dem. Det kommer automatiskt, och så har det varit i 

alla år. Exempelvis om vaktmästaren är borta så har de kommit och frågat mig. Även från andra 

avdelningar.” Framförallt märker han detta synsätt från äldre kvinnor. Yngre kvinnor tar för sig 

mer menar han.  

Peter anser att ”just för att man är man så sticker man ju ut litegrann. Det märker jag även när det 

gäller boenden också. Att förtroendet kommer snabbare. Till exempel om man har besvärliga 

patienter, då kan man lättare få dem att lyssna. Jag får en automatisk auktoritet för att jag är man. 

Det lever kvar.” Just för att han är man, får han därmed större möjligheter till auktoritet och mer 

uppskattning för det han gör på arbetsplatsen. 

I Peters fall kan det därför vara dubbeltydigt att utmärkas på det sättet som man. Till stor del 

uppskattar han att det är just honom de frågar om det är något som praktiskt är fel. Han kan 
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känna sig unik med känslan av att personer omkring honom litar på honom och ger honom 

förtroenden. Samtidigt kan han känna att han uppmuntras för att han lyfter fram feminina sidor 

hos sig, som omvårdnadsegenskaper. Peter menar dock att han ibland kan få en ledarroll som 

han inte önskar. Det kan bli en börda, att få förtroenden som han bör leva upp till, men som han 

kanske inte klarar.   

För Peters del blir därför klassificeringen som man av dubbel natur. Han uppmuntras till att 

använda de praktiska sidorna av sin personlighet, liksom att han får en ledarroll av andra på 

arbetsplatsen. Enligt Alvesson och Billing är detta typiska drag för maskulinitet. Samtidigt 

uppmuntras Peter att lyfta fram sina kunskaper i omvårdnad. Enligt Alvesson och Billing är detta 

typiska drag för femininitet (Alvesson, Billing 1999: 92). I denna paradox ställs begreppen 

maskulinitet och femininitet som antiteser mot varandra. I Peters fall verkar dock motsatsparen 

inte kollidera.  

Tidigare i studien har Anna Wahls resonemang om att individen i minoritetsställning, har ett 

utrymme att skapa genus själv. Detta resonemang är lämpligt även i Peters fall, då han har 

möjlighet att lyfta fram vad Alvesson och Billing kallar både typiskt maskulina, liksom feminina, 

sidor. För Peters del är det därför möjligt att förväntningarna på honom som man, liksom bristen 

på förväntningar i och med att han är verksam i ett kvinnodominerat yrke, ger honom som 

individ möjlighet till handlingsutrymme i att utforma mansgenus på arbetsplatsen (jmf Wahl 

2003: 338-339).  

Johan upplever skillnaden från normen på arbetsplatsen på en mer subtil nivå än Peter. Han 

menar att ”som när jag går på de här mötena med bara kvinnor, så kan jag känna att ’jaha, finns 

det en man också?’ i luften på något sätt. Jag vet inte om det är negativt, det tror jag inte. Men mer 

att de är förvånade att det är en man.” Med detta menar Johan att han i vissa fall utmärks som 

man. Men däremot är han inte lika säker som Peter på att han behandlas annorlunda just på 

grund av att han är man.   

Både Peter och Johan visar därmed på olika sätt hur de avviker från normen. För Peters del sker 

det delvis i en självvald form och delvis i en icke självvald form. Johan anser att det är svårare att 

veta när han skiljer sig från normen på arbetsplatsen på grund av sin könstillhörighet. Han kan 

dock se att när han deltar i grupper med bara kvinnor, så intar han en mer dämpad ställning än i 

grupper med bara män. Han anser sig inte heller få mer uppmuntran just för att han är man i 

grupper med i övrigt bara kvinnor. I nästa del följer en fortsatt diskussion om informanterna 

som grupp, i kombination med teorier kring genus och organisation.  
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ANALYS & DISKUSSION  

Syftet med denna studie är att synliggöra och behandla fyra informanters perspektiv på genus 

och könsstereotyper i kombination med organisation, utifrån deras arbetssituationer. I denna 

del jämförs kvinnorna i studien med männen i studien. Därefter återknyter jag till teoridelen i 

studiens inledning och kommenterar de viktigaste aspekterna.  

P å  a rbe t spla t se n so m e n d e l  e l le r  uta n för  e n  g rup p  

När kvinnorna talar om sina arbetsplatser i förhållande till genus, så vill de som en helhet för 

arbetsplatserna lyfta fram ord som ”en trevlig atmosfär”. Samtidigt kan det förekomma grova 

skämt menar de. De diskuterar hur förväntningar gör att vi agerar på ett speciellt sätt i olika 

grupperingar och att vi lyfter fram olika delar av oss själva i olika konstellationer. Anna menar 

att det ibland kan vara en påtvingad kultur från andra som gör att en grupp agerar på ett 

speciellt sätt. Dock menar båda kvinnorna att schablonbilden av en brandman respektive en 

dataingenjör inte heller alltid behöver stämma. De har likväl båda två anpassat sig till den kultur 

som blivit uppbyggd av män, bland annat genom att tala på ett rakare sätt och i Sofias fall att inte 

klä sig på vad som skulle kunna ses som ett alltför kvinnligt sätt. Detta för att bli mer trovärdig i 

sin arbetsroll. 

Likaså talar männen om att de trivs på sina arbetsplatser och med sina uppgifter. Liksom 

kvinnorna talar de om en trevlig och öppen atmosfär, även om Peter menar att atmosfären 

ibland kan vara rörig, men generellt dämpad utan grova skämt. Även Johan menar att jargongen 

inte är av det ”råare” slaget. Peter visar tydligast av informanterna på ett yrke med sämre 

förmåner som exempelvis låga löner och ett tungt fysiskt arbete som påverkar arbetssituationen 

negativt. Han poängterar dock att han i stort trivs väldigt bra. Även männen talar om arbetet 

som identitet och menar att det är ett givande och tagande i hur personen utvecklas med arbetet. 

Även de har anpassat sig till gruppen, exempelvis i att ”linda in” mer i sättet att tala för att inte 

framstå som aggressiv. Enligt männen är också det faktum att man trivs med sitt yrkesval, en 

förutsättning för att arbetet ska bli en del av ens identitet.    

Trots att mina informanter är i minoritet på sina arbetsplatser könstillhörighetsmässigt sett, så 

vill jag inte se dem som offer för könsstrukturen på arbetsplatsen. Tydligt går dock att se att de 

ibland varit medveta om sin minoritetssituation, både i positiv liksom negativ bemärkelse. 

Mestadels anser de sig dock vara en del av gruppen, liksom att de blir behandlade av andra som 

en del av gruppen. Dock, vid de tillfällen de känts sig placerade utanför gruppen har de tvingats 
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ta ställning till den könsstruktur som finns på arbetsplatsen, som blivit uppbyggda av det 

motsatta könet. De strategiska valen för framgång i gruppen, kan därefter ses ha varit mer eller 

mindre planerade.   

Tydligt är att kvinnorna mer direkt än männen i studien, har varit tvungna att reflektera över 

männens ställning på arbetsplatsen. Kvinnorna i studien har också varit tvungna att i större 

utsträckning än männen anpassa sig till den könsstruktur som finns, för att kunna göra karriär. 

Samtidigt kan förmågan till anpassning kopplas till uppfostran av kvinnan, som enligt Chodorow 

uppmuntras till egenskaper som att kunna lyssna och att anpassa sig.  

Enligt Chodorow är kvinnan i det västerländska samhället mer benägen att uppfylla dessa 

egenskaper, som förväntas ingå i en kvinnoroll. Det då hon anser att kvinnan bör se på sig själv i 

relation till andra och uppmuntras till att exempelvis vara beroende av andra, ta hänsyn till 

andra och att ha en självuppoffrande attityd (Chodorow 1978: 86 ff, 175 ff). Chodorows tanke 

skulle därför delvis kunna ge en förklaring till hur kvinnorna uttryckt att de anpassat sig. 

Samtidigt är Chodorows åsikt väldigt generell. Att lägga svaret om reflektion över sin situation 

och därefter anpassning, helt i uppfostran, enligt en kvinnlig respektive en manlig norm enligt 

Chodorow är inte rimligt. Olika förutsättningar möter olika individer, genom förväntningar och 

olika villkor. Jag vill hävda att även dessa möten utvecklar oss. Att konstruera kvinnlighet 

respektive manlighet på en arbetsplats i minoritet, utgår därmed också från individen och 

förväntningar på denna som person, och inte som helt genusstereotyp. 

Sofia visar exempelvis på hur en anpassning kan ske från båda sidor. Hon beskriver till exempel 

att ledningsgruppen ser positivt på att få in en kvinnas åsikter. På detta sätt påverkar också 

kvinnans sätt att handla genusstrukturen som finns på arbetsplatsen. Sofia menar även att hon 

tidigare haft problem med negativ särbehandling på grund av sin könstillhörighet. På 

motsvarande sätt har Peter exempel på positiv särbehandling. Han menar att han ibland 

självmant väljer att ta en ledarroll för att styra gruppen åt ett visst håll och också att han 

samtidigt ges den rollen av resten av gruppen. Han kan på detta sätt få utrymme att förändra i 

egenskap av sin roll som man.  

Då identitet och genus återskapas även på arbetsplatsen, så upprätthålls och formas också 

skillnaderna mellan genus på arbetsplatsen. Att konstruera genus blir därför inte bara något 

som skapats tidigare i livet eller utanför arbetsplatsen. Konstruktioner av genus finns på 

arbetsplatserna och de skapas och återskapas hela tiden i den sociala kontexten. Maktaspekter 

blir därmed också centrala (jmf Butler 1999: 153, 160). I Sofias fall går att tyda att på hennes 

nuvarande arbetsplats har hon genom sitt ökande inflytande fått möjligheten att föra in de ideal 
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hon själv har. På den tidigare arbetsplatsen fick hon inte chansen av de män som där var i 

ledning. På hennes nuvarande arbetsplats är det dock möjligt för henne att påverka även på ett 

ledningsplan. 

Sa m ma nfa t ta nd e  a na ly s  

Teorier om kvinnans samhälleliga underordning gentemot mannen (jmf Butler 2005, Hirdman 

2003: Kap 3, Ericsson 1993: 149), är även återkommande som tema i intervjuerna. Min önskan 

med denna studie har inte varit att framhäva eller att lyfta fram detta. Det blir dock tydligt i flera 

fall hos informanterna att strukturer där kvinnan är underordnad mannen finns. Jag vill här 

peka på Hirdmans tankar kring genusordningen i det västerländska samhället. Likaså talar 

Butler om kvinnans och mannens skapande av kvinnlighet respektive manlighet i relation till 

maktaspekter i samhället.     

Hirdman menar att konstruktionen av manlighet måste ställas i förhållande till konstruktionen 

av kvinnlighet. Genom könens isärhållande legitimeras den manliga normen och den värderas 

som den positiva av de två (Ericsson 1993: 151 ff). Kvinnans underordning som grupp blir 

därmed viktig. Framförallt är detta synligt i Peters fall, där kvinnans underordning blir tydlig. 

Peter menar att han själv intar, men också kan ges en ledarroll, därför att han är man. Här ses en 

tydlig positiv särbehandling på grund av hans mansgenus. Han blir uppskattad som man, anser 

sig lättare få förtroenden och han får ofta uppdrag att laga tekniska fel. Även om han inte väljer 

att ta mer plats än kvinnorna, kan han få bättre gehör när han talar, säger han. Samtidigt kan 

Johans nuvarande arbetssituation ses som motstående till detta, då han i grupper med kvinnor, 

kan inta en mer dämpad roll och inte ges den auktoritet som Peter tycks få i vissa sammanhang. 

Johans roll kan därför ses vara mer som en del av gruppgemenskapen. 

Det som dock är värt att poängtera i relationen mellan Peters fall och Hirdmans tankegångar, är 

att individerna skapar konstruktioner av genus i förhållande till varandra. Hon menar att 

stereotypen man skapas utifrån grundprincipen att han inte är en kvinna. Hirdman menar att en 

kvinna exempelvis anses mjuk, känslosam och svag. I och med det är en man motsatsen till detta, 

alltså hård och stark med kontroll (Hirdman 2003: Kap 3). Peters fall blir ett exempel på det, då 

han uppmuntras till att uppfylla det stereotypa mansgenuset, som står som motsats till ett 

stereotypt kvinnogenus. 

Detta kan också kopplas till kvinnorna i studien. De menar att de, till skillnad från Peter, haft 

problematiskt att avancera och att få nya arbetsuppgifter. Manlighet och ledarskap kan därför 

ses skapas i en kombination. Därmed går det också att tyda att kvinnlighet därför enligt norm 
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bör skapas i kombination med en mer defensiv hållning. Här skulle Chodorow och Gilligans syn 

på barns utveckling kunna förklara den tydliga segregeringen på arbetsmarknaden. Chodorow 

och Gilligan kopplar tydligt ihop yrke och känslor och hur brytningen för pojken, liksom flickans 

relationskapande, leder till separata föreställningar om hur arbetslivet bör utvecklas utifrån ett 

könsperspektiv (Stack 1986, Gilligan 1993: 8 ff, 64 ff, Chodorow 1978: 111 ff).   

Gilligan framhäver att kvinnor har svårare att lyfta fram individuella prestationer och är mer 

benägna att ge omsorg till andra. Detta stärks också av bland annat Johan som menar att de 

kvinnor han möter vanligen talar i vi-termer snarare än i jag-termer. Att som kvinna söka sig till 

yrken utan känslomässiga undertoner kan därför te sig onaturligt för henne (jmf Stack 1986, 

Gilligan 1993: 64 ff, 90 ff). Förväntningar från andra på ett önskat beteende blir därmed också 

viktigt. I och med detta kan också ett problem uppstå i en rädsla för att inte gå över gränsen för 

manlighet respektive kvinnlighet. Exempelvis visar Sofia exempel på detta i att ha en klädsel 

som inte utmanar.  

Informanterna påpekar att vi uppfostras olika, liksom att våra beteenden skapas olika. Vill vi 

ingå i en grupp måste vi anpassa oss till gruppens förväntningar, förväntningar som kan 

upprätthålla stereotyper om manlighet och kvinnlighet. Genus skapas på detta sätt både utifrån 

individuellt identitetsskapande och utifrån sociala gruppers förväntningar och bekräftelser. Som 

jämförelse anser Hirdman också att genussystemet genomsyrar både det lokala planet liksom 

hela genusstrukturen (Hirdman 2003: Kap 3, Ericsson 1993: 149, 151 ff). Idéer som genomsyras 

om manligt och kvinnligt kan exempelvis därför vara att en man handlar bestämt, medan 

kvinnan är mer flexibel. Dessa stereotyper om manlighet och kvinnlighet framkommer även hos 

informanterna. Samtidigt hävdar informanterna att individen är mer komplex än så. De menar 

att deras genus skapas utifrån dem själva i kombination med förväntningar och bekräftelse från 

gruppen. På samma sätt talar informanterna om att det är möjligt att använda olika sidor av sig 

själva i olika sammanhang och att gruppidentiteten ibland kan stå över individens könsidentitet.  

Hur man lyfter fram sin roll som kvinna respektive man, blir därför beroende av sammanhanget, 

av individen själv, liksom av gruppens sammansättning. Det handlar därmed om det egna 

ställningstagandet till sitt genus, liksom om andras förväntningar, och det egna agerandet så 

länge det bekräftas som korrekt av gruppen. Individuella strategier har dock visat sig viktiga hos 

informanterna för att kunna hantera kopplingen mellan sin egen identitet, liksom det faktum att 

de befinner sig i en minoritetssituation.  

Anna Wahl har här en poäng. Hon menar att minoriteter på arbetsplatser har ett utrymme att 

forma genus för minoriteten (Wahl 2003: 338-339). Genom förväntningar och delvis genom 
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avsaknaden av förväntningar, ges individen ett utrymme att fylla ett tomrum, utifrån sig själv. På 

detta sätt kan individens genus skapas i en växelverkan mellan gruppens sociala identitet och 

individens egen identitet. En anpassning blir därmed rimlig från båda sidor.  

Detta kan ställas mot Butler som hävdar det mimetiska förhållandet till kön, där den biologiska 

kvinnan återskapar kvinnlighet, liksom mannen återskapar manlighet enligt en heterosexuell 

matris, där de två genus är polärt skilda (Butler 2005: 10, 38, 40 ff). Till exempel kan en 

motsättning ses i att Peter som man lyfter fram sina omvårdnadsegenskaper. Detta tycks dock 

inte kollidera för Peters genus som man och för att bli bekräftad som man av kvinnorna på 

arbetsplatsen. En slutsats kan därför ses vara att manlighet som begrepp omformas i vårt 

samhälle och nu kan inneha andra egenskaper än tidigare. Därmed är det möjligt att kvinnlighet 

respektive manlighet har fler övergående egenskaper nu än tidigare och är mer flytande 

gentemot varandra som begrepp. Min tanke är att när en växeleffekt sker, mellan gruppens 

förväntningar och de egna handlingarna, är det möjligt att kvinnlighet liksom manlighet 

omformas. Speciellt då de tidigare motstående egenskaperna för manlighet respektive 

kvinnlighet, legitimeras av andra.  

Samtidigt är det uppenbart att de fyra informanterna ibland utmärker sig från normen på 

arbetsplatsen könsmässigt. Goffmans stigma-begrepp blir tydligt då minoriteten kan utmärkas 

och kategoriseras av majoritetsgruppen, samtidigt som de ibland kan inkluderas i gruppens 

sociala identitet. Stigmat att vara i könsminoritet kan därför ge en ambivalens på tillhörighet i 

gruppen.  

Goffman talar exempelvis om social information som stigma-bäraren ger ifrån sig. Detta kan vara 

hur personen talar eller individens kroppsliga uttryck. Med detta kan också en anpassning ske 

till gruppen som helhet. Tydligt märks det i fallet hur kvinnorna i studien anpassar sitt tal och 

kläder för att ingå i gruppen. Även männen menar att de anpassar sitt språk för att ingå i 

gruppen som domineras av kvinnor. Detta skulle enligt Goffman kunna ses som skylning av den 

egna identiteten. Att individerna döljer det som de egentligen är. Samtidigt är det värt att 

poängtera det informanterna hävdar, att detta sätt att tala passar dem som individer.  

Kvinnorna i studien talar också om hur de lyfter fram olika sidor av sig själv i olika sammanhang. 

Goffman menar i detta att individen kan ha olika imager, sidor av sig själv, som denne kan välja 

mellan för att optimera möjligheten att av övriga få godkännande att ingå i gruppen (Goffman 

1972: 51, 62, 78 ff). Möjligt är att dessa uttryck, att anpassa sättet att tala och individens klädsel, 

på enklast sätt möjliggör för att bli en del av gruppidentiteten och då ändå ger individen 

utrymme att forma sin egen genusidentitet på arbetsplatsen, som Anna Wahl hävdar är möjligt.  
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I min utveckling av Goffmans begrepp stigma som positivt för individen, kan det också ses i 

kombination med Anna Wahls tankar. Att ha utrymme att forma sin egen identitet på 

arbetsplatsen i kombination med gruppen, gör också att individen ges möjlighet att använda sin 

genustillhörighet till en fördel. Sofia talar exempelvis om att hon kan uppmuntras till att ge sin 

syn på vad som stereotypt ses som kvinnliga sidor, exempelvis hur man ska få in mer mjuka 

värden på arbetsplatsen. Individens strävan som del av en minoritetsgrupp kan därför både vara 

positiv liksom negativ. Samtidigt som denne kan ses ha möjlighet att påverka sin arbetssituation, 

då individen ges större utrymme i sitt genusskapande. 

Att se könsidentiteter som flytande istället för fasta enheter kan underlätta förståelsen kring 

minoriteter på de könsstereotypa arbetsplatserna. Samtidigt är de två polerna kvinnligt liksom 

manligt tydliga i specifika situationer för informanterna. Avslutningsvis visar studien i stort hur 

vi på arbetsplatsen återskapar och sakta omformas i den specifika kontexten, i nära samband 

med den övriga gruppens bekräftelse.  

Avsl u ta nd e  ord  

Det är tydligt att könstillhörighet/genus inte helt kan ses som en isolerad och oberoende faktor 

på en arbetsplats. Detta är beroende även av andra aspekter som den specifika situationen och 

arbetsplatsen, samhället i stort, individers ålder, arbetsplatsens sammansättning, klass och 

liknande. Det är emellertid tydligt att kön och genus som element, utmärker sig på arbetsplatsen. 

I skapandet av den individuella och kollektiva identiteten är individens könstillhörighet och 

genus en viktig faktor för helheten.  

Mina informanter har visat hur det är att arbeta på en arbetsplats där de är i minoritet 

könsmässigt. De har också visat att de både kan ta hjälp av sitt genus, samtidigt som det i en del 

situationer har mindre betydelse vilket genus individen tillhör. Att vara i minoritet könsmässigt 

kan också ses skapa både fördelar liksom nackdelar för individen. I det stora hela är det dock 

tydligt att alla informanter trivs väldigt bra på sina arbetsplatser och ser att de kan tillföra något 

som de önskar. Samt att de ser att de kan utvecklas.  

Jag är till sist tacksam för de inblickar och perspektiv som dessa informanter gett. De har inte 

bara gett en bild av deras arbetssituation som den ser ut idag. I ett större perspektiv har dessa 

informanter också gett insikter om genussystemets nuvarande ordning, liksom förutsättningar 

för framtida genusordning på arbetsmarknaden.   
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