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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie undersöker könsmönster på två olika arbetsplatser, där 

den ena är mansdominerad och verksam inom IT-branschen, och den andra är 

kvinnodominerad och verksam inom vårdbranschen. Studien söker att förstå och 

sätta ord på normer och strukturer gällande kön som finns på arbetsplatserna, 

och om det finns likheter och olikheter mellan dessa två branscher. Studien 

granskar även på vilket sätt könsstrukturer kan påverka individer att utföra sitt 

arbete. Den metod vi använt oss av är kvalitativ analys, interpretativism, 

konstruktionism och kritisk diskursanalys. Det empiriska materialet består av 

intervjuer från de båda företagen, med både män och kvinnor. Den huvudsakliga 

slutsatsen blev att könsmönster och könsroller skapas i olika sammanhang hela 

tiden, och främst i interaktion. De två arbetsplatserna vi undersökte är olika på 

många sätt och därför kunde vi tyda olika könsmönster men även likheter.  

 

Nyckelord 
Könsstruktur, genus, arbetsdelning, könsmönster, diskurs, interaktion, makt, 

avvikare, könsroll, symboler, norm, etnometodologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
Att förstå sig på genus, könsstrukturer och maktförhållanden är en komplicerad 

sak och tar lång tid innan det ens går att sätta ord på ett sådant fenomen. Att få 

upp ögonen för något är en sak, men sedan att förklara varför och att förstå 

varför saker och ting är som de är, det tar sin tid. Det går nog inte heller riktigt 

att hitta hela förklaringen, för genus är något som sitter så djupt i oss att vi inte 

kan vara totalt objektiva när vi studerar det. Med denna uppsats vill vi dock sätta 

ord på det vi kan göra, det vi kan hitta och därmed ge vårt bidrag för att förstå 

detta komplexa system och fenomen. 

Eftersom vi båda har ett starkt intresse av genus kändes det självklart att välja 

något inom det området. Både intresset och förkunskapen kring ämnet har hjälpt 

oss mycket i arbetets gång. Även arbetsmiljön på olika arbetsplatser är något vi 

är intresserade av då det är en stor del av en individs vardag. Att koppla ihop 

dessa två ämnen var inte svårt, då mycket av könsprocesser sker på 

arbetsplatsen, som sedan påverkar samhället i stort. Först var tanken att 

undersöka vilka könsmönster som konstrueras på en enskild arbetsplats, då det 

skiljer sig oerhört mycket mellan branscher men även arbetsplatser generellt, 

kändes det lättast att gå in djupare på bara en enskild. Mitt i arbetet blev det så 

att vi även valde att ta med ett vårdföretag på grund av olika saker men främst 

för att de var intresserade och för att det blev en intressant dimension på studien 

då detta är en kvinnodominerad arbetsplats och den andra är mansdominerad. 

Därför ändrades studien till en mer jämförande studie och resultatet visar på 

både likheter och skillnader gällande vilka könsmönster som finns på dessa 

arbetsplatser. 

Vi vill till sist ge ett stort tack till alla som gjorde det möjligt för oss att 

genomföra vår studie. Ett stort tack till de två företagen som lät oss intervjua de 

anställda och tack till er som ställde upp på våra intervjuer. Vi vill också ge ett 

jättestort tack till vår handledare som gett oss värdefulla råd och hjälpt oss 

genom hela processen från en idé till en färdig studie. 
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1. INLEDNING 
Jämställdhet är ett utbrett begrepp i dagens samhälle. Att det finns normer och 

könsroller samt olika förväntningar beroende på om en är man eller kvinna finns 

det mycket forskning och teorier som styrker, framförallt inom sociologin. Det 

finns däremot olika analyser om huruvida dessa könsroller är djupa strukturer 

som genomsyrar allt i ett samhälle (Acker, 1990). En organisation eller 

arbetsplats har i många analyser och studier betraktats som en könsneutral 

plattform, då en anser att både män och kvinnor har samma möjligheter att söka 

vilka tjänster de vill och att avancera och utvecklas på jobbet (Abrahamsson, 

2009). Att själva organisationen i sig kan återskapa och upprätthålla könsnormer 

(Acker, 1990), är en teoretisk utgångspunkt som kan skapa nya insikter och 

tvinga analyserna att se till fler faktorer än som finns i själva organisationen. 

Detta skulle innebära att organisationen och det sättet den är uppbyggd på måste 

ifrågasättas. Då detta kräver mycket omstrukturering av organisationen som 

helhet, kan det antas vara svårt för både män och kvinnor på arbetsplatsen att 

erkänna ett upprätthållande av könsstrukturer. Att inte erkänna problem med 

jämställdhet eller att könsstrukturer håller kvar organisationen i gamla mönster 

kan medföra hälsomässiga problem för individen (Elwér, 2013) men också för 

organisationens helhet och produktivitet. Vi vill med denna studie därför 

granska vilka könsmönster som finns på de arbetsplatser vi studerat och hur de 

konstrueras, för att sätta ord på de konsekvenser det kan föra med sig. 

 

På en arbetsplats skapas ofta olika roller utifrån om en är man eller kvinna, även 

om det är samma sorts tjänst en har. Att tvingas in i en roll som personen inte 

trivs med och att ofrivilligt följa ett könsmönster kan hindra personen i sitt 

arbete och även medföra hälsomässiga problem (Elwér, 2013). På en arbetsplats 

skapas en stark eller svag kultur utifrån de personer som jobbar där, denna kultur 

kan vara lika inkluderande som exkluderande beroende på personen och hens 

upplevelser av kulturen (Garfinkel, 1993). Könstillhörighet spelar en stor roll i 

ens egen identitet, och eftersom ingen helt och hållet kan undvika att uttrycka 

sin identitet (Acker, 1990) vill denna studie granska hur dessa uttryck påverkar 

arbetsplatsens kultur och sociala samspel, därmed dess könsmönster. Då studien 

fokuserar på hur kön konstrueras i interaktion, och hur könstrukturer som finns 

på samhällets alla nivåer påverkar individerna i sitt arbete, gör det att den blir 

sociologisk relevant. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med denna studie är att granska, sätta ord på och analysera vilka 

könsmönster som produceras och reproduceras på två olika arbetsplatser i 

dagens samhälle, för att granska hur detta påverkar de anställdas arbete i 

vardagen. Vi använder en diskursanalytisk ingång för att få svar på detta. 
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De frågeställningar vi sökt att ta reda på är följande; 

Hur konstrueras kön och könsmönster på två olika typer av arbetsplatser? 

På vilket sätt kan könsmönster påverka människor att utföra sitt arbete? 

1.2 Avgränsningar  
Vår studies syfte är att få en förståelse utifrån människors egna upplevelser om 

hur könsmönster konstrueras på deras arbetsplats, och även kunna sätta ord på 

vilka könsroller som är framträdande på två olika arbetsplatser. Då vi endast 

intervjuat människor som arbetar vid två specifika arbetsplatser, avgränsas vår 

studie till att studera de könsmönster som uppkommer där. Eftersom vi endast 

använt oss av intervjuer så avgränsas också vår studie till att söka en förståelse 

för vilka könsmönster som produceras och reproduceras utifrån informanternas 

egna upplevelser av detta och av sin egen arbetssituation. Vi kopplar dock detta 

till de allmänna könsstrukturer som finns på en samhällsnivå. Vi jämför även 

med tidigare teorier i vår analys och genom detta kan läsaren få en förståelse för 

att de könsroller och mönster vi upptäckt är sociologiskt relevanta och 

vetenskapligt grundade.  

1.2.1 Om de olika arbetsplatserna 

Den arbetsplats som vi kommer att kalla Vårdföretaget, som är ett fiktivt namn, 

är verksam inom hemtjänsten och ligger i Västernorrlands län. Där gjorde vi 5 

intervjuer. Den andra arbetsplatsen som vi kallar IT-företaget, som också är ett 

fiktivt namn, ligger i Östergötlands län. Där gjordes också 5 intervjuer. 

Sammanlagt intervjuades 4 män och sex kvinnor. Vi har valt att inte beskriva 

dessa arbetsplatser på detaljnivå då det inte spelar någon större roll i vår studie 

då vi endast är intresserade av könsmönster som finns på dessa arbetsplatser. 

 

1.3 Arbetsdelning  
Vi har valt att försöka genomföra det mesta av allt arbete med vår studie 

tillsammans. På grund av tidsbegränsningen och praktiska detaljer, så måste 

dock vissa uppdelningar av arbetet ske. De fem intervjuerna på det ena företaget 

gjorde vi tillsammans. Vid dessa tillfällen utformade vi intervjun genom att vi 

turades om att hålla i själva intervjun och ha huvudansvaret, den andra 

antecknade då till största delen och var ändå med och ställde följdfrågor som 

kom fram som relevanta. Fem av intervjuerna genomförde en av oss, Matilda, då 

det var hon som höll i kontakten med detta företag och dessa intervjuer skedde 

över Skype och telefon. Gällande själva uppsatsskrivandet har vi mestadels 

skrivit tillsammans och hela tiden haft en gemensam dialog över det som 

skrivits. Dock har vi valt att lägga olika mycket fokus på de olika delarna i 

uppsatsen. Gällande teoretisk referensram läste vi båda in oss i samma 

utsträckning under studiens gång och beskrev teorierna tillsammans. Gällande 

metoden så var det en av oss som valde att göra sig mer införstådd med hur 

denna skulle utformas och genom detta beskrivas i texten. Detta gjordes av 
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Matilda. En av oss fick då fokusera i något större utsträckning på att utforma 

och framförallt strukturera upp resultat- och analysdelen av uppsatsen. Detta 

gjordes av Evelina. Diskussionen skrev vi tillsammans.  

1.4 Disposition 
Vi har nu beskrivit inledande vad den här uppsatsen kommer behandla samt vad 

vårt syfte och frågeställningar är. I nästa kapitel tas tidigare forskning upp, på 

ämnet organisationsforskning med kön och genus som utgångspunkt, där Kanter 

presenteras som en av de första inom detta område. Här beskriver vi även vår 

teoretiska bakgrund. Här tas exempelvis Foucaults och Faircloughs teorier om 

diskurser upp, som vi finner relevanta och grundläggande för vår analys. I det 

tredje kapitlet beskriver vi och argumenterar för vårt val av metod. Vi diskuterar 

etiska överväganden och kvalitetsbedömer studien. Vi argumenterar för valet av 

vår epistemologiska utgångspunkt som är interpretativistisk, samt vår 

ontologiska utgångspunkt som är konstruktionistisk. Här presenteras även valet 

av diskursanalys som metod. Då vårt material består av intervjuer beskriver vi 

här hur vi lagt upp våra intervjuer och hur de gick till. I det fjärde kapitlet 

presenteras resultatet och analysen invävt i varandra, då vi hade en 

diskursanalytisk ingång från början ansåg vi att detta var det bästa upplägget. Vi 

presenterar fyra övergripande kategoriseringar vi kunde göra utifrån de mönster 

som hittades i materialet, detta kopplas då till teori och analyseras direkt. Ackers 

(1990) fyra processer, som hon beskriver tillsammans utgör en könsskapande 

process i organisationer, utgör en stor del av analysen då vi fann att dessa väl 

kunde appliceras på vårt resultat och de olika teman vi fann. Det femte kapitlet 

innehåller en övergripande diskussion där vi diskuterar resultat, analys och 

knyter an till vårt val av teori samt metod. Vi reflekterar även över för- och 

nackdelar med vår studie samt vad som påverkade de resultat vi hittade. 

2. TEORETISK REFERENSRAM  
Studier av arbetsplatser och organisationer är en utbredd forskningsinriktning 

inom samhällsvetenskap och framförallt inom sociologi (Acker, 1990). Även 

genusforskning har ungefär sen 70-talet och framåt, blivit ett allt större 

forskningsområde. Att kombinera dessa två inriktningar har dock inte blivit lika 

utbrett (Abrahamsson, 2009). I genusforskningen får de strukturer och normer 

som formar kön en djupare och mer betydande del. Det belyses som något som 

genomsyrar hela samhället på ett djupare plan (Acker, 1990). Genom att ta detta 

i beaktning får könsnormerna en djupare och mer omfattande betydelse i studiet 

av en organisation eller arbetsplats. Vi kommer i tidigare forskning ta upp några 

av de studier och forskare som kombinerat dessa två områden. I teoridelen 

kommer forskare inom sociologi och genusvetenskap som har utvecklat 

relevanta begrepp för vårt problemområde att tas upp, därmed kan någon 

forskare finnas med både på tidigare forskning och i teoridelen. 
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2.1 Tidigare forskning  
För att hitta tidigare forskning sökte vi i databaser som DiVA Portal, Academic 

Search Premier, avhandlingar.se, Unisearch på liu.se samt sökmotorn Google. 

Vi använde sökord som genus, arbete, könsarbetsdelning, kön, jämställdhet, 

gender, organisations, arbetsplats, doing gender, könssegregering med mera. Vi 

sökte även på de namn som vi visste om sen tidigare skrivit om detta ämne, som 

Joan Acker och R.M Kanter. Forskning om organisationer har som sagt funnits 

sedan en ganska lång tid tillbaka. Däremot är kön och genus en faktor som 

många inte ens nämner i denna forskningsinriktning, eller bara tas upp som en 

kort notis (Acker, 1990). Nedan kommer vi presentera några studier och artiklar 

som har bidragit mycket till forskningsområdet organisationer och genus, vi 

börjar med Rosabeth Moss Kanter som gjorde sin studie på 70-talet men som 

fortfarande är lika aktuell. 

2.1.1 Kvinnor som avvikande 

I sin studie Men and women of the corporation (1993) studerar Kanter hur män 

och kvinnor behandlas och upplever att arbeta och finnas på ett företag. Kanter 

beskriver bland annat hur kvinnor på ett företag blir behandlade som 

”avvikarna” på olika sätt. Eftersom de är avvikare så behöver de inte anstränga 

sig för att bli noterade. De behöver dock anstränga sig väldigt hårt för att deras 

arbetsprestation ska bli noterade. Kanters (1993) resultat visar också att kvinnor 

döms hårdare för sina misstag och de blir mer noggrant bevakade i sitt arbete. 

Författaren beskriver hur det kan kännas bra att bli uppmärksammad till en 

början, men när ett misstag sker märks att det även finns stora baksidor med det. 

Kanter beskriver också något som hon benämner som “symboliska 

konsekvenser”. Detta innebär att kvinnor som arbetar på ett företag ofta klassas 

som representativa för “gruppen kvinnor”. När en kvinna till exempel begår ett 

misstag, klassas inte misstaget alltid som något som hon själv gjort, utifrån 

rådande situation hon befann sig i. Det blir ett misstag som “kvinnor gör”. 

Kvinnor får alltså både bli betraktade som något avvikande som inte tillhör 

normen, samtidigt som de inte ses som egna individer, utan främst som en del av 

kategorin “kvinnor”.  Kanter har fokuserat på hur kvinnor på ett företag blir 

avvikare (Kanter, 1993). Vi jämför i vår studie med Foucault som också 

beskriver hur ett sammanhang har en viss diskurs och genom detta finns också 

avvikare som faller utanför de som genom diskursen anses normalt (Foucault, 

1993). 

2.1.2 Könssegregering och hälsa i arbetslivet 

Sociologen Berit Åberg skrev 2001 en avhandling som behandlar vad som 

hände i samarbetet mellan män och kvinnor som hade samma utbildning och 

samma arbete. Åberg studerade en akutvårdsavdelning och en 

ordningspolisavdelning, som båda var könsblandade arbetsplatser. Syftet var att 

se vad som hände och hur arbetet fördelades på dessa arbetsplatser utifrån de 
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rådande könsnormer som finns och den sexuella hierarkin. Hon studerade hur 

dessa aspekter speglade samarbetet på de två arbetsplatserna. I annan forskning 

har det visat sig att när kvinnor är i minoritet bland män uppstår arbetsdelning 

mellan könen trots att de har samma utbildning och tjänst, men på den 

kvinnodominerade arbetsplatser förekommer detta inte i lika hög grad.  Åberg 

kallar detta fenomen yrkesintern könssegregering och är i avhandlingen 

intresserad av de konsekvenser som detta för med sig, som till exempel att 

gruppen män får större inflytande på jobbet vilket medför att de även får större 

inflytande i samhället. Hon vill med avhandlingen göra ett försök till att hitta 

orsakerna till fenomenet yrkesintern könssegregering. Studien bestod av totalt 

20 intervjuer samt observationer som gjordes innan intervjuerna. Hon finner 

resultat i sin studie av ordningspoliser i form av att det sker en intern 

arbetsdelning som grundar sig på könsuppdelning. Kvinnorna tenderade få de 

arbetsuppgifter som innebar social kompetens, medan de manliga poliserna 

tenderade ha en förväntning att lösa de arbetsuppgifter som innebar fysisk 

styrka. I sin studie av ordningspoliser finner författaren att typiska egenskaper 

som tillskrivs en ordningspolis, är även typiska egenskaper som ofta kopplas 

samman med manlighet. Detta får konsekvensen av det blir en könssegregering i 

yrkesrollen. I studien av akutsjuksköterskor kommer det fram att det finns en 

arbetsdelning som utgår från könsstrukturer på själva arbetsplatsen, men denna 

tar sig inte uttryck i yrkesrollen. Författaren betonar här hur varken typisk 

manlighet eller typisk kvinnlighet kan kopplas direkt till yrkesrollen och därför 

blir det ingen uppdelning i själva yrkesrollen. Åberg beskriver att på själva 

arbetsplatsen förväntas kvinnor i högre grad utföra hushållsliknande 

arbetsuppgifter, ta ansvar för kollegor som inte hinner med sitt eget arbete. Män 

har möjlighet i större grad att utföra tunga lyft och att undvika att utföra 

hushållsliknande arbetsuppgifter (Åberg, 2001). 

 

I boken På gränsen till genombrott - om det könsuppdelade livet (Gonäs, 2005) 

presenteras programmet “Kön och Arbete” som pågick under flera år med 

forskare från flera olika forskningstraditioner. Syftet var att studera 

segregations- och integrationsprocesser i arbetslivet, sambandet mellan 

arbetsvillkor och hälsa/ohälsa samt att studera sambandet mellan arbetsmarknad, 

välfärdsstat och familj/hushåll. Intresset låg i varför uppdelningen mellan vad 

kvinnor och män gör i arbetslivet är så stark (Gonäs, 2005). Det empiriska 

materialet bestod av en befolkningsenkät i tre östgötska kommuner, 

intervjustudier, samt fallstudier. En stor del av resultatet var att det fanns en 

generell uppfattning och en påtaglig samsyn mellan arbetsgivare och 

arbetstagare om att ens egen arbetsplats inte hade några problem med 

jämställdhet. Denna syn legitimerade även det faktum att det var ovanligt med 

ett aktivt jämställdhetsarbete. Eftersom det fanns denna gemensamma syn om 

arbetsplatsen som jämställd skulle ett ifrågasättande av detta innebära att den 

som frågar kunde bli utsatt. De flesta av de intervjuade såg fördelar med en 
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könsblandad arbetsplats och att det bara var något positivt, men det var skillnad 

på vad de ansåg kvinnor och män kan tänkas bidra med. När män kommer in på 

kvinnodominerade arbetsplatser blir arbetet mer fullödigt utfört, när kvinnor 

kommer in på mansdominerade arbetsplatser blir atmosfären bättre (Gonäs, 

2005). Ett annat resultat visade att kvinnor har sämre hälsa än män i alla 

kategorier, även om de har samma arbetsuppgifter. Till stor del berodde detta på 

att kvinnorna exponerades i högre grad för belastning på grund av att 

arbetsplatsen var utformad efter en manlig kroppsnorm. Det framkom även att 

framförallt kvinnor har en dålig allmän hälsa likväl en högre grad specifik 

ohälsa. Den grupp som löpte minst risk för dålig allmän hälsa var män med 

universitets- eller högskoleutbildning (Gonäs, 2005). 

 

Sofia Elwérs avhandling Gender equality and health experiences, som bygger 

på fyra artiklar, granskar hur könsmönster som tar sig in på arbetsplatser 

påverkar om kvinnor och män får olika hälsokonsekvenser. Studien är utförd på 

två äldreboenden och baseras på 14 fokusgrupper, samt registerdata om 

deltagarnas arbetsplatser (Elwér, 2013). I fokusgrupperna visade det sig att 

hälsorelaterade stressorer hade sitt ursprung i sociala processer utanför 

organisationen. Ojämställdhet var något som de flesta såg som ett strukturellt 

problem och kopplades inte till individens hälsa. De kvantitativa analyserna gav 

sex kluster med olika jämställdhetsmönster, i det mest jämställda klustret fanns 

det jämställda löner och föräldraledighet. Detta var också gruppen med lägst 

förekomst av psykiska besvär, de psykiska besvären som fanns var även jämt 

fördelade mellan män och kvinnor. Den högsta förekomsten av psykiska besvär 

bland kvinnorna fanns i det mest ojämställda klustret, men även på arbetsplatser 

med blandad könssammansättning. Psykiska besvär hade ofta ett samband med 

höga krav och låg kontroll på mansdominerade arbetsplatser, att bli “sedd ner 

på” på könsblandade arbetsplatser, och socialt stöd på kvinnodominerade 

arbetsplatser (Elwér, 2013). 

 

2.1.3 Rekonstruktion av kön 

I artikeln Gender Logic and (Un)doing Gender at Work analyserar Elisabeth K. 

Kelan (2010) två olika teoretiska ansatser kring begreppet “undoing gender”. 

Den ena kommer ur etnometodologin och är teoretiserad av West och 

Zimmerman (1987) samt Hirschauer (1994). Den andra är byggd på 

poststrukturalistiska och diskursiva strategier och baserade på Butlers skrifter 

(1990 , 1993 , 2004). De båda teoretiska ansatserna erbjuder metoder för att 

rekonstruera kön. Kelan kopplar också dessa teorier till aktuell forskning kring 

genus och organisationer. Syftet med artikeln är att bidra med en förståelse hur 

undoing gender på arbetsplaster kan bli teoretiserad. Kelan lägger även fram 

eget empiriskt material från 2003 och 2004 då hon gjorde 26 intervjuer på två 

IKT-företag (Information Kommunikation Teknik) i Schweiz. Hon intervjuade 

10 kvinnor och 16 män om deras arbetsmiljö, deras bakgrund, samt deras 
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uppfattning om genus i arbetslivet, hon kopplar sedan detta material till de två 

teoretiska ansatserna. Kelan kommer fram till att etnometodologiska och 

poststrukturalistiska/diskursiva metoder i kombination med empirisk forskning 

om genus, arbete och organisationer kan skapa en djupare förståelse om undoing 

gender på arbetsplatser och organisationer (Kelan, 2010). 

2.1.4 Könsordningens starka kraft 

Lena Abrahamsson beskriver i sin studie Att återställa ordningen hur 

könsordningen på arbetsplatser har en kraft att hålla kvar hela organisationen i 

gamla mönster. Hon har gjort sammanlagt fyra studier som sträcker sig mellan 

åren 1994-1999 och 2004-2005. Sammanlagt analyserade hon åtta olika 

industriföretag. Hon genomförde 78 intervjuer med 59 intervjupersoner där 30 

stycken informanter var kvinnor och 47 av intervjuerna genomfördes med 

kvinnor. Hon använde sig även av informella samtal, observationer och 

dokumentering av arbetsplatserna. Abrahamsson gjorde sammanställningar och 

diskursinspirerade analyser av projektdokument som företaget hade. I studien 

beskrivs hur organisationsförändringar brukar användas som en lösning på alla 

problem som kan finnas på en arbetsplats och i arbetslivet.  Samtidigt så finns de 

strukturer som formats utav könsordningen kvar i dessa organisationer och i 

individerna som arbetar där. Detta är en stark kraft som gör att organisationerna 

ofta behåller eller faller tillbaka i sina gamla mönster (Abrahamsson, 2009).  

2.1.5 Män i minoritet 

Karin Kullbergs rapport Man hittar sin nisch (2006) handlar om män som 

minoritet i socionomyrket, som är ett kvinnodominerande yrke. Kullbergs syfte 

är att utifrån karriär, minoritet och maskulinitet i socionomyrket, undersöka 

relationen mellan arbete och kön. Undersökningen bygger på ifyllda enkäter från 

manliga socionomer examinerade i Lund 1980-1985 samt 1993-2003. Totalt 

svarade 252 män. Kullberg gjorde sedan även 18 intervjuer med några av 

männen för att få en djupare förståelse av socionomkarriären. Resultaten från 

enkäterna visade att de manliga socionomerna ofta började sin karriär inom 

socialtjänsten, men sällan fortsatte där. Det var främst delarna av socialtjänsten 

som innefattar myndighetsutövande och kontroll som de var negativt inställda 

till. Den typen av arbete var påfrestande för många på grund av svårtagna och 

inte alltid självklara beslut om till exempel barn som far illa (Kullberg, 2006). 

Bland de som examinerades på 80-talet var det många som tidigt inlett en 

chefskarriär och 28% var vid studiens tidpunkt arbetsledare. Lika många hade 

helt hoppat av socionomyrket. Det var en färre andel bland de som 

examinerades på 90-talet som hade hoppat av, endast 5%, och 13% var 

arbetsledare vid studiens tidpunkt. Vad männen inom socionomyrket vill jobba 

med skiljer sig mellan dessa generationer. De som examinerades på 90-talet 

talade mer om att innehållet i arbetet och att få arbeta med människor är 

viktigare än hög lön och makt, även i relationen arbete och familj så gick 
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familjen först. Kullberg beskriver att de manliga socionomerna kan ses som 

representanter för den nya sortens manlighet (Kullberg, 2006). 

2.2 Teori  
Nedan presenterar vi de teorier som vi kommer att använda oss av som 

hjälpmedel i analysen. Vi har gjort vissa avgränsningar då både 

organisationsforskning och genusforskning är stora områden som kan appliceras 

på mycket. Vi fann att dessa teorier och begrepp är relevanta för just vårt 

problemområde och de gör dessutom vår studie sociologisk relevant då alla 

intresserar sig för interaktion och hur individen skapas i olika miljöer. 

 

2.2.1 ”Accountability” och indexikalitet  

Då kön är något som är en skapande process i interaktion fann vi 

etnometodologins och Garfinkels (1996) begrepp användbara för att förklara 

individernas beteende på arbetsplatserna. Etnometodologin syftar till att studera 

hur människor tillskriver mening i ett handlingssammanhang och vilka metoder 

som används i det vardagliga livet (Andersen & Kaspersen, 2007). Alla 

människor typifierar och klassificerar andra personer, händelser och även sig 

själva. De metoder och regler som finns för sociala sammanhang skapar först 

mening när de används. Begreppet accountability är svårt att översätta men det 

betyder att kunna berätta eller redogöra meningen som knyts till en aktivitet för 

en annan person. Genom att en person kan “account” för något, kan personen på 

något sätt visa varför det är relevant att hen gör på ett visst sätt eller låter bli att 

göra något annat. Samförståelse i sociala interaktioner bygger på att människor 

kan “account” för sitt beteende. (Garfinkel, 1996). Indexikalitet hör samman 

med accountability, och blir ett uttryck för när vi förkortar en kontexts 

sammanhang, underförståelse. I alla sammanhang och sociala kontexter finns 

alltid aspekter som inte förklaras eller visas öppet, men de som befinner sig i 

kontexten förstår dessa genom att det kan delta i det sociala sammanhanget på 

samma villkor. Det krävs att det finns en underförståelse av kontexten för att 

kommunikationen ska bli tydlig och kunna flöda oproblematisk mellan 

individer. Garfinkel (1996) tycker att dessa två begrepp är viktiga för att förstå 

alla interaktionsprocesser och därmed även könskapande processer. 

2.2.2 Doing gender 

Många forskare som är intresserade av organisationer och kön finner Joan 

Ackers teorier om ‘doing gender’ som lämpliga och relevanta (Gonäs, 2005). 

Ackers teoribildning utvecklade feministisk teori mycket genom att synliggöra 

fyra stora processer som samverkar och påverkar organisationens struktur. 

Processerna som presenteras nedan skapar betydelsen av kön enligt Acker 

(1990). De olika processerna kallar Acker “organisatoriska och strukturella 

könsmönster”, “symboler och föreställningar om kön”, “relationer och 

beteendemönster” och “individuell förståelse och anpassning till 
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könsordningen” (Acker, 1990). I analysen kommer vi ta upp exempel från vårat 

resultat som visar tecken på dessa olika processer. Nedan förklaras processerna 

kortfattat. 

 

1.  Strukturella och organisatoriska könsmönster 

Genom könsbaserad segregering och hierarkier delas män och kvinnor in på 

olika sätt på organisationer, genom arbeten, genom accepterade beteenden för 

respektive kön, grad av makt och ägande och olika fysiska platser. Detta tar sig i 

uttryck i utbildning, arbetsplatser, organisationsstrukturer, yrken, hierarkier, 

löneskillnader, maktskillnader m.m. Ett exempel är att organisationens absoluta 

topp ofta består av män. Dessa mönster är oftast synliga, formella och lagliga. 

 

2.  Symboler och föreställningar om kön 

Symboler och bilder som uttrycker strukturerna finns i språket men också i 

populärkulturen som på TV, i filmer, pornografi, böcker, modekläder m.m. 

Dessa symboler förklarar, förstärker och uttrycker isärhållningen mellan könen. 

Acker (1990)  kallar det för det symboliska könet och det skapar ofta dualism, 

motsatser, antiteser och därmed könsskillnader. Detta är också mycket synligt, 

men också ofta omedvetet. 

 

3.  Relationer och beteendemönster 

Den tredje skapande processen sker i interaktionen mellan människor, både 

mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor, män och män. Här skapas 

mönster av dominans och underordning genom bekräftande av varandras kön 

och även återställande av kön. Här kan en titta på beteenden som vem som 

avbryter, vem som tar mest utrymme och vem som styr ämnet i konversationen. 

 

4.  Individuell förståelse och anpassning till könsordningen 

De tre processerna ovan skapar i sig det individuella könet hos män och kvinnor. 

En skapar sig lämpligt beteende och korrekt personlighet, som val av arbete, 

klädsel och språk. Men det sker också en djupare formning av identitet, 

socialisering och lärande eftersom en gör dessa val varje dag året runt. När vi 

sedan går in i organisationen tar vi med detta och stärker på så sätt könandet av 

verksamheten (Acker, 1990). 

2.2.3 Den heterosexuella matrisen 

Enligt många så är Judith Butler den största grundaren till queerteori som har 

blivit en allt mer känd teori med åren. Butler (2007) beskriver att kön helt och 

hållet är socialt och kulturellt konstruerat, redan från födseln tvingas vi in i 

föreställningen om hur ett visst kön ska vara.  utler beskriver också hur den 

heterosexuella matrisen står bakom tydligt uppdelade könsroller. Enligt henne är 

id n om ett naturligt kön är en normativ id . Den säger inte bara hur en ska vara 

som man och kvinna, utan också att en ska vara antingen man eller kvinna. 
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Kategorierna man och kvinna blir först begripliga och får mening inom den 

heterosexualiserade förståelseramen, där endast två motsatta kön existerar. 

 atrisen begreppsliggör kroppar, genus, sexualitet och begär, särskil er 

maskulinitet och femininitet, för att sedan knytas samman genom det 

heterosexuella begärets handlingar. Att lyckas göra rätt handlingar med rätt 

kropp, iscensätta genus på rätt sätt, kan beskrivas som en överlevnadsstrategi i 

ett tvingande system där överträdelser föl s av tydliga sanktioner (Butler, 2007). 

2.2.4 Genuskontraktet 

Hirdmans teori i boken Genus - om det stabilas föränderliga former (2001), 

bygger på tidigare forskning om manligt och kvinnligt, om vilka egenskaper 

män och kvinnor anses besitta och vilket värde dessa egenskaper har. I sin teori 

beskriver Hirdman att mannen är normen, alltså egenskaper som vi förknippar 

med manlighet har högst värde och därför är dessa egenskaper de normala. Det 

har också funnits kvinnliga och manliga arbetsuppgifter i hela historien och även 

idag i icke traditionsbundna yrken finns en så kallad genusarbetsdelning, enligt 

Hirdman (2001). Författaren utvecklar också i boken teorin om ett 

genuskontrakt utifrån resonemanget om mannen som norm. Genom historien 

under väldigt lång tid har detta kontrakt framförhandlats utifrån vilka platser 

som tillhör mannen respektive kvinnan. Därmed talar kontraktet om vilka 

beteenden, handlingar och typ av arbete som är accepterade för män respektive 

kvinnor. Genuskontraktet talar också om vilka rättigheter, skyldigheter och 

ansvar som finns mellan könen, till exempel hur en relation ser ut i ett 

äktenskap. Detta leder då till att kvinnor och män förväntas vara på olika sätt 

även på arbetsplatsen. Det ställs förväntningar från alla runt omkring, som en 

också lever upp till. På så sätt hålls genuskontraktet vid liv. Hirdman beskriver 

att en förändring sker genom förståelse av genusordningen, och sedan undvika, 

lämna och förvandla den. Därefter går det att förhandla fram ett nytt kontrakt 

(Hirdman, 2001). 

2.2.5 Makt, avvikande och diskurser 

Foucaults teorier och begrepp kan vara svåra att greppa och applicera på ett 

samhällsfenomen. Vi har därför valt att använda oss av några av Foucaults 

begrepp och teorier som vi finner relevanta för vår studie och framförallt hans 

tolkning av fenomenet ”diskurs” som en inspiration i vårt sätt att utifrån ett 

diskursanalytiskt synsätt försöka synliggöra de normer som finns på en 

arbetsplats utifrån människors uppfattning om kön. Då könsnormer på många 

sätt präglas av makt, är hans tolkning av maktbegreppet också relevant att ha 

med som en teoretisk referensram i studien. 

 

Makt 

Foucault beskriver att makt är något som finns i alla relationer. Men makten i 

sig är föränderlig och anpassningsbar. Makten är ingen universell kraft som 
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fungerar på samma sätt i alla relationer. Varje relation präglas av makt, men den 

tar sig olika uttryck i olika relationer. Det vill säga olika institutioner och 

relationer är inte en direkt avbild av en redan existerande makt. Till exempel en 

relation mellan en man och en kvinna är inte en direkt avbild av den 

maktfördelning som syns i samhället mellan män och kvinnor. Denna relation 

möjliggör bara ett maktförhållande som reproducerar den makt som sedan 

tidigare finns, som innebär att män har mer makt än kvinnor. Men denna 

specifika relation är också en egen form av maktrelation som genomsyras av 

individuella mönster och uttryck för makten. Enligt Foucault finns också ett 

tydligt samband mellan makt och vetande. Foucault definierar detta vetande som 

att den moderna människan i dagens samhälle ständigt söker efter sanningen. 

Makt och vetande kan inte finnas utan varandra. För att ha makt måste en 

människa förstå vissa sammanhang hon lever i (Andersen & Kaspersen, 2007). 

Avvikande  

Foucault (1993) fokuserar också på ”avvikande” i sina studier. Han beskriver att 

människor i alla samhällen lever efter vissa strukturer som i sin tur bidrar till att 

ett visst samhälle eller ett visst sammanhang, har en viss diskurs. Denna diskurs 

formar hur vi människor organiserar och tar in olika typer av information och 

hur vi ser och tolkar omvärlden. Det som faller utanför dessa strukturer tolkas då 

som ”onormalt” då det tolkas genom sammanhangets specifika diskurs. Foucault 

utgår från en diskursanalys. Detta innebär att det finns vissa regler och strukturer 

som grundar sig i kultur och historia som påverkar hur händelser och samtal 

utformas (Foucault, 1993). 

Diskursbegreppet  

Diskursanalys är en bred och tvärvetenskaplig inriktning. Den har dock blivit 

använd inom sociologin i relativt stor utsträckning och det är en inriktning som 

öppnar upp för möjligheter att kombinera den med andra teorier (Jörgensen & 

Phillips, 2000). Genom detta är det möjligt att använda sig av den i en 

sociologisk studie. Foucaults diskursbegrepp kan beskrivas som att vi skapar en 

verklighet och innehåll utifrån vissa ramar. Åsikter och uppfattningar om ett 

fenomen skulle alltså kunna gå emot varandra, men de bygger ändå på samma 

ramar. Dessa ramar är den så kallade diskursen (Foucault, 1993). Foucault 

beskriver också att en diskurs kan ha olika former av förhållanden till andra 

diskurser. De kan likna varandra, bekräfta varandra, stå i motsats till varandra 

eller komplementera varandra (Foucault, 1993) En diskurs formar inte direkt hur 

något uppfattas eller pratas om. Diskursen betyder hur något uppfattas och 

pratas om (Foucault, 1993). 

 

Fairclough som är framstående inom den kritiska diskursanalysen belyser vikten 

av att analysera de vardagliga interaktionerna för att skapa en bild av 

verkligheten ur ett diskursanalytiskt perspektiv. Han belyser vikten av att 

studera den sociala praktiken ur ett makrosociologiskt perspektiv, alltså att utgå 
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från att de sociala mönster som finns kan grunda sig i ett större sammanhang. 

Människor producerar sin vardagliga miljö, genom att praktisera de allmänt 

accepterade regler och att låta bli det som inte anses accepterat. Fairclough 

statuerar också vikten av att detaljerat analysera texter för att få en förståelse för 

hur lingvistiken inverkar i en social verklighet (Fairclough, 2010). Fairclough 

byggde in tre dimensioner i sitt diskursbegrepp. Diskurser skapar sociala 

identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. Om diskurser 

blandas och påverkar varandra i olika riktningar benämner Fairclough detta som 

interdiskursivitet. Ett annat ord som blir relevant i samma sammanhang är 

intertextualitet, detta innebär att existerande fenomen ständigt påverkar de nya 

fenomenen som uppkommer, inget kan skapas ur tomma intet (Fairclough, 

2010). 

2.2.6 Summerande reflektion 

Eftersom den kritiska diskursanalysen innefattar så mycket och så breda 

tolkningsmöjligheter, så försöker vi här göra en väldigt översiktlig 

sammanfattning av hur vi tolkat och använt oss av diskursbegreppet och både 

Foucaults och Faircloughs tolkning av diskurs i vår studie. Samt hur vi tolkat 

den på ett sociologiskt sätt. En diskurs är en så kallad riktning som innehåller 

vissa accepterade sanningar om hur verkligheten är. Dessa sanningar har formats 

av diskurser och dessa diskurser påverkar hur vi människor tolkar och uppfattar 

vår sociala verklighet och i stort sett hela vår verklighet. Men denna diskurs är 

inte konserverad. Det finns sociala fenomen och även andra fenomen i samhället 

som faller utanför diskursen. Dessa fenomen kan påverka, omforma och skapa 

nya diskurser. Det finns inte heller bara en diskurs som täcker hela den sociala 

verkligheten. Mindre diskurser kan också uppkomma i mindre sociala 

sammanhang. Det kan då också uppkomma relationer mellan olika diskurser, 

som i sin tur också påverkar och omformar diskurser. Verkligheten skapas alltså 

genom en ständig växelverkan mellan olika diskurser samt andra fenomen mot 

diskurser. Begreppet blir sociologiskt då vi inriktar oss på hur alla faktorer 

påverkar varandra för att skapa en social verklighet, som präglas av människors 

interaktioner med varandra och deras sätt att tillsammans befinna sig i den 

sociala världen. 

 

2.3 Teoretisk användning  
De tre teoretiska ansatser som i huvudsak genomströmmar vår studie är 

“diskurs”, “doing gender” samt “etnometodologi”, förutom dessa tre använder vi 

oss av många fler, men alla begrepp och teorier kan på något sätt kopplas och 

knytas ihop under dessa. Utifrån begreppet “doing gender” och de resultat vi 

fann tematiserade vi vårt resultat i analysen i fyra olika övergripande områden. 

Dessa områden behandlar på vilka olika områden kön reproduceras och skapas. 

 egreppet “diskurs” har funnits med från allra första bör an av studien, det 

fungerade som ett verktyg för att komma åt problemet, genom att diskurs 
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fungerar som ett sätt att förhålla sig till och förstå sin empiri. Etnometodologin 

har applicerats på våra resultat för att förstå och dra slutsatser hur människors 

beteenden och upplevelser i sociala interaktioner, formas av könsmönster. Detta 

genom att könsmönster formar vad vi gör och vad vi inte gör, samt hur vi väljer 

att tolka andra människors beteenden. Etnometodologin fokuserar på just detta, 

hur regler och strukturer upprätthålls och produceras i interaktionen, just 

eftersom att det finns en medvetenhet om dem och en förväntning på att 

människor skall förhålla sig till dem (Garfinkel, 1996).  

 

3. METOD 

3.1 Kvalitativ metod  
En undersökning kan antingen vara av kvalitativ eller kvantitativ karaktär, det 

kan i vissa fall också vara en kombination av de båda metoderna. En kvantitativ 

metod mäter kvantitet, ger ofta ett resultat i form av siffror. En kvalitativ metod 

undersöker sådant som helt enkelt inte går att mäta i siffror. En människas egna 

känslor och upplevelser är ett sådant exempel (Patton, 2002). Det finns fördelar 

och nackdelar med båda metoderna. En fördel med kvantitativ metod är att det 

går relativt enkelt att undersöka ett stort antal, det går fortare att skicka ut en 

enkät till 100 personer än att intervjua 100 personer. Samtidigt så finns det risk 

att viktig information försvinner, information som kanske behandlar varför 

personen svarade som den gjorde (Patton, 2002). Då vi vill undersöka synen 

anställda har om det företag de jobbar på gällande könsmönster och könsroller 

ansåg vi att kvalitativ metod är det bästa tillvägagångssättet. Med längre 

intervjuer kan vi komma närmare verkligheten, då bilden av könsmönster och ett 

jämställt företag är något relativt och kan skilja sig mycket från person till 

person. En kvantitativ metod hade kunnat mäta strukturer i form av antal män 

och kvinnor på företaget, eller antal män och kvinnor i ledningsgrupper. Genom 

kvalitativa intervjuer kan den enskildes bild av något komma fram för att sedan 

analyseras utifrån teorier.  

 

En nackdel med kvalitativ metod är dock att det är relativt tidskrävande, ett stort 

antal intervjuer och informanter ger såklart säkrare resultat än ett fåtal intervjuer 

(Patton, 2002). Genom att vi var intresserade av hur könsmönster existerar i 

människors interaktioner på företagen, samt hur människor upplevde detta, så 

var kvalitativ metod ändå vårt logiska val. En kvantitativ studie kan få fram hur 

många människor som känt sig särbehandlade på grund av sitt kön, men den kan 

inte få fram hur personen upplever, tolkar och känner kring detta. Vi ville 

genom vår studie snarare förstå hur personer som upplevde att de påverkades av 

könsstrukturer förklarade och tolkade detta, framför hur många till antalet som 

upplevde detta. Om en också är intresserad av varför personer tänker som de 

gör, så behövs en kvalitativ metod. Vi kommer i följande stycken att redogöra 

för vilka epistemologiska och ontologiska ansatser vi har utgått ifrån och använt 
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oss av i utformningen av det metodologiska tillvägagångssättet vår studie är 

utformad efter. 

3.2 Epistemologi - Interpretativism 
Studiens epistemologiska utgångspunkt, vilket innebär hur vi når den kunskap vi 

är ute efter, grundar sig i interpretativism. Interpretativism bygger på förståelse 

och tolkning, som grundar sig i uppfattningen om att studier av den sociala 

verkligheten kräver en annan forskningsprocess än naturvetenskapens 

studieobjekt (Bryman, 2008). Den positivistiska hållningen söker snarare en 

förklaring av mänskligt beteende istället för en förståelse som interpretativismen 

söker. Det tolkande synsättet härstammar ifrån Max Webers begrepp Verstehen, 

hermeneutiken, fenomenologin och symbolisk interaktionism. Ett tolkande 

synsätt, som interpretativism innebär, betyder att vi betraktar den sociala 

kontexten med en utgångspunkt att vi främst vill förstå den (Patton, 2002). 

Genom en tolkande inställning som interpretativismen innebär, kan vi 

förhoppningsvis visa hur personalen på IT-företaget och Vårdföretaget tolkar sin 

omgivning och även koppla dessa tolkningar till en sociologisk referensram.   

3.3 Ontologi - Konstruktionism 
Den ontologiska utgångspunkten för vår studie är konstruktionism. 

Konstruktionism menar på att den sociala, mänskliga verkligheten skiljer sig 

från den naturvetenskapliga verkligheten (Patton, 2002). Med anledning av detta 

måste de studeras på olika sätt. Positivism innebär, i motsats till detta, att tydligt 

förklara fenomen genom ett orsak-verkan-samband. Detta fungerar att använda 

sig av inom naturvetenskapen. Inom samhällsvetenskapen som innefattar 

sociologi och konstruktionism, måste verkligheten studeras på ett annat sätt, 

genom interpretativism kan en nå en kunskap och få en förståelse för hur en 

verklighet konstrueras av aktörer och är föränderlig på att annat sätt än den 

naturvetenskapliga verkligheten. En verklighet är inom konstruktionismen ett 

resultat av människors uppfattningar, tolkningar och förmågor att tillskriva sin 

omgivning menig. Detta innebär att det ej är möjligt för människor att nå en 

“absolut sanning” om den sociala verkligheten, som ob ektivismen å andra sidan 

yrkar för (Patton, 2002). Den sociala verkligheten är konstruerad. Det är även 

vanligast med en socialkonstruktionistisk hållning inom könsforskning, som 

betyder att vi människor skapar, konstruerar och reproducerar synen på kön, 

kvinnligt och manligt (Butler, 1990). Det är detta som då blir genus, vårt socialt 

skapade kön. Det är dessa strukturer en vill kartlägga och vi anser att kvalitativa 

metoder möjliggör detta. 

 

3.1.1 Abduktiv undersökning 

Vi är intresserade av att undersöka en enskild arbetsplats och deras arbete med 

jämställdhet. Vi har en relativt öppen frågeställning kring könmönster och vet 
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inte exakt vad vi kommer finna längs vägen, därför väljer vi att jobba abduktivt i 

denna studie. Att arbeta utifrån ett abduktivt förhållningssätt innebär att en inte 

helt låser sig till en induktiv ansats som är teorigenererande och innebär att 

teorier appliceras senare i studien, efter att empirin samlas in, eller en deduktiv 

ansats som innebär att en utgår från vissa teorier och ofta också testar en hypotes 

(Patton, 2002). Vi har en idé om vilka teorier som kan vara relevanta men det 

finns också möjlighet till att knyta en helt annan teori då vi analyserar resultatet 

(Patton, 2002). Då vi hade en diskursanalytisk ingång till studien var detta något 

som påverkade vårt sätt att tolka resultatet, men vi var också öppna för andra 

teorier efter att analyserat resultatet. När vi hittade olika mönster valde vi vissa 

teorier som vi ansåg passa bra på de resultat vi fann, men vi höll hos samtidigt 

kvar vid en diskursanalytisk grund. Genom att göra på detta sätt finns det 

möjlighet att gå vidare med nya perspektiv och vinklar, som kommer fram under 

studien, som känns värdefulla och relevanta. Gällande den tidigare forskningen 

var vi också öppna för att lägga till tidigare studier senare i vår process, om vi 

skulle finna någon som visade sig särskilt relevant att ta upp. En teori som till 

exempel kom till relativt sent i forskningsprocessen var den etnometodologiska 

ansatsen utifrån framförallt Garfinkels teorier. Vi hade en önskan om att tillföra 

ännu en sociologisk teori till vår analys. Vi kom fram till att etnometodologin 

var en lämplig och passande teori som kunde fördjupa vår förståelse genom att 

det är en teori som belyser vikten av interaktion mellan människor och hur 

människor skapar mening i samband med sina sociala handlingar. I vår analys 

har vi upptäckt att många könsmönster uppkommer och blir tydliga i själva den 

sociala interaktionen och de sociala handlingar som sker på en arbetsplats. Vi la 

också till en studie till vår tidigare forskning i ett senare skede av vår studie. 

Studien ”Gender Logic and (Un)doing Gender at Work av Elisabeth Kelan 

(2010) visade sig passande att ta upp. Den är dels en internationell studie, vilket 

ger ett bredare perspektiv och Kelan tar även upp teorier som vi tar upp i vår 

studie. Därmed har det visat sig att en abduktiv ansats passade vår studie väl.  

 

3.4 Diskursanalys som metod 
Diskursanalys är ett perspektiv som både sträcker sig över det teoretiska fältet 

och samtidigt används som metod (Jörgensen & Phillips, 2000). Den kritiska 

diskursanalysen hjälper oss i vår förståelse av den sociala verklighet vi vill 

studera på företagen genom att vi dels kan studera vilka normer som finns 

genom en existerande diskurs från samhället, politiken och den 

företagsbranschen och även andra fenomen, samt förstå om en egen specifik 

diskurs skapas på företaget genom en viss lingvistisk riktning samt olika 

symboler och bilder som finns och skapas på den arbetsplatsen. 

3.4.1 Diskursanalys 

En diskurs är en riktning som ett samhälle eller kollektiv eller mindre 

sammanhang finns inom. Allt i denna diskurs leder eller pekar då mot denna 
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riktning. Det finns en accepterad sanning inom diskursen och alla andra aspekter 

blir då ord, symboler och uttryck som antingen bekräftar denna riktning, eller 

står i motsats till den. En så kallad diskursanalys innebär då att göra en analys av 

dessa symboler och mönster. Vår studie genomströmmas av en diskursanalytisk 

form. Både metoden och teorin i studien innefattar diskursbegreppet (Jörgensen 

& Phillips, 2000).                       

3.4.2 Kritisk diskursanalys 

Innan vår studie tog fart var vi överens om att vi skulle utgå främst från en 

diskursanalytisk bana i vår analys. Eftersom diskursanalysen och ett abduktivt 

förhållningssätt tillåter att andra perspektiv också används under studien, samt 

att nya vinklar kan läggas till (Jörgensen och Phillips, 2000), var detta en logisk 

riktning för vår studie. Att vi skulle inrikta oss på den kritiska diskursanalysen 

som huvudsak var dock något som framkom i ett senare skede av studien. En 

kritisk diskursanalys benämner en diskurs som något som både formar sociala 

mönster och kulturella riktningar, samt att en diskurs också reproduceras och 

omformas av kulturella riktningar och sociala mönster. Den beskriver att dagens 

sociala verklighet på många sätt konstrueras genom diskurser, men att hela 

samhället ändå inte är en avspegling av en diskurs eller olika diskurser som 

formar olika specifika fenomen. Det finns fenomen som inte direkt avspeglar en 

diskurs, som i sin tur kan konstruera om och producera nya eller omforma 

diskurser (Jörgensen & Phillips, 2000, Fairclough, 2010). 

 

Kritisk diskursanalys fungerar på vissa sätt även ideologiskt. Huvudsyftet med 

vår studie är att sätta ord på och analysera mönster och normer på två 

arbetsplatser som baseras i en könsstruktur. Detta leder då i princip oundvikligt 

till att eventuella ojämlikheter som finns mellan män och kvinnor på en 

arbetsplats kommer att blottläggas. Genom dels vår egen och den allmänna syn 

som finns i Sverige idag att jämställdhet skall råda mellan könen (Gonäs, 2005), 

bidrar detta till att vår studie får ideologiska drag. Den kritiska diskursanalysen 

benämner effekter av samhällsfenomen som innebär ojämlikheter mellan 

grupper eller individer som ideologiska effekter (Jörgensen & Phillips, 2000). Vi 

har också en förhoppning om att kunna blottlägga mönster och på detta sätt få 

upp ögonen för orättvisor som kan råda, kunna bidra till att någon form av 

förändring skulle kunna övervägas om detta skulle vara nödvändigt. Eftersom 

den benämns som kritisk, kan den användas till att kritisera vissa system och 

diskurser. (Jörgensen & Phillips, 2000). 

 

Diskursanalysen är en riktning som sträcker sig över både teori och metod 

(Jörgensen & Philips, 2000). I vårt val av teori valde vi sociologiska och 

samhällsvetenskapliga teorier som kunde studeras tillsammans med ett 

diskursanalytiskt synsätt och som kunde användas i en analys av det sociala 

fenomen vi valt att fokusera på, utan att säga emot den diskursanalytiska 
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riktningen. På samma sätt tänkte vi i vårt val av metod. Vi ville ha möjligheten 

att under studiens gång applicera nya sociologiska teorier som kunde ge en 

djupare förståelse eller kasta ett nytt ljus över de fenomen vi studerade. Ett 

abduktivt tillvägagångssätt öppnar upp för detta. Genom att abduktiv metod 

innebär att vissa teorier används i början av studien och utformar studien utefter 

dessa, men möjligheten finns att lägga till nya teorier under studiens gång som 

kan fördjupa förståelsen (Patton, 2002). Diskursanalysen öppnar på samma sätt 

upp för att på ett kreativt sätt kombinera denna med andra teoretiska ramar och 

metoder. 

3.5 Urval och tillvägagångssätt 
3.5.1 Strategiskt urval och snöbollsurval 

De som var intressanta för våra intervjuer var personer som arbetade på företag 

där det arbetade både män och kvinnor. Eftersom en stor del av könsroller 

skapas i mötet mellan de som identifierar sig som män och de som identifierar 

sig som kvinnor (Garfinkel, 1996), ansåg vi att ett företag där män och kvinnor 

arbetade tillsammans skulle ge oss mest framgångsrika resultat. Vi behövde 

också intervjua både män och kvinnor för att vi skulle få med båda perspektiven. 

Vi var både intresserade av hur män upplevde det att arbeta på en arbetsplats 

som just män, samt hur kvinnor upplevde det att arbeta på en arbetsplats, utifrån 

att de var kvinnor. Vi använde oss av ett så kallat kriterieurval. Detta innebär att 

vissa kriterier ställs upp, som de som är aktuella för intervjuer skall uppfylla 

(Patton, 2002). I detta fall ville vi intervjua flera personer som arbetade på 

samma företag och i någon form interagerade med varandra på arbetsplatsen. 

För att komma i kontakt med företag, så skrev vi ner idén och syftet med vår 

studie i ett mejl som vi skickade till ungefär tio olika företag. Till de flesta skrev 

vi direkt till den ansvariga för personalavdelningen, men om mejladressen till 

denna inte var möjlig att få fram, mejlade vi till företagets allmänna mejladress. 

För att sedan få tag på flera informanter på samma företag använde vi oss också 

av ett så kallat snöbollsurval. Detta innebär att en får tag på informanter genom 

andra informanter (Patton, 2002). I detta fall genom den HR-ansvariga på IT-

företaget och genom en anställd som tipsade om kollegor på Vårdföretaget.  

 

3.5.2 Tillvägagångssätt  

Vi fick först klartecken från ett företag, så då valde vi att avgränsa vår studie till 

att endast fokusera på detta företag. Men efter att vi hunnit göra några intervjuer 

på detta företag, så fick vi klartecken från ännu ett företag. Det första företaget 

var ett IT-företag med en övervikt manliga medarbetare. Det företaget vi fick 

klartecken för något senare var ett vårdföretag med en övervikt kvinnliga 

medarbetare. Vi tog då ett beslut att använda oss av den andra arbetsplatsen 

också, detta för att vår studie då kunde få en mer nyanserad och i viss mån 

jämförande karaktär. 



18 

 

Innan vi gjorde intervjuerna skickade vi också ut ett mejl till samtliga 

informanter där vi förklarade syftet med vår intervju, vilka frågeställningar vi 

var ute efter samt de etiska krav vi utgick från. Vid en av intervjuerna var det 

inte möjligt att mejla informanten innan. Vi skickade då mejlet direkt efter att vi 

träffat personen i fråga och vi förklarade då tydligt att hen kunde välja att ångra 

sin medverkan och att vi i detta fall skulle radera allt inspelat material från 

intervjun. Personen fick också med sig intervjufrågorna hem efter intervjun för 

att kunna utvärdera och reflektera över sin egen medverkan. 

3.6 Intervjuer  
Sammanlagt intervjuades tio personer. Fyra stycken män och sex stycken 

kvinnor. Fem av intervjuerna tog plats med personal på IT-företaget och fem av 

intervjuerna med personal på vårdföretaget. En av intervjuerna kom till i ett sent 

skede av vår studie, då resultaten var relativt färdigställda. Vi beslutade oss för 

att ändå använda oss utav denna intervju, då den kunde bekräfta en del åsikter 

samt hjälpa oss fördjupa förståelsen av hur situationen såg ut på det företaget. 

Samtliga av intervjuerna på IT-företaget genomfördes av båda vi två 

tillsammans som genomför studien och intervjuerna tog plats på själva 

arbetsplatsen. Intervjuerna med de anställda på Vårdföretaget gjordes samtliga 

genom Skype eller genom telefon. Detta blev nödvändigt eftersom företaget 

befann sig i en annan del av landet och det var inte möjligt för oss att ta oss dit. 

Två av intervjuerna tog plats över Skype och tre intervjuer skedde över telefon. 

Dessa intervjuer genomfördes av en av oss. Samtliga intervjuer varade mellan 

35 - 50 minuter. En intervju på IT-företaget varade dock något längre, då vi även 

ställde några frågor som behandlade hur företaget var uppbyggt, antal anställda 

med mera. Denna intervju tog cirka 60 minuter. 

3.6.1 Utformning av intervjuform innan och under studiens gång 

När en arbetar abduktivt och kvalitativt är en ute efter att förstå ett fenomen på 

ett djupare plan, snarare än att förklara i vilken utsträckning eller omfång ett 

fenomen existerar. I detta fall lämpar sig intervju som metod bra. Genom 

intervjuer kan en få en förståelse för sådant som inte är möjligt att se direkt 

genom att endast observera en situation eller ett sammanhang. Till exempel 

människors känslor eller händelser och tidigare erfarenheter som kan forma hur 

en människa uppfattar sin situation och sociala verklighet (Patton, 2002). Vår 

studie fokuserar främst på hur människor själva uppfattar sin situation och 

skapar sin verklighet. Genom detta är det en logisk slutsats att det är 

människorna själva som innehar den viktigaste informationen om det fenomen 

vi vill studera (Patton, 2002). Intervju lämpar sig därför som en bra metod för 

denna studie. 

 

Då vi vet på ett ungefär vad vi är ute efter, men vi är också öppna för att det 

kommer komma fram nya infallsvinklar vi bör utforska djupare, så använder vi 
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oss av en semistrukturerad metod vid våra intervjuer. Det betyder att vi har vissa 

frågor och teman som vi alltid har med och utgår ifrån, men vi ställer också nya 

frågor utifrån vad vi finner intressant. Denna intervjutyp tillåter den som 

intervjuar att under själva intervjun, utveckla frågor och ämnen som personen 

finner intressanta (Patton, 2002). Eftersom vi intervjuat både män och kvinnor är 

det viktigt att ställa samma frågor, men att alla får ge sin synpunkt och vinkel. 

Detta för att få en rätt bild av hur män och kvinnor upplever sin roll och 

situation på företaget, och för att kunna jämföra dess resultat. Vi har inte tagit 

bort några frågor från vår intervjuguide under studiens gång, vi har däremot lagt 

till vissa frågor i vår grundläggande intervjuguide i våra senare intervjuer. Detta 

eftersom vi under studiens gång kom fram till att vissa följdfrågor återkom och 

då valde vi att utforma dem till en egen fråga i intervjuguiden. Samt så kunde vi 

upptäcka vissa teman som gärna ville gräva djupare i och vi löste då detta 

genom att helt enkelt ställa fler frågor om det området. 

 

Vi hade ett antal frågor i vår intervjuguide som vi ställde till alla (se bilaga). Vi 

valde även i vår intervjuguide att varva frågor och även ställa följdfrågor i form 

av ”tror du att det förekommer” med ”har du upplevt att”. Vi ställde även 

följdfrågor i form av “Vad tror du det beror på” Detta var intressant eftersom 

utifrån de teoretiska referensramar som omger vår studie, så formar i många fall 

vad en person tror, vad en person tror sig uppleva. Att sedan försöka få personen 

att reflektera över varför det är på ett sätt, kan ge ännu en utökad förståelse. 

Genom att olika personer och grupper tillskriver olika saker mening i ett visst 

sammanhang, så är det relevant att både få förståelse för vad en person tror och 

vad denne upplever. Så genom att både få fram en persons åsikter om en viss 

fråga, samt upplevelser och reflektioner av situationer, kunde vi få en djupare 

förståelse för vad som verkligen försiggick. Denna idé grundades på vår 

epistemologiska utgångspunkt interpretativism (Patton, 2002).   

3.6.2 Intervjuguidens delar 

Vår intervjuguide var uppdelad i olika områden. Vi började med att ställa ett 

antal frågor som handlade om personens arbetsuppgifter och befattning. Detta 

var dels för att vi ansåg det viktigt att veta vad personen arbetade med i vår 

analys av dennes svar under resten av intervjun. Vi ville också visa för 

informanten att vi var intresserade av arbetet och skapa ett förtroende och en 

avslappnad stämning. Här ställde vi också en fråga om personen hade några 

arbetsuppgifter som låg utanför det som specifikt gällde för dennes 

arbetsbefattning. Anledningen till att vi ställde frågan om detta var att när en 

person får en fråga om vilka arbetsuppgifter denne utför, kommer den troligtvis 

svara på detta och berätta om vad som står under dennes befattning. Vi ville 

dock se om det kunde finnas ett mönster i vad kvinnor kände att de fick för 

ansvar, respektive vad män kände att de fick ta ansvar för. Utifrån bland annat 

bilden av den könsskapande processen i arbetslivet som utgår från Joan Ackers 
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teori om “doing gender” så anpassar vi oss efter och beter oss utifrån de normer 

som finns på vår könsidentitet. 

En del av frågorna behandlade de något mer privata upplevelserna en person 

hade. Detta genom att få fram information om hur personen uppfattade sin roll 

och kontakt med kollegor samt hur personen upplevde det att befinna sig och 

arbeta på arbetsplatsen som just kvinna eller man. Detta område innefattade 

också frågor om hur jargongen och miljön upplevdes på arbetsplatsen och vad 

detta berodde på. Eftersom vi även har som syfte att synliggöra problem, så ville 

vi också ta reda på vad olika personer kunde anse blev problematiskt på 

arbetsplatsen. Vi ställde då frågor som behandlade diskriminering, orättvis 

behandling, samt om de själva hade några förslag på vad som skulle kunna 

förbättra arbetsmiljön. Vi ville också försöka ta reda på om det fanns några 

skillnader mellan vad kvinnor ansåg problematiskt och vad män ansåg 

problematiskt. I och med detta ställde vi också frågor om jämställdhetsarbetet på 

företaget och om personerna upplevde att det fanns något sådant, eller om de 

ansåg att det fanns ett behov av det. 

 

Vi avslutade våra intervjuer med att ställa några mer allmänna frågor. Vi bad då 

personen att tänka även utanför sitt arbete, att även fokusera på upplevelser och 

erfarenheter denne haft i andra sammanhang. Vi frågade då bland annat vad 

personen själv trodde det berodde på att det var en så pass stor övervikt kvinnor 

respektive män i branschen de jobbade inom. Vi frågade också om personen 

upplevde att denne blev bemött på ett specifikt sätt utifrån sin könsidentitet. Vi 

var intresserade av att veta om personen hade reflekterat över detta över huvud 

taget. Vi ansåg det relevant att veta detta när vi tolkade intervjun i sin helhet. 

Om en person inte reflekterat över det i så stor utsträckning, kan det vara 

relevant att göra en djupare analys av hur personen upplevt hinder och fördelar 

kopplat till sig själv istället. Vi bad också personerna sätta sina egna personliga 

definitioner på manlighet respektive kvinnlighet. Genom detta ville vi få en 

större förståelse för hur de åsikter och erfarenheter de samlat på sig utanför 

jobbet, formade den tillvaro och de sammanhang de skapade sig på sin 

arbetsplats. Detta kan kopplas till den symboliska interaktionismen som 

fokuserar på hur vi tillskriver vissa symboler betydelse i våra interaktioner 

(Bryman, 2002). Genom att symboler i form av män och kvinnor samt manlighet 

och kvinnlighet, skulle vara något som påverkade en persons upplevelse av ett 

sammanhang. 

 

3.7 Transkription 
När vi transkriberade våra intervjuer valde vi att försöka ta med i princip allt 

som sades. Genom att vi arbetar abduktivt så kan ord och fraser som vid första 

lyssningen inte låter som om det tillför något, senare i analysprocessen visa sig 

ha en betydelse. Samtidigt fanns det vissa delar vi ansåg oss kunna sammanfatta 
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och i vissa fall utesluta helt. När en person till exempel räknade upp vilka 

arbetsplatser hen arbetat på, så ansåg vi att vi fick fram samma innehåll genom 

att endast benämna det som personen räknade upp samtliga sju arbetsplatser hen 

arbetat på. När diskursanalys används som metod så blir själva transkriberingen 

en form av teori. Genom att en tvingas göra tolkningar av språket när en överför 

det till skriftlig form (Jörgensen & Phillips, 2000).  I våra intervjuer var vi 

främst intresserade av vad som sades, genom detta valde vi att skriva ut de flesta 

orden som fanns på inspelningarna. Vi var i viss mån också intresserade av hur 

meningar och ord framfördes. Till exempel om en person tvekade eller verkade 

osäker inför något, eller om en person valde att skämta eller skratta åt något. 

Genom detta valde vi att skriva ut om en person funderade eller skrattade och så 

vidare. Men vi gjorde detta översiktligt genom att skriva till exempel 

”(funderar)” om en person funderade över något. 

3.7.1 Bearbetning av material 

Vid bearbetningen av det transkriberade intervjuerna så lästes intervjuerna först 

igenom ett flertal gånger. Patton menar på att det kan bli nödvändigt att läsa 

igenom en text flera gånger för att relevanta mönster skall kunna framträda. 

Patton beskriver även hur olika personer kan få olika uppfattningar om vad som 

är viktigt och relevant i insamlad data (Patton, 2002). Vi tog hänsyn till detta 

argument genom att vi båda två först läste igenom transkriptionerna på varsitt 

håll, utan att diskutera med varandra. Vid de tillfällen då vi gjorde intervjuer 

enskilt som skedde vid ungefär hälften av tillfällena. Så transkriberade den som 

gjort intervjun in empirin i ett dokument och vidarebefordrade detta till den 

andra, utan att ge några åsikter eller synvinklar om det. Den andra personen läste 

då igenom och skapade sig en bild av vad som var relevant och framträdande, 

utan att ha eventuellt blivit påverkad av interaktionen med informanten i fråga. 

Vi ansåg detta som något positivt. Vi diskuterade sedan följande dag när vi 

träffades, vad vi var för sig kommit fram till och varför vi tyckte detta var 

relevant. Efter detta började vi tillsammans gå igenom och koda vår empiri. Vi 

markerade sedan sådant som vi ansåg relevant och betydelsefullt för vår studie. I 

detta fall, i första stadiet, markerade vi allt som innehöll en uppfattning som 

kunde kopplas till manligt och kvinnligt eller på något sätt kopplas till 

könsstrukturer. Vi läste sedan igenom empirin ett flertal gånger och markerade 

alla åsikter, tankar och upplevelser som framkom gällande dessa. Vi markerade 

sedan det vi såg återkom hos flera informanter.  

 

Vi jämförde sedan detta med tidigare kunskap och teorier vi hade för att få en 

första idé om hur vi kunde tolka det. Eftersom vi använder oss av en 

diskursanalytisk riktning delvis i vår metod, var det logiskt att utgå från detta 

även när vi bearbetade empirin. Vi använder oss av diskursanalysen för att 

komma åt problemet. En diskurs är det som omger många fenomen och påverkar 

deras utformning (Foucault, 1993). Fenomenen kan alltså skilja sig, trots att de 
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befinner sig inom samma diskurs. Detta tankesätt formade vårt sätt att 

tematisera, då vi använde oss av stora, övergripande teman, som flera olika 

fenomen fick plats inom. Vi tematiserade utifrån vår teoretiska ram till fyra 

övergripande teman. Vi bedömde detta som ett bra tillvägagångssätt eftersom 

vårt resultat och vår analys kopplas ihop. Vi fortsatte sedan att gå tillbaka i 

transkriberingarna och läsa igenom dem, för att se om det fanns fler aspekter 

som eventuellt kunde kategoriseras in i samma tolkningar (Patton, 2002). 

3.8 Kvalitetsbedömning 
3.8.1 Fyra bedömningskriterier 

Patton beskriver hur en kvalitativ studie blir bedömd och analyserad i sin 

trovärdighet av den som läser den på ett annat sätt än vad en kvantitativ studie 

kan bli. I en kvalitativ studie argumenterar författaren för trovärdigheten genom 

att presentera empiri och slutsatser, men mottagaren kan sedan göra sin egen 

uppfattning för huruvida detta stämmer eller inte (Patton, 2002). 

3.8.2 Kvalitetsbedömning av studien utifrån fyra olika bedömningskriterier 

Det beskrivs fyra olika bedömningsargument som en studies resultat bör vila på. 

Dessa räknas upp här som fyra punkter; 1. Tydliga, sammanhängande och 

trovärdiga resultat. 2. Resultat som bidrar till en fördjupad förståelse av det 

studerade fenomenet. 3. Resultat som kan jämföras och styrkas med tidigare 

forskning. 4. Hur är resultatet relevant för ett specifikt ändamål, det vill säga 

syftet för studien (Patton, 2002).  

Studien anses sammantaget hålla en hög kvalitet då alla dessa argument går att 

styrka eller bemöta i någon mån. Vissa av dem är tydligare, men detta beror 

också på ur vilket syfte vi var ute efter att göra vår studie. Vår studie är 

kvalitativ och abduktiv, vilket bidrar till ett större fokus på att skapa en 

förståelse snarare än att bevisa ett tydligt och exakt resultat eller ett bevis av en 

hypotes. Den första utgångspunkten som behandlar huruvida resultaten är 

tydliga, sammanhängande och trovärdiga kan bemötas som att studien i viss mån 

är tydlig och sammanhängande. Resultatet presenteras i ord och konkreta 

handlingar, till exempel hur män till större del förväntas vara överlägsna i fysisk 

styrka på arbetsplatsen. Eftersom att resultatet presenteras genom åsikter som 

kom fram från informanterna som arbetade på den specifika arbetsplatsen, anses 

resultatet trovärdigt gällande de specifika arbetsplatserna. Sätter en in studien i 

ett större sammanhang kan resultaten bli svårare att tolka på ett tydligt och 

sammanhängande sätt. Eftersom studien ej kan antas som generellt representativ 

för övriga arbetsplatser och svaren endast kommer från tio olika informanter, går 

det inte att göra några stora applicerbara kategoriseringar om människors 

uppfattningar om könsmönster. I ett större perspektiv blir resultaten och 

analysen mer på ett tolkande och förstående plan. Vi använder därför tidigare 

teorier för att skapa en bild för läsaren huruvida de könsmönster som finns på 
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arbetsplatsen stämmer överens med tydliga könsstrukturer i samhället och 

könsmönster på andra arbetsplatser. 

Den andra frågan huruvida studien och resultatet är av förstående karaktär. Det 

vill säga att läsaren får en förståelse av själva fenomenet som studeras, anser vi 

hålla hög trovärdighet i vår studie. Vi har haft detta i åtanke då vi utformade 

intervjuguiden samt då vi genomförde intervjuerna. Då studien är abduktiv och 

vilar på en interpretativistisk grund så ligger ett stort fokus på att finna vilka 

aspekter som människorna i vår studie finner meningsfulla. Genom att vi belyser 

dessa aspekter skapas en förståelse för situationen på ett djupare plan. 

Könsmönstren benämns inte endast med konkreta ord, situationer runt omkring 

fenomenen beskrivs också och läsaren får en inblick i vilka uppfattningar och 

upplevelser hos informanterna som är med och både skapar och upprätthåller 

dessa. 

Eftersom vi arbetar abduktivt har vi använt oss av olika teorier under studiens 

gång både för att analysera, jämföra och styrka dels utformningen av studien och 

senare också våra resultat. Genom detta blir studien också trovärdig i 

jämförandet med andra studier. Framförallt Ackers (1990) teori utifrån 

begreppet “doing gender” och Åbergs (2001) doktorsavhandling om samarbete 

på könsblandade arbetsplatser kan tydligt knytas till våra resultat och visa på att 

det vi kommit fram till utifrån våra studier kan knytas till tidigare teoretiker och 

forskning och därmed styrkas, då våra resultat kan jämföras och till stora delar 

stämmer överens med resultat och teorier som går att finna hos dessa. Mer om 

detta går att läsa om i resultat- och analysdelen. 

 

Studien är trovärdig genom att den belyser syftet då vi tycker oss svara på de 

frågeställningar vi ställde upp, så anser vi att studien håller på också den 

punkten. Detta belyser vi ytterligare i slutsatserna och diskussionen av studien. 

En kan vidare säga att en studie har nått full trovärdighet när de som genomför 

studien, de som blivit intervjuade och de som läser studien, alla tre uppfattar att 

samma sak har uttryckts (Patton, 2002). Eftersom en kvalitativ studie inte kan 

bedömas genom tester och uträkningar på samma sätt som kvantitativa studier, 

måste trovärdigheten i en kvalitativ studie främst komma från dem som 

analyserar datan, det vill säga de som genomför studien. Detta sker genom att en 

skapat sig en förförståelse av det en vill studera och genom detta ställer 

relevanta frågor och analyserar dem på ett bra sätt (Patton, 2002). Vi gjorde 

detta genom att läsa in oss på den tidigare forskning som finns inom området, vi 

tar upp dessa i den teoretiska bakgrunden i vår uppsats. Vi läste även om att 

studera utifrån ett förstående syfte, genom en epistemologi som grundar sig på 

interpretativismen (Patton, 2002). Genom detta utformade vi vår intervjuguide. 

En bör också ta hänsyn till om det som framkommer, verkligen var vad 

informanterna i grunden gav uttryck för (Patton, 2002). Eftersom vår 

utgångspunkt varit interpretativism, har intervjuguiden fokuserat mycket på att 
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få informanterna att förklara och utveckla sina åsikter och upplevelser. Detta 

styrker trovärdigheten i att vi uppfattat informanten rätt i sina uttryck. Vi har 

även gått igenom empirin ett flertal gånger efter våra tolkningar, för att försäkra 

oss om att de tolkningar och analyser vi dragit utifrån empirin är relevant. Till 

sist bör det också tas i beaktning hur de som läser studien kommer att ta till sig 

resultatet (Patton, 2002). Genom att vi skrivit ut citat och beskrivit hur vi gått 

tillväga i vår tolkning och analys av datan. Samt att vi också beskrivit vilken 

förförståelse och teoretisk grund studien vilar på, försöker vi säkerställa att den 

som läser uppfattar resultaten på samma sätt som vi i vår studie.  

3.9 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2011) har slagit fast vilka principer som ska finnas gällande 

etik vid kvalitativ forskning. De har tagit fram fyra huvudkrav som en kvalitativ 

studie alltid bör utgå ifrån och ta hänsyn till. Dessa fyra krav benämns som 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de informanter som bidrar till 

studien ska informeras om hela händelseförloppet samt vad studien ska 

användas till. De ska även bli informerade om vilka rättigheter som informanter 

har. Att deras deltagande är helt frivilligt, att de har rätt att avbryta intervjun och 

sitt deltagande. Samtyckeskravet innebär att en försäkrar sig om att en verkligen 

har den deltagandes informantens samtycke till studien. Samt att denne 

verkligen har förstått att hen deltar i studien på sina egna villkor. Det innebär 

också att författaren inte påverkar informanten på ett sätt som kan upplevas som 

en påtryckning gällande dennes beslut att medverka eller avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet innebär att de personuppgifter vi får tillgång till i och 

med studien skall förvaras så att ingen utomstående eller obehörig ska alla ha 

möjlighet att komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att det material vi får 

tillgång till genom intervjuer och liknande endast skall användas till studien och 

inte i något annat syfte (Vetenskapsrådet, 2011). 

I vår studie har vi använt oss av de forskningskrav som finns gällande etik för 

kvalitativ forskning. Gällande informationskravet så har vår utgångspunkt varit 

att vara helt öppna med vad vårt syfte är med studien. Vi gjorde en beskrivning 

av vad vi ville med vår studie redan i mejlet som skickades till olika företag med 

en förfrågan om de ville delta. När vi sedan kom i kontakt med ett företag så 

förklarade vi mer ingående för den HR-ansvarige som var den vi fick kontakt 

med på företaget om vårt syfte och hur vi önskade lägga upp studien. Vi valde 

också att skicka ett separat mejl till de enskilda informanterna som gav en 

ingående beskrivning på syftet med studien, samt hur intervjuerna skulle läggas 

upp. I detta mejl gavs också beskrivningar på de etiska krav vi förhåller oss till. 

 Gällande samtyckeskravet så har de informanter vi intervjuat alla själva fått ta 

ställning till om de kan tänka sig delta. Vi har även meddelat alla informanter 

precis innan intervjun om deras rätt att när som helst under intervjun eller 
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studien avbryta sin medverkan och att de i så fall har rätt att kräva att vi inte 

använder oss av informationen de gett oss om de skulle önska detta. Gällande 

nyttjandekravet så var vår studie endast avsedd att studera hur könsroller tog sig 

uttryck och skapades på ett specifikt företag. Detta innebär att informationen vi 

tar del av genom intervjuer endast används till vår analys i vår uppsats. Vår 

analys däremot delges ledningen på företaget som har ett intresse av att få ta del 

av hur könsmönster tar sig uttryck på deras företag, för att de ska kunna aktivt 

arbeta för en jämställd arbetsplats. Detta innebär att ledningen får del av vår 

analys och vårt resultat. Men ingen enskild persons information från 

intervjuerna delges. 

4. RESULTAT & ANALYS 
Vi kommer här att redovisa för de resultat vi hittat genom intervjuerna, vi 

kommer även att analysera resultatet sammanvävt i denna del. Då vi hade en 

diskursanalytisk ingång när vi påbörjade studien föll det sig naturligt att 

analysera resultatet på en gång. Vi presenterar resultatet och analysen i fyra 

olika teman, som vi skapat dels utifrån resultatet men också utifrån de teorier vi 

använder oss av. Dessa teman är stora och övergripande och därav ryms mycket 

av materialet under en och samma rubrik, därför har det även gjorts 

underrubriker. Vi har valt att inte benämna intervjupersonerna vid några 

kodnamn. Detta är på grund av att vi kände att det var viktigt att inte göra en 

generalisering av informanterna som riskerar att på något sätt avslöja vem som 

sa vad. Genom detta vill vi minimera risken för oklarheter mellan anställda och 

mellan anställda och chefer på företagen som deltagit i vår studie. Det är heller 

inte av relevans att veta vilka citat som kom från en och samma person då 

studiens syfte är att ta reda på könsmönster som finns på arbetsplatsen och hur 

de upplevs och tar sig uttryck, inte vem som upplever dem och uttrycker dem. 

 

Resultatet visar att de flesta var överens om att det fanns skillnader i hur män 

och kvinnor blir bemötta i dagens samhälle. Alla hade dock inte samma 

uppfattning om huruvida detta gällde dem själva också. En annan aspekt var att 

det fanns skilda åsikter om huruvida detta gällde på arbetsplatsen också. De 

olika teman som vi valt att kalla; Förväntningar på könens motsatser, 

Organisationens fasta könsmönster, Interaktionens reproducerande 

könsmönster och Individens anpassning till könets diskurs blir egentligen olika 

angrepp på de frågeställningar vi har ställt oss. Detta för att komma åt problemet 

från olika håll och för att vi kom fram till att det finns väldigt många olika 

orsaker som kan svara på vår problemställning. 

4.1 Förväntningar om könens motsatser 
Vi kommer nedan presentera de resultat som visade på att det fanns olika 

förväntningar och föreställningar gällande manligt och kvinnligt, och att dessa 
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egenskaper stod i motsats till varandra. Vi tar även upp vilka förväntningar som 

fanns på de informanter vi pratat med utifrån deras könsidentitet. 

4.1.1 Kvinnligt och manligt  

På båda arbetsplatserna syntes relativt liknade åsikter gällande vad som skall 

anses kvinnligt och manligt. Vi kunde också på båda arbetsplatserna få en 

förståelse av att typiskt kvinnliga egenskaper var till exempel känslighet, 

vårdande eller omhändertagande. Manliga egenskaper fick benämningar som 

stark, humoristisk eller framåt. Även om många olika ord och benämningar för 

olika egenskaper kom fram kunde vi se att egenskaperna som ansågs vara 

kvinnliga och förväntningarna som i sin tur fanns på hur kvinnor skulle bete sig 

och sköta sitt jobb, kunde dessa egenskaper samlas under en och samma 

kategori. Även de egenskaper som förväntades finnas hos män och hur män 

förväntades bete sig, skulle också kunna platsa under en ganska övergripande 

kategori. Kvinnliga egenskaper och förväntningar på kvinnors beteende 

benämndes med ord som “vårdande”, “ängslig” eller “vältalig”.  edan manliga 

egenskaper och förväntningar på mäns beteende fick benämningar som 

“grövre”, “roffa åt sig” och “styrka” med mera. Även om egenskaperna kan 

skilja sig åt, så ser vi att det finns en större likhet mellan de olika kvinnliga 

egenskaperna och mellan de olika manliga egenskaperna, än vad det finns 

mellan egenskaperna hos män och kvinnor. Det finns även en motsats i dessa 

egenskaper som håller isär de båda könen och skapar dualism (Acker, 1990).  

Genom att samhället kategoriseras upp i män och kvinnor, samt manliga och 

kvinnliga egenskaper, bedömer och tolkar människor den sociala verkligheten 

också utifrån detta. Människor utgår ofta från att kön är något biologiskt grundat 

och att egenskaperna som följer baseras på detta. Genom detta skapas 

förväntningarna att män och kvinnor skall bidra till den sociala interaktionen 

 ust i form av män och kvinnor. Det räcker alltså inte endast med att “vara” 

kvinna eller man, en förväntas också “aktivt bete sig” som kvinna eller man, 

utifrån de regler som finns om hur män och kvinnor skall bete sig utifrån sitt kön 

i sociala interaktioner (Garfinkel, 1996). Genom detta skapas förväntningarna 

som bekräftar att kvinnor och män har ett motsatsförhållande till varandra. Samt 

att de egenskaper som beskrivs står i motsats till varandra. 

Egenskaperna kring manligt och kvinnligt kom fram dels när vi ställde frågor 

direkt om vad informanterna ansåg klassificeras som kvinnliga och manliga 

egenskaper. Vi kunde även se en tendens till att dessa egenskaper genomsyrade 

större delarna av de flesta intervjuer, även om frågan behandlade något annat. 

Genom informanternas egna resonemang och reflektioner så framkom dessa 

förväntningar på män och kvinnors olika egenskaper relativt ofta. En kvinnlig 

informant uttryckte följande; 
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Om man inte tycker att en uppgift känns bra. Liksom, usch, det här vill jag 

inte. Då kan man lägga sig eller visa sig lite mer i underläge för att slippa den 

uppgiften. För att man tycker den känns jobbig och obekväm och då kan man 

tänka att en kvinna tycker att den känns mer obekväm än en man. 

Detta resonemang kom bland annat fram vid en fråga om en av informanterna 

som jobbade på Vårdföretaget ansåg sig ha några fördelar som kvinna i yrket. 

Personen resonerar om hur en kan använda sig av förväntningarna som finns på 

att kvinnor anses “svaga” samt “känsliga” för att kanske lättare slippa en 

arbetsuppgift som inte känns bra, än vad det hade varit för en man att slippa en 

uppgift. Samma bild återspeglas alltså i detta resonemang om att kvinnor 

förväntas vara till exempel känslosamma och svaga i större utsträckning än män. 

En annan kvinnlig informant uttryckte denna åsikt när hon ombads definiera 

manlighet.  

Men det som jag egentligen tycker nu med män i min egen ålder är att en 

egenskap som jag tycker går igen litegrann, det är liksom en lite lättsammare 

hållning till livet. Lite mer liksom ryck på axlarna ”äsch skit samma, det blir 

bra” att det finns inte den här ängsligheten som jag tycker kvinnor i min ålder 

har. 

Bland informanterna på IT-företaget framkom det tydliga både egenskaper och 

symboler som de ansåg vara manliga eller kvinnliga. Egenskapen att ta hänsyn 

till andra var det flera som såg som typiskt kvinnligt, citat från man; 

Vi tänker mindre än kvinnor på hur andra kan uppfatta situationer och saker 

man gör. Jag tror vi generellt sett är ganska bra på att bara köra på liksom och 

inte tänka på hur vårt beteende kanske påverkar andra. 

Andra egenskaper som benämndes som kvinnligt var ödmjuk, kommunikativ, 

vårdande medan manliga egenskaper var framåt, tar för sig, pondus, stark, mod 

m.m. Samma ord användes även av personalen på Vårdföretaget när de skulle 

definiera manligt/kvinnligt. Alltså hade de flesta en föreställning om 

manligt/kvinnligt men påpekade ofta att så behöver det inte vara eller att det de 

precis sa var stereotypiskt sagt. Även om de förstod att det de sa var klichéaktigt 

eller stereotypiskt så fanns där en bild av manligt respektive kvinnligt, och vissa 

förklarade att en del saker berodde på biologi men att samhället också har en 

viss inverkan.  

 

En gemensam nämnare som visade sig vid intervjuerna var att flertalet av de 

intervjuade hade lättare att ge uttryck för vad som ansågs vara manliga 

egenskaper än för vad som ansågs vara kvinnliga egenskaper. Några uttryckte 

vid förfrågan om kvinnliga egenskaper att de hade svårt att komma på något 

konkret. Vid frågan om manliga egenskaper så svarade många att de kopplade 

samman den konkreta, fysiska egenskapen styrka med manlighet. De kvinnliga 

egenskaperna blev då mer abstrakta och svåra att sätta fingret på. Detta kan 

också kopplas ihop med Hirdmans (2001) teori om mannen som norm, då 
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manligt är så självklart vad det är medan kvinnligt är något som snarare ska 

anpassa sig och därmed svårare att sätta ord på. Enligt Hirdman är kvinnan en 

sorts avvikare, eller rättare sagt är mannen normen (Hirdman, 2001). Det är 

mannen som kvinnan jämförs med, i och med att mannen är normen jämförs 

kvinnan således med människan och blir på så sätt avvikare. Genom att mannen 

är norm får han även tillåtelse att ändra sin personlighet, eftersom allt han gör är 

“normalt” och ingen annan “högre norm” könsmässigt finns där för att ge 

sanktioner. Mannen får hela utrymmet att vara den han är, så länge han är man 

och inte tar an ett beteende som tillhör det lägre könet kvinnan (Hirdman, 2001). 

Därmed kan männen på arbetsplatserna gå utanför de förväntningar som finns på 

dem men fortfarande bli hyllade, för att det är de själva som sätter spelreglerna 

som icke-män anpassar sig till. 

 

En annan sak som var svår att sätta ord på var konkreta symboler för manligt 

respektive kvinnligt. Däremot var det en av informanterna som tog upp just 

feminin klädsel när hon blev ombedd att definiera kvinnligt; 

Mycket kvinnligt då pratar man ju liksom att man klär sig kvinnligt, liksom 

kanske oftast då i klänning. 

När det gäller symboler för kvinnligt respektive manligt är det ofta lätt att peka 

på klädsel med mera, det är det en ser hela tiden. Det är det som guidar oss i 

vardagen om vi ska läsa någon som kvinna eller man (Hirdman, 2001). Om en 

kvinna klär sig androgynt till exempel kan vi bli förvirrade och blir nästan 

tvungna att bestämma kön på personen. Därmed blir klänningen en utmärkande 

symbol för vad som är kvinnligt. Symbolerna tillsammans med förväntningar på 

kön är vad som drar isär de båda könen och skapar dualism (Acker, 1990). 

Garfinkel fokuserar på människors sätt att klassificera och typifiera sig själva 

och andra. Det kan vara svårt att sätta fingret på exakt hur och utefter vilka 

regler dessa typifieringar sker. De visar sig framförallt i sina utövanden och blir 

särskilt tydliga om de bryts (Garfinkel, 1996). Om en kvinna klär sig androgynt 

har hon därmed tydligt brutit mot en regel och detta får konsekvenser i 

könsförvirring hos andra, och hur de ska bete sig mot denna person. 

4.1.2 Könsarbetsdelning 

Det var många på Vårdföretaget som kommenterade den tydliga 

könsfördelningen på deras arbetsplats. Stämningen och samtalsämnena som var 

återkommande bland kollegorna trodde de flesta också berodde just på att ca 

90% var kvinnor. Det gavs även förklaringar till varför det är ett 

kvinnodominerande yrke, citat från kvinna: 

Jag antar att det är något som ligger kvar sen gammalt tillbaka, att det är 

kvinnor som håller på med det här matlagning, städning och omvårdnad. Det 

ligger så rotat långt bak i tiden att det har inte börjat luckras upp riktigt än. 
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Det var några som trodde att stämningen på arbetsplatsen berodde på den 

homogena gruppen människor som jobbar där, de har liknande åsikter och 

värderingar och att dessa hela tiden bekräftas av alla i gruppen, det blir också 

svårt för någon med annan åsikt att uttrycka denna. På så sätt ställs olika 

förväntningar på män och kvinnor, för att åsikterna kring vad män och kvinnor 

ska hålla på med hela tiden bekräftas av varandra (Acker, 1990). Begreppet 

accountability som betyder att kunna tillskriva en handling eller ett beteende 

mening, grundar sig på att människor hela tiden gör en tolkning av verkligheten 

som måste grunda sig på en form av förförståelse för den situation eller kontext 

det handlar om (Garfinkel, 1996). En homogen grupp på en arbetsplats har 

skapat sig en förståelse av situationen på arbetsplatsen som kan vara svår för en 

utomstående att få fullt tillträde till.  

En kvinnlig informant som arbetade på Vårdföretaget uttryckte även följande 

när vi ställde frågan om hur hon upplevde det att vara kvinna på den 

arbetsplatsen; 

Man förväntas kunna det här jobbet, alltså omvårdnad och allt som har med 

det att göra, skall vara inbyggt i mig redan så att jag kan det här redan och jag 

tycker inte att det är svårt, så på ett sätt kan jag ju inte säga riktigt om det är 

fel eller så. 

Hon menade att det fanns förväntningar på henne att hon borde kunna sakerna 

redan innan hon började jobba, samtidigt uttryckte hon också att hon kände att 

detta stämde till viss del, då hon ansåg sig besitta dessa kompetenser sedan 

innan. En annan kvinnlig informant ansåg sig inte besitta dessa kunskaper sen 

tidigare i samma utsträckning och hon uttryckte detta som en nackdel. Detta 

kom fram vid frågan om kvinnan ansåg att något i hennes egen identitet varit ett 

hinder för henne i hennes arbete. Kvinnan uttryckte följande; 

Jag är lite okunnig faktiskt (skratt) inom hushåll och sådant. Det här med 

tvättning och sådant. Så här lite oskrivna regler som ska ha gått i arv liksom, 

man ska ha lärt sig det i uppväxten. Sådant har jag kanske inte vetat 

jättemycket om. 

Dessa uppfattningar återkom även med en av de manliga informanterna som 

arbetade på Vårdföretaget. Han uttryckte bland annat en känsla av att deras 

arbete blev noggrannare kontrollerat, än en kvinnas arbete, då det fanns en 

förväntning av att han skulle sköta arbetet sämre, på grund av sitt kön. 

Informanten uttryckte bland annat följande när han fick frågan om det fanns 

några nackdelar med att vara man i yrket; 

Ja, det är väl den här attityden, att då det är ett kvinnodominerande yrke och 

då är man inte riktigt pålitlig eller vad man ska säga, man anses inte ha de 

kvaliteter som behövs. 

Informanten uttryckte även följande på frågan om han såg några fördelar med att 

vara man; 
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Det är ändå att man får ett förtroende när det gäller tyngre grejer, när det 

gäller lyft, när det gäller förflyttning av någon. Ja fysiska saker. Det kan vara 

att byta glödlampor eller att hjälpa någon som ramlat till exempel. Det är väl 

sådana saker. 

Här syns alltså de förväntningar personalen har utifrån kön på sina kollegor som 

mynnar ut i en arbetsdelning mellan könen.  När ett kön är underrepresenterat på 

ett företag blir det också på ett sätt avvikande. Foucault beskriver hur det finns 

fenomen och personer som går emot de diskurser och sociala normer som finns 

som “avvikare” (Foucault, 2002). På till exempel vårdföretaget betraktas 

männen som avvikare, vilket får konsekvensen av att det blir noterade på ett 

annat sätt och har andra förväntningar på sig. En kvinna som arbetar i vården 

betraktas som norm, en man som arbetar i vården betraktas som en avvikare. 

Det har genom informanterna framkommit att en man blir hårdare betraktad i 

sitt jobb på vårdföretaget samt att kvinnor förväntas kunna jobbet bättre. Detta 

kan tolkas som en av konsekvenserna på att männen är avvikare. På IT-företaget 

blir det på samma sätt kvinnorna som genom denna tolkning blir betraktade som 

avvikare. Då det är en traditionellt mansdominerad bransch och arbetsplats, blir 

kvinnorna i denna bransch något som går emot normen. Det var i överlag en 

positiv inställning till att få in fler kvinnor i branschen hos de informanter vi 

intervjuade. Dock så var alla överens om att det betraktades som något ovanligt. 

  

En sak som de flesta kvinnor på IT-företaget tog upp var att de själva plockade 

och fixade i köket, de tyckte också att detta var något som inte alla tog hand om. 

Det uttrycktes inte att det var enbart kvinnor som gjorde det, men att det var ett 

fåtal personer som gjorde det hela tiden. Det var även en man som sa; 

Jag har nog ingen grej som jag har tagit på mig, då är jag nog snabb att smita 

undan i så fall. 

Så det som framkom om uppgifter i köket på IT-företaget, som ligger på allas 

ansvar, hamnar oftast på kvinnorna. Detta blir en tydlig symbol om kön då det är 

en minoritet kvinnor på företaget men det är ändå dessa personer som ändå gör 

en typisk kvinnlig uppgift. En kvinna på vårdföretaget sa även att det blir olika 

former av reaktioner när någon gör fel eller klantar sig; 

Jag tror att man utgår ifrån att män gör ett sämre jobb... ...Och på ett sätt så 

får ju en kvinna som har slarvat till det en hårdare dom än en man. Så man 

kan säga att innan slarvet så tror jag att männen blir mer diskriminerade för 

man antar att det kommer att hända, men när det väl händer, så kommer de 

ganska lindrigt undan för att man tänker att “det där hade vi  u förstått” men 

att då kvinnorna kan ses som liksom helt dumma i huvudet som inte hade 

upptäckt att den där tvättkorgen hade stått där liksom. 

Detta var något som flera påtalade och detta exempel blir en tydlig konsekvens 

av de föreställningar som finns kring kön på arbetsplatsen och eftersom jobbet 

som görs i hemtjänsten nästan bara involverar uppgifter som traditionellt anses 

vara kvinnliga blir konsekvenserna större i Vårdföretaget än på IT-företaget. På 
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IT-företaget utförs alltså de typiskt kvinnliga uppgifterna av främst kvinnor, och 

på Vårdföretaget anses hela jobbet (förutom de typiskt manliga, som tunga lyft) 

utföras bättre av kvinnor. Hirdman (2001) beskriver att det finns ett slags 

genuskontrakt mellan män och kvinnor som innebär åtskiljda förpliktelser, 

skyldigheter och rättigheter. Kontraktet är ett strukturellt tvång som hänger över 

de båda könen, då båda tvingas in i en ram att förhålla sig till. Den manliga 

förpliktelsen innebär att ta hand om, sörja för och beskydda kvinnan. Medan 

kvinnans förpliktelse är att hjälpa mannen med det han behöver. 

Genuskontraktet är en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse och ligger 

fortfarande som en grundsten i relationen mellan män och kvinnor (Hirdman, 

2001).  

 

Detta resultat kan även jämföras med Berit Åbergs analys av hur könsroller 

yttrade sig i yrkesrollen i hennes studie av akutsjuksköterskor och 

ordningspoliser. I hennes slutsatser framkom att på arbetsplatsen med 

ordningspoliser syntes en tydligare könssegregering i själva yrkesrollen. Då 

värdefulla kompetenser i yrket ansågs vara egenskaper som kan klassificeras 

som typiskt manliga, till exempel fysisk styrka, att vara rakt på sak (Åberg, 

2001). Vårt resultat som innebär att kvinnorna på Vårdföretaget förväntades 

vara mer framstående i sin yrkesroll, då de förväntades besitta de egenskaper 

som behövdes för att utföra ett bra jobb. Åberg betonade däremot att på 

arbetsplatsen med akutsjuksköterskor så blev det inte en uppdelning i 

yrkesrollen på samma sätt. Då de kompetenser som ansågs eftersträvansvärt inte 

kunde kopplas ihop med typiska manliga eller kvinnliga egenskaper på samma 

sätt som på polisarbetsplatsen (Åberg, 2001). Samma aspekt kunde vi se på vår 

analys av IT-företaget. De egenskaper som ansågs eftersträvansvärda där var 

kompetenser personer behövde en utbildning för att kunna besitta. Därför 

skedde ingen direkt uppdelning i själva yrkesrollen. Men på själva arbetsplatsen 

kunde vi finna liknande mönster som Åberg beskrivit på akutvårdsavdelningen. 

Nämligen att kvinnorna tenderade ta ett större ansvar när det gällde 

hushållsliknande sysslor. Detta styrker tesen att könsroller är något övergripande 

som inte kan delas upp eller kategoriseras till att bara täcka ett område i taget. 

Genom detta blir det visuellt att könsroller tar sig uttryck på flera olika plan och 

genomsyrar olika sammanhang.  

4.1.3 Det är ”samhället” som är ojämställt 

På IT-företaget framkom det åsikter om vad som skulle anses kvinnligt och 

manligt. Informanterna tenderade dock där att i en mindre grad identifiera sig 

själva och sin arbetsplats under dessa kategorier. Alla var dock överens om att 

skillnader mellan män och kvinnor, samt vad som uppfattas som manligt och 

kvinnligt, är något som existerar i samhället. En kvinnlig informant uttryckte 

bland annat följande; 
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Jag är engagerad, eller blir åtminstone väldigt upprörd när man lägger märke 

till hur saker exponeras i samhället. Det är frustrerande. Det finns mycket att 

jobba på. Så därför känns det bra att jobba på ett företag som gärna vill att 

tjejer söker och liksom på nåt sätt jobbar efter att det ska vara lika och att de 

inte gör någon skillnad. 

Hon belyser här hur det finns stora skillnader, men hon betonar samtidigt att hon 

är glad att hon arbetar på ett företag där hon slipper bli påverkad av dessa 

skillnader. En annan kvinnlig informant uttryckte följande på en fråga om 

ansvarsområden; 

Njaa, jag kanske tar lite mer ansvar i köket. Det är väl ett tacksamt exempel 

kanske (skratt). Och det är absolut inte bara jag som gör det, det är många 

som gör det. Men jag gör det. 

I detta resonemang blir inte själva aktionen, att hon faktiskt torkar av bord med 

mera i en något större utsträckning det mest relevanta. Även om detta på ett plan 

styrker resultatet om att kvinnor i större utsträckning tycks känna ansvar för det 

som ligger utanför själva arbetet i sig (Gonäs, 2005). Hon betonar dock att det är 

ett “tacksamt exempel” vilket tyder på att hon har en uppfattning om att 

hushållssysslor har en typisk kvinnlig stämpel över sig.  

 

4.1.4 Förväntningar om arbetsplatsen var mer könsblandad 

Kanter beskriver hur kvinnor blir betraktade ur ett “symboliskt perspektiv” Det 

innebär att de till större delen får bidra till ett sammanhang som  ust “kvinna” än 

som den person de är (Kanter, 1993). Spår av detta tankesätt kunde också 

framkomma hos de informanter vi intervjuade. Även männen på Vårdföretaget 

tycktes till viss del också bli betraktade ur ett symboliskt perspektiv när de var 

underrepresenterade. Då många hade en positiv inställning till en mer 

uppblandad grupp, så visar det på att det finns åsikter och upplevelser som pekar 

mot att män och kvinnor kan skapa vissa sammanhang och gruppdynamiker just 

utifrån det faktum att det är just män och kvinnor. På IT-företaget framkom 

åsikter om att arbete som innebar bland annat konflikthantering såg en helst en 

kvinna som arbetade. Detta argumenterades med att kvinnor hade bättre 

egenskaper för denna typ av jobb. Det framkom även att kvinnor har en större 

tendens att ta andra människors känslor i beaktning i sitt agerande. 

Det tror jag också är en lite mer kvinnlig än manlig egenskap att man 

mer ser till andra än sig själv. (sagt av man) 

Så jag är väldigt mån om de anställda, så jag försöker läsa av dem 

och är det någon som inte ser ut att må riktigt bra så försöker jag 

närma mig lite för att få fram vad det är för något. (sagt av kvinna) 

Detta innebär att det verkar finnas symboliska förväntningar på en kvinna som 

arbetar. Även om hon på papperet blivit anställd utifrån sina meriter och 

kompetenser, finns en förväntning på att hon ska bidra med vissa aspekter 

genom det faktum att hon är kvinna (Kanter, 1993). 



33 

 

Utifrån våra resultat kunde vi också finna belägg för att den könsidentitet som 

var underrepresenterad på ett företag i större utsträckning blev behandlad på ett 

symboliskt sätt, citat; 

Där det är mer karlar som jobbar, det blir mer raka puckar. Man kanske 

blir förbannad på varandra och sen är det bra efter en stund. Men det är ju 

min egen teori. Jag har ju ingen aning om det är någon sanning men jag 

tror att det är så. 

Sen tror jag att det skulle må bra av att det var fler män liksom, att det var 

mer uppblandat liksom. Det tror jag. För att gruppen är ganska homogen och 

det tror jag inte är bra. 

Detta är ett exempel på åsikter och reflektioner som kom fram vid intervjuerna 

med kvinnliga informanter på vårdföretaget. Liknande åsikter kom fram på IT-

företaget. Åsikterna och uppfattningarna gällde då huruvida kvinnor skulle 

kunna bidra till en annorlunda stämning och jargong på arbetsplatsen. 

Det vore ju skönt om man kunde få in nån tjej. Nu har vi ju liksom bara 

(namn) på supporten som sitter och gör nån typ av utveckling annars har vi ju 

liksom (namn) och (namn) och (namn), men dom sitter ju liksom inte som 

utvecklare, så att det skulle definitivt behövas lite mer tjejer, så har ni lite 

kontakter så (skratt) tipsa dem att söka jobb här. 

Det är ju som sagt väldigt många killar som jobbar här. Och det hade varit 

supertrevligt om det hade varit fler tjejer, men också så är vi i en bransch där 

det inte är så himla många tjejer så jag vet att det är svårt 

Detta är ytterligare ett exempel från IT-företaget som visar hur det finns en 

tendens till att betrakta det könet som är underrepresenterat på ett symboliskt 

sätt. Det antas att män eller kvinnor som symboliska fenomen kan bidra till en 

annorlunda stämning (Kanter, 1993). 

4.2 Organisationens fasta könsmönster 
4.2.1 Kvinnligt och manligt i yrkesrollen 

Genom att ena arbetsplatsen var ett vårdföretag, så framkom det att dessa 

inställningar om manligt och kvinnligt, påverkade de förväntningar man hade på 

hur en person skulle utföra sitt arbete i en större utsträckning. Detta kunde få 

resultatet att det fanns upplevelser av att kvinnor förväntades göra ett bättre 

jobb, eftersom de förväntades ha dessa egenskaper med sig sedan tidigare i 

större utsträckning. På IT-företaget kunde vi ana samma förväntningar på 

kvaliteter som ansågs typiskt kvinnliga, men då dessa egenskaper inte användes 

i arbetet där så införlivades inte dessa förväntningar i hur personer förväntades 

sköta sitt arbete i samma omfattning, även om det dock förekom på det planet i 

viss utsträckning också. 

 

På IT-företaget var kompetenserna mer “könsneutrala” om vi gör en koppling 

till det som framkommit som könstypiska egenskaper i våra intervjuer. 

Informanterna på IT-företaget hade befattningar som “utvecklare”, 
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“pro ektledare”, “ekonomiansvarig”, “HR-ansvarig”. Dessa yrken innefattar 

kompetenser som inte kan härledas till de egenskaper som framkommit på 

samma sätt. En utvecklare besitter en kompetens som innebär att denne ska göra 

en arbetsuppgift, att “knacka kod” på en dator. Denna kompetens och dessa 

arbetsuppgifter kan inte kopplas till personlighet och egenskaper på samma sätt 

som ett yrke som till stor del innefattar att ta hand om en annan människa kan 

göra. 

Detta innebär att samma förväntningar och åsikter om vad som anses vara 

manliga och kvinnliga egenskaper, kan finnas på båda arbetsplatserna, 

vårdföretaget och IT-företaget. Men de speglar sig inte i själva utförandet av 

arbetsuppgifterna på IT-företaget i samma utsträckning som på Vårdföretaget. 

Samma åsikter kom dock fram även i intervjuerna med informanterna som 

arbetade på IT-företaget. Flera av informanterna uttryckte åsikter om manlighet 

som att “köra på” och att kvinnor kunde hantera konflikter på ett bättre sätt, 

samt att kvinnor ägnade mer eftertanke åt hur andra människor kunde uppfatta 

en situation, Medan män ansågs tänka på sig själva främst på ett annat sätt. Detta 

stärker tesen om att det som anses vara kvinnliga egenskaper har en mjukare 

karaktär, vårdande och känslosam till exempel, medan manliga benämns ha en 

hårdare och råare karaktär.   

Kvinnor som hade tjänster på IT-företaget var ekonomiansvarig, 

marknadsansvarig projektledare och en satt i supporten. Jobb som kräver mycket 

kommunikation. Det uttrycktes också att företaget helst söker kvinnor för just 

dessa tjänster, för att det finns en förväntning på att de ska vara bra på 

kommunikation. Detta kan dock avspegla sig i att en kvinna som arbetar med 

kommunikation, förväntas göra ett bättre jobb än en man som arbetar med 

kommunikation. Detta kom fram när vi kom in på ämnet konflikter vid en av 

intervjuerna på IT-företaget; 

Men ser jag att de ska ha en roll inom det här teamet där det är mycket 

kundkontakt då är ju den kommunikativa förmågan minst lika viktig som 

programmering… ...Hon (kvinnor) är mycket smidigare att ta diskussioner med 

kund och hon har mycket mer ordning och reda som en projektledare ska ha.   

Som tidigare också nämnts så sitter flest män och programmerar vilket inte 

kräver speciellt mycket kommunikation vilket också uttrycktes som typiskt 

manligt, att inte vara socialt öppen; 

Så jag tror att en kvinna, att jobba vid en dator, att hon tycker det är mindre 

viktigt eller strider mot personligheten på ett annat sätt än en kille. Jag tror att 

man inte väl er det yrket… ...Därför tror  ag det är mer killar som kanske inte 

är så öppna socialt osv, som väljer att jobba med datorer. 

Här ser vi att det finns en tydlig förväntning om att killar passar bättre att jobba 

med datorer just på grund av deras personlighet, och deras personlighet kommer 

utifrån att de har ett visst kön. Samtidigt anser informanten att sitta vid dator 
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strider mot en kvinnas personlighet och att kvinnor är bra på jobb som 

involverar mycket kommunikation, därmed finns en stark förväntning här om 

könens dualism; osocial/social (Acker, 1990). 

 

4.2.2 Fördelning av ägande och makt 

På IT-företaget tycker de flesta att det är en bra fördelning mellan män och 

kvinnor i ledningsgruppen och styrelsen m.m. I ledningsgruppen sitter det 50% 

kvinnor och 50% män. I styrelsen har de försökt ta in fler kvinnor men i nuläget 

sitter där 1 kvinna och 5 män. Den största delägaren, som också är grundaren till 

företaget, är en man. Totalt är det 7 delägare där en är kvinna. De positioner och 

tjänster som kvinnorna på företaget har är ändå ganska höga positioner då det är 

ekonomiansvarig, projektledare, kontoansvarig och marknadsansvarig. Det är en 

kvinna som sitter med programmering men 4 av 5 kvinnor på företaget har 

relativt höga positioner, då det är ca 35 anställda sammanlagt. Trots detta är det 

en tydlig majoritet män i styrelsen och bland delägarna. Detta är ett vanligt 

mönster på arbetsplatser, att de som sitter på makten och äger oftast är män 

(Acker, 1990). Detta kallar Acker för strukturella och organisatoriska 

könsmönster, som är en del i organisationens könskapande process (Gonäs, 

2005). Detta mönster är lätt att ta på genom att bara se vem som sitter på 

makten. Enligt Acker kan en även titta på könsarbetsdelning för att 

upptäcka organisatoriska könsmönster. Som tidigare nämnt har kvinnorna på IT-

företaget positioner som innebär mycket ansvar, men också mycket 

kommunikation. Det kom även fram att företaget hellre tar in kvinnor på tjänster 

som kräver mycket kommunikation; 
Om det är två stycken som är precis lika bra så brukar alltid kvinnan väljas 

först för att hon är mycket bättre på att hantera konfliktsituationer i teamen... 

...Så där letar vi faktiskt aktivt efter kvinnor. 

På Vårdföretaget var ett återkommande mönster bland personalen att de kände 

sig långt ifrån de som bestämde över deras lön och scheman med mera. Det 

klagades en del bland kollegor och ledning var medvetna om klagomålen. Så här 

har det varit under lång tid och det har inte förbättras. Citat från en kvinna om 

stämningen på arbetsplatsen: 

Lite såhär klassiskt kanske kommunstämning. Det här att man är lite irriterad 

på kommun eller på tiderna man måste jobba, att man kanske inte får den 

uppskattningen via lön som man kanske tycker att man borde ha. Liksom 

man jobbar ju ändå med människor och man jobbar för att människor skall ha 

det bra men att det speglas kanske inte alltid i den lön man har. 

Det är en majoritet kvinnor bland verksamhetscheferna inom vård och omsorg i 

Sverige, så även i kommunen där Vårdföretaget finns. Så rent strukturmässigt är 

det kvinnor som sitter på makten, men det är inte dessa chefer som egentligen 

bestämmer över hur mycket resurser som går till hemtjänsten. De bara fördelar 

resurserna. Bland undersköterskor och vårdpersonal så skiljer sig lönen mellan 

män och kvinnor några hundralappar, däremot är det kvinnorna som här har en 
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genomsnittlig högre lön (Statistiska Centralbyrån, 2013), som 

verksamhetscheferna gett dem. Och detta är inte konstigt då det är fler kvinnor 

som jobbar som undersköterskor och därmed fler kvinnor som jobbat längre och 

så vidare. Däremot tjänar männen som är i minoritet bland verksamhetscheferna 

inom vård och omsorg mer än vad kvinnorna gör. Eftersom det är en minoritet 

manliga verksamhetschefer kan det inte vara en slump att de tjänar mer i lön. 

Enligt Acker (1990) är könsmönster något som finns i organisationer som en 

egen struktur. Om en arbetsplats är ojämställd på någon punkt beror detta på att 

hela organisationen är en plats där diskursen betyder att män och kvinnor är 

olika, därför ska de också sorteras efter kön. Organisationen är därför på samma 

gång könande och könad (Acker, 1990).  

4.3 Reproducerande av könsmönster i interaktion 
4.3.1 Olika former av roller och beteende  

Att se tydliga beteendemönster och vilka relationer personalen hade till varandra 

är svårt att sätta ord på då vi endast intervjuade varje informant enskilt. Vi 

frågade däremot varje person om dennes roll på arbetsplatsen och hur hen trodde 

att andra upplevde personen. Det kom fram ganska olika svar, en av männen vi 

intervjuade sa exempelvis; 

Jag kan ofta vara rätt manipulativ, jag vet vad jag vill ha och då kan jag ofta 

se till att jag får det. Antingen informellt eller formellt. 

Den andra uttryckte att han var bra problemlösare och relationsbyggare och att 

detta var något som låg i hans personlighet, samtidigt vid ett annat tillfälle sa 

dock samma person detta, angående att ta hänsyn; 

Jag är så dålig på att tänka på såna där saker, jag kör på liksom. Sen liksom, 

jaha tog du illa upp av det där. Tyvärr så är jag lite sen på att fatta sånt. 

Det första exemplet kan tydligt kopplas till det som anses vara ett manligt 

beteende medan att vara relationsbyggare traditionellt anses vara ett kvinnligt 

beteende (Hirdman, 2001). Samtidigt visar samma man ett typiskt manligt 

beteende, att köra på och inte tänka så mycket på andras känslor. En skillnad i 

hur män och kvinnor svarade på frågan hur de trodde att andra upplevde en som 

person var att endast kvinnorna pratade om att de hoppas kollegorna ser de som 

positiva, glada och ambitiösa med mera. Detta säger inte att männen inte 

hoppades på detta men det tyder på förväntningen om att kvinnor ska vara till 

lags, glada och anpassningsbara, och genom att alla kvinnor på IT-företaget 

uttryckte sig på detta sätt visar det på en individuell förståelse av sitt eget 

tilldelade kön (Acker, 1990). 

Som vi tagit upp tidigare kom det fram på Vårdföretaget att det ibland fanns 

vissa uppgifter som personal kunde ta sig an lättare dels på grund av kön och det 

då kan bli lättare att rationalisera att en person av motsatt kön låter bli att ta på 

sig uppgiften, citat av kvinna; 
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Liksom om nån manlig kollega känner att dom inte kan något som att laga 

mat liksom, då kanske  ag säger att ‘men då tar  ag det’ istället liksom... ...Om 

man tycker att en arbetsuppgift inte känns bra. Liksom ‘Usch, det här vill  ag 

inte’. Då kan man ändå lägga sig eller visa sig lite mer i underläge för att 

slippa den uppgiften. För att man tycker den känns jobbig och obekväm. Och 

då kan man tänka att en kvinna tycker det känns jobbigare än en man... 

                                   

Genom att göra på detta sätt bekräftas könsmönstren i interaktionen mellan 

personal.  Detta beteende som både männen och kvinnorna visar reproducerar 

även deras relation till varandra, och på så sätt blir detta en del i den 

könsskapande processen i organisationen (Acker, 1990). Det blir lättare för de 

själva och hela teamet för att de slipper uppgiften de tycker är jobbig och arbetet 

går fortare eftersom det andra könet är mer van vid att utföra uppgiften. På så vis 

kan detta beteende vara en enkel lösning i arbetets vardag och därför bli svårt att 

bryta.  

 

Det framkom att det fanns svårigheter att sprida ut ansvar för de uppgifter som 

måste göras “utöver” arbetet på alla anställda på ett av företagen. Det 

argumenterades med att det inte fanns tillräckligt med tid att ta från de anställdas 

arbetstid till att utföra dessa uppgifter. En konsekvens av detta har då blivit att 

det är några specifika personer som ständigt utför dessa uppgifter och att det är 

en övervikt kvinnor som gör det. Denna konversation utspelades vid en av våra 

intervjuer.   
IP:När jag började här ingick även plocket. Se till att det ska vara 

trevligt här, men vart eftersom mina arbetsuppgifter har ökat inom så 

är det ju där jag fått släppa. Vilket alla inte riktigt har förstått. 

E: Nehe, så det har inte blivit tydligt uttalat? 

IP: Det är ingen som tar hand om det istället. 

E: Nej okej. 

M: Tror du det förväntas att du ska göra det eller att det händer av 

sig själv? 

IP: Aa, det är väl lite båda delar, eftersom de är så vana vid att det 

händer av självt. Eftersom jag gjort det. Det är några få som gör det 

och andra struntar fullständigt i det. 

Detta blir ett exempel på hur människor kan förhålla sig till vissa regler i sociala 

interaktioner och hur dessa kan upprätthållas genom att de tillskrivs mening. 

Människor kan “account” för att det gör på ett visst sätt. Reglerna kan endast 

brytas genom att de finns en tydlig markering i varför de bryts (Garfinkel, 

1996). Det finns en outtalad regel på företaget att de anställda inte har tid att 

ägna sig åt plock och städning för att det inte ingår i deras arbetsuppgifter. 

Tidigare har det funnits en tjänst som innefattar detta plock, men den tjänsten 

finns inte kvar längre. Många av de anställda kan fortfarande tillskriva mening i 

sin handling att låta bli detta, då det finns en accepterad sanning att de inte kan 

ta tid från deras arbetstid. Samtidigt blir resultatet att några få gör det, för att 

dessa tillskriver mer mening i själva handlingen att göra det. Detta kan få 
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konsekvenser att könsroller fyller i och skapar logik i situationen, genom att det 

är mer naturligt enligt samhällets könsnormer för en kvinna att ägna sig åt 

sådana uppgifter än en man. 

 

4.3.2 Relationer och interaktioner 

Relationsmässigt fanns det också skillnad i hur personal är mot varandra 

beroende av kön, vilket också påverkar könsmönster och processer i 

organisationens helhet enligt Acker (Gonäs, 2005). Citat av kvinna; 

Då är det kanske lättare att bara sitta och ströprata och kallprata med en 

kvinnlig kollega. Då har man kanske mer gemensamma intressen man kanske 

har mer, man delar kanske mer samma åsikter, jag kan tycka det är lättare att 

prata med en kvinnlig kollega än en manlig kollega. 

Citat av en annan kvinna; 
Att det går ofta bättre nästan att jobba med män. Det är lite roligare och lite 

liksom lättsammare. 

Ja, jag tror att man skojar lite snällare med kvinnor. Man har en råare och 

hårdare ton mot män jag tror att man tar för givet att jag är snäll och att jag 

lyssnar på ett annat sätt på vad folk har att säga än att jag blir lyssnad på. 

Det finns alltså vissa skillnader i hur både män och kvinnor beter sig och talar 

till varandra på båda företagen. Dessa skillnader kan till viss del belysas bero på 

kön. Det finns framförallt åsikter om att kvinnor och män beter sig olika och 

därför fungerar det på olika sätt att interagera med en man respektive en kvinna. 

Varför vi beter oss olika beroende på om det är en man eller kvinna vi pratar 

med kan förstås utifrån en heterosexuell förståelseram (Butler, 2007). Tanken 

om att det existerar ett naturligt kön beskriver  utler som normativ, den säger 

inte bara hur en ska vara som man och kvinna, utan också att en ska vara 

antingen man eller kvinna ( utler, 200   Garfinkel, 1996). Att lyckas göra rätt 

handlingar med rätt kropp, iscensätta genus på rätt sätt, kan beskrivas som en 

överlevnadsstrategi i ett tvingande system, och om du bryter mot det drabbas du 

av sanktioner. Om du inte beter dig på ett korrekt sätt utifrån ditt kön ses du som 

avvikande.  atrisen begreppsliggör kroppar, genus, sexualitet och begär, 

särskil er manligt och kvinnligt, för att sedan knytas samman genom det 

heterosexuella begärets handlingar. Det finns en spänning mellan män och 

kvinnor för att man förväntas vara varandras motsatser och även själva 

spänningen förväntas finnas där (Butler, 2007). 

Det faktum att en ses som avvikande om en inte agerar som det förväntas att en 

ska bete sig mot en man eller kvinna, kan även kopplas till etnometodologin. 

Enligt etnometodologin följer människor specifika regler i sina vardagliga 

interaktioner och dessa regler blir särskilt tydliga när de bryts mot (Garfinkel, 

1996). Det kan vara svårt att konkret sätta fingret på vad som definierar vad som 

är manligt och kvinnligt beteende, men om en man skulle bete sig som om han 

pratade med en man, när han pratade med en kvinna, skulle det plötsligt bli 
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extremt tydligt att något inte stämde och det skulle skapa förvirring och olika 

reaktioner (Garfinkel, 1996). Garfinkel säger också för att förstå djupet av en 

kommunikation måste individen ha en underförståelse av kontextens 

sammanhang, detta kallar han indexikalitet. Individens underförståelse bygger 

alltså i detta sammanhang på om personen hen kommunicerar med är kvinna 

eller man.  

4.3.3 Tankar om gruppdynamik  

Flertalet av informanterna uttryckte också att de ansåg att det fanns en skillnad 

gällande gruppdynamik om en grupp enbart bestod av män eller om en grupp 

enbart bestod av kvinnor. De som uttryckte denna mening var också alla överens 

om att en grupp som var mer uppblandad var något positivt och 

eftersträvansvärt. En kvinnlig informant på Vårdföretaget uttryckte följande; 

Klart att det är skillnad på när det är fyra kvinnor som sitter och diskuterar 

runt ett bord, jämfört med när det kanske är en man eller kanske två män 

med, det blir lite skillnad. 

På IT-företaget kunde också åsikter urskiljas som innebar att informanterna 

önskade att det fanns fler kvinnor på arbetsplatsen, för att få en mer uppblandad 

miljö; 

Det behövs ju, annars blir det ju bara grabbvälde här inne. Det vore skönt om 

man kunde få in nån tjej. 

På IT-företaget fanns också åsikterna om att stämningen där inte ansågs vara 

liknande den personer upplevde som vanlig när det var en övervikt män i ett 

sammanhang. De uttryckte att på just detta företag var det inte en kultur som 

ansågs typiskt manlig i lika stor utsträckning som de menade att de upplevt i 

andra sammanhang som innehållit en övervikt män. Acker (1990) beskriver att 

det finns en dualism mellan könen man och kvinna, och att symboler markerar 

denna dualism. Genom detta får vi olika roller som man och kvinna. Vissa 

egenskaper ses som manligt, andra ses som kvinnligt som har framkommit i vårt 

resultat. I och med detta blir det inte socialt acceptabelt som kvinna att ha en 

mer manlig personlighet (Garfinkel, 1996). Då informanterna uttrycker att det 

vore bra med en mer könsblandad arbetsplats är detta ett uttryck för att de vill ha 

personer med andra sorters egenskaper för att detta skulle kunna komplettera 

arbetslaget, därmed stämningen på arbetet. På detta sätt blir det tydligt att 

informanterna har förväntningar på hur män och kvinnor bidrar med olika slags 

interaktion.  

 

4.4 Individens anpassning till könets diskurs  

4.4.1 Tidigare kunskaper har formats av diskurser  

På vårdföretaget finns en uppfattning att kvinnor antas göra ett aningens bättre 

jobb på grund av att de antas ha vissa kunskaper med sig som behövs redan 
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innan de börjar arbeta på arbetsplatsen. Männen å andra sidan antas behöva lära 

sig dessa kunskaper på plats i större utsträckning, och de förväntas göra misstag 

lättare. Förväntningen att kvinnorna besitter kunskaperna är något som formas 

av diskursen som tillåter att denna uppfattning kan råda hos en majoritet av 

befolkningen. Som vi tidigare nämnt uttryckte en manlig informant hur han ofta 

fick jobb som var mer typiska “vaktmästar obb”. Han beskrev hur han till 

exempel ofta blev den som fick tilldelat sig arbetsuppgiften, om det innebar att 

byta en glödlampa eller skruva upp en hylla. Genom detta kan en analys göras 

som innebär att det finns diskurser i samhället som tillåter att det formas en 

uppfattning som betyder att män förväntas besitta dessa former av kunskaper. 

Kunskaper som till större del kan kopplas till fysisk styrka. Till exempel, skruva, 

lyfta och montera. Män anses alltså besitta dessa kunskaper bättre i större 

utsträckning.  

På IT-företaget framkom åsikter om att kvinnor ansågs vara bättre konfliktlösare 

och därför oftare sökte sig till dessa typer av yrken. Det vill säga åsikter om att 

en kvinna snarare sökte sig till ett projektledarjobb än ett utvecklarjobb. Dessa 

åsikter tolkas också som att det finns diskurser i samhället som tillåter att dessa 

åsikter och uppfattningar finns, som formar kvinnlighet och manlighet 

(Foucault, 1993). Alltså åsikter om att kvinnor skulle vara mer kompetenta 

gällande konfliktlösning och hantering och bemötande med människor. Det 

faktum att det fanns fler män på utvecklarjobben och en större andel kvinnor på 

jobben som innefattade interaktion i större utsträckning, styrker tesen om att 

diskurser i denna form skulle existera.   

4.4.2 Det individuella könet 

Den process som Acker kallar anpassning till det individuella könet är något 

som syns i allt resultat ovan, i alla citat. Då en talar, beter sig och förhåller sig 

till andra utifrån sitt egna kön och de erfarenheter som kommer med det 

genomsyrar det även all kommunikation (Acker, 1990). De tre andra 

processerna i Ackers teori skapar det individuella könet, men det är förstås på 

andra hållet också, att det individuella könet påverkar de tre processerna kring 

organisation, föreställningar och relationer (Acker, 1990). Eftersom vi intervjuat 

varje person enskilt är det på denna process som det går att hitta ganska tydliga 

mönster då varje person talar utifrån sig själv och sina erfarenheter. Alla citat 

och exempel vi tagit upp ovan visar egentligen alla på en individuell anpassning 

till könsordningen. En person på IT-företaget kunde också säga att hon trodde 

det skulle vara på ett annat sätt om de var av det andra könet, citat av en kvinna; 

Hade man varit en man i samma roll så tror jag man hade tagit för sig på ett 

annat sätt, så då hade man mörkat det (saker man inte kan) och gjort saker så 

hade man tagit sig framåt så. Medan jag är så pedantisk så jag vill inte låtsas 

att jag kan något som jag inte kan. 
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Detta beteende kan starkt ses som något kvinnligt, det skapar även problem för 

individen då hon ville uppnå ett högre ansvar i sitt jobb. Det kanske inte hade 

skapat problem om alla på företaget tänkte på samma sätt men eftersom de flesta 

männen hade en annan attityd och många kvinnor hakade på den manliga 

attityden blir det svårt för denna person att hålla kvar vid den typiskt kvinnliga 

attityden.  

 

Det fanns exempel på både IT-företaget och Vårdföretaget på kvinnor som visar 

upp en tydlig feminin sida och därmed förstått hur en ska bete sig som kvinna, 

en anpassning till sitt tilldelade kön (Acker, 1990); 

Då får man liksom tänka att man höjer rösten ännu mer eller så släpper man det 

bara. 

 

Om man har ett väldigt lugnt schema så kan man ju gå runt och kolla lite liksom 

ja men kolla lite tvätt, vattna lite blommor. Men då kanske de flesta manliga 

kollegor tänker att ‘ amen då tar  ag en ledig stund’ istället. Så där kan det  u 

vara lite skilda åsikter. Då kan dom hellre tänka att ‘då sätter  ag mig och ser på 

rapport’ men man kanske hellre tänker att (jag) går ut och vattnar blommor 

liksom. 

 

Lite feg kanske på att ta plats liksom. Och att ta plats i det här jobbet tror jag 

ändå är viktigt. 

 

Lite kan det väl ha att göra med att jag är kvinna, att jag förväntas liksom städa 

och tvätta, jag kan ju se killar i min ålder ibland, att det verkar liksom inte som 

att de har behövt göra det någonsin och det har jag ju väldigt svårt att tro att en 

tjej i min ålder skulle komma och aldrig ha behövt tvätta eller städa en toa. 

Alla dessa kvinnor har skapat sig en individuell förståelse av deras egna 

tilldelade kön. De visar inte bara upp ett beteende som är typiskt kvinnligt, utan 

de reflekterar över deras egna beteende och vissa även över männens. Därmed 

säger inte detta att någon av kvinnorna tycker att det ska vara på detta sätt, men 

vad det tyder på är att de socialiserats in i ett genussystem (Hirdman, 2001) och 

har typiska föreställningar samt förväntningar om de olika könen.  

Ett exempel på en man som tog an en manlig attityd var en som hela sitt liv 

strävat efter ledarpositioner och “sett till” att han fått dem. Han såg heller inga 

problem för vem som helst (förutom människor med funktionshinder) att nå 

samma mål, citat; 

Sätter man upp mål och jobbar efter dom så uppnår man oftast målen. 

Några av citaten som kommer från kvinnorna ovan tyder på att inte ta plats och 

att vara till lags. Att detta kan utgöra hinder uttrycktes också på båda företagen. 

En av kvinnorna uttryckte även en motsats till vad som anses typiskt kvinnligt; 
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Jag tror att jag kan upplevas som att får jag en uppgift, då gör jag den så gott 

jag kan. Jag är kanske inte den som tar på mig allt möjligt, kanske inte den 

som liksom ser att “ ag kan göra det här” eller så. 

Det visade sig alltså att alla informanter på båda företagen anpassat sig på ett 

eller annat sätt till det individuella könet. Samtidigt visade det sig att vissa 

personer hade andra egenskaper som kunde uppfattas som icke-typiska för deras 

tilldelade kön. Det var däremot ingen av informanterna som gick emot ens 

tilldelade könsroll helt och hållet. En del verkade även tycka det var konstigt när 

vi frågade efter deras könsidentitet, som att det var självklart vilket kön de 

tillhörde. 

I denna del har vi tagit upp citat där de flesta är kvinnor som anpassat sig till sitt 

tilldelade kön och det är ingen slump att vi inte hittade så många exempel bland 

männen. Det går tydligare att se på vilket sätt kvinnor anpassar sig än män 

eftersom kvinnorna är avvikare medan mannen är normen (Hirdman, 2001, 

Kanter, 1977). I och med detta är det mer accepterat för mannen att ha andra 

beteenden än de typiskt manliga och ändra typ av manlighet. Detta uttryckte en 

person på Vårdföretaget som att dagens manlighet har förändrats till att vara en 

mer lättsam personlighet med humor, till skillnad från förr när det handlade om 

att vara stark och macho. Däremot om en kvinna skulle ta mer plats än vad de 

flesta kvinnor gör, menade en person på IT-företaget att hon då skulle ses som 

ett hot, citat; 

Utifrån kvinnligt sätt, om jag ser mig själv som kvinna och vad jag ser manligt. 

Det är ju egentligen något lite mer självsäkert, som att veta vad man vill. Det 

konstiga är att när en kvinna är självsäker och vet vad hon vill så upplevs det 

inte som att hon har manliga…det är egentligen ganska konstigt… ...Nämen 

jag har inte tänkt så, men manligt är ju liksom den som är självsäker som 

kommer in och har pondus. Men kommer en kvinna in på samma sätt så 

upplevs hon snarare som ett hot som kommer in här. 

Alltså är det svårare för en kvinna att gå utanför det individuella könet som hon 

anpassat sig till då risken är allt för stor att hon förlorar på det. Medan mannen 

kanske istället får belöningar genom att visa upp en mer kvinnlig personlighet, 

som ödmjukhet, i ett samhälle där jämställdhet är något eftersträvansvärt 

(Hirdman, 2001). 

5. DISKUSSION 

5.1 Sammanfattning av resultat utifrån frågeställningarna 
Det kom fram att könsmönster till största delen inte präglas av och skapas i 

själva yrkesrollen eller på arbetsplatsen i sig, utan framförallt skapas i 

relationerna och miljön som finns på själva arbetsplatsen tillsammans med 

miljön som omger denna. Ett arbete präglas av betydligt fler faktorer än själva 

arbetsuppgifterna och kompetenserna. En arbetsplats är många gånger ett socialt 
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sammanhang med olika människor som interagerar och skapar olika relationer 

till varandra. Det är framförallt i dessa mellanliggande aspekter som en kan 

finna mönster och normer som baseras på en könssegregering.  

 

Vår första frågeställning var; hur konstrueras kön och könsmönster på två olika 

typer av arbetsplatser? Ett övergripande resultat på denna frågeställning, som vi 

med hjälp av att jämföra empirin med vår teoretiska referensram, kom fram till, 

blev att könsroller är något som har sin grund i ett större makroperspektiv. 

Sedan kan olika förhållanden på arbetsplatsen antingen bekräfta eller gå emot 

dessa på olika sätt och genom detta ges könsrollerna uttryck på en arbetsplats, en 

arbetsplats är både könad och könande på samma gång. Det beror till exempel 

på vilken uppfattning de som arbetar på arbetsplatsen har gällande kön. Om de 

tillskriver mening i stor grad till vilket kön en person tillhör kommer 

könmönster att skapas i en större utsträckning än om sådana förväntningar inte 

finns i lika hög grad. Könsmönstren skapas framförallt i den sociala 

interaktionen mellan de som arbetar på företaget. Även om personernas 

uppfattning av kön har formats av samma övergripande diskurs i samhället, 

(Foucault, 1993), beror det på i vilken form dessa uppfattningar tillåts uttryckas 

och är relevanta till det situationer som uppstår på arbetsplatsen. 

Etnometodologin tar upp begreppet “account” som innebär att en handling måste 

kunna redogöras för och tillskrivas mening för att kunna ske, eller för att kunna 

göras utan att skapa reaktioner (Garfinkel, 1996). Båda arbetsplatserna vi 

studerade hade relativt liknande åsikter för vad som innebar manliga och 

kvinnliga egenskaper. Det skiljde sig dock mellan arbetsplatserna huruvida 

personerna som arbetade där uppfattade att klimatet på arbetsplatsen påverkades 

av den övervikt som fanns av antingen män eller kvinnor. På vårdföretaget 

uttrycktes i en högre grad åsikter om att arbetsplatsens jargong påverkades av 

den övervikt kvinnor som arbetade. På IT-företaget uttrycktes att stämningen 

inte påverkades i så stor utsträckning av den övervikt män som arbetade. På 

båda arbetsplatserna hade man dock en förväntning på att en mer uppblandad 

grupp av män och kvinnor hade möjlighet att bidra till en annorlunda stämning 

på ett positivt sätt. Svaret blir att könsmönstren finns och skapas i interaktionen 

mellan de anställda på företagen och beror på i vilken grad det finns en 

förväntning på att personerna skall förhålla sig till de föreställningar som finns 

på respektive kön. 

 

Vår andra frågeställning var; på vilket sätt kan könsstrukturer påverka 

människor att utföra sitt arbete? Vi kom där fram till genom dels vår empiri och 

genom att jämföra denna med den teoretiska referensramen vi utgick från att 

detta är något som skiljer sig åt mycket mellan olika arbetsplatser. Ett yrke som 

innefattar kompetenser som tydligt kan kopplas till kvinnliga och manliga 

egenskaper kommer att skapa större förutsättningar för att könsrollerna tar sig 

uttryck i själva yrkesutövningen. Ju mer kompetenserna kan kopplas till 
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kvinnliga och manliga egenskaper, ju högre förväntningar kommer det finnas på 

en person att hen ska utföra sitt jobb på ett specifikt sätt beroende på sin 

könstillhörighet. Har en person en könsneutral yrkestillhörighet så är det svårare 

att peka på något konkret i själva yrkesrollen som påverkas av könsidentiteten. 

Genom detta var det lättare att hitta konkreta exempel på hur könsrollen 

påverkade själva yrkesutövandet på Vårdföretaget. På IT-företaget hittade vi inte 

exempel i hur könsrollen tog sig uttryck i yrkesrollen på samma sätt. Vi fick 

däremot fram uppfattningar om vad människor ansåg som manliga och kvinnliga 

egenskaper och hur de själva identifierade sig med dessa. Utifrån detta kunde vi 

endast med hjälp av vår teoretiska ram, göra en hypotes som innebär att om 

personerna tar med sig dessa egenskaper in i sitt yrkesutövande, kan detta få 

konsekvenser i form av att det blir lättare eller svårare, att utvecklas till högre 

befattningar eller kräva mer ansvar och förmåner som en tycker en har rätt till. 

Detta på grund av att det finns en förväntning på att kvinnor tar en mer 

lyssnande och hänsynsfull roll, medan män kör på i en större grad. Nu följer en 

diskussion av resultaten och hur vi anser att de förhåller sig till den tidigare 

forskning som finns samt vår teoretiska referensram. 

 

5.2 Teorins roll för resultatet 
5.2.1 Tillskrivning av mening i situationer  

Ur ett etnometodologiskt perspektiv framkom det genom analys av våra resultat 

att människor använder sig av de övergripande strukturer som finns i samhället 

om manligt och kvinnligt och sedan skapar de den sociala verkligheten i den 

sociala interaktionen på sin arbetsplats. I den sociala interaktionen som sker på 

företaget skapas en social verklighet utifrån människors olika uppfattningar om 

manligt och kvinnligt. Genom att applicera begreppen accountability och 

indexikalitet, så framkom vilka både uttalade och outtalade regler som 

människorna på arbetsplatserna följde gällande manligt och kvinnligt. Till 

exempel genom att kvinnor oftast blir de som tar sig an den vårdande rollen, 

eller i detta fall blir det tydligare när de låter bli att göra det. Om en kvinna till 

exempel låter bli att bete sig vänligt och uttrycker sig grovt och beter sig 

självsäkert på ett tydligt sätt, så skapar detta förvirring och kan, som en av 

informanterna uttryckte, upplevas som ett hot. Eftersom vi var intresserade av 

hur könsroller uppkommer i själva den sociala interaktionen på arbetsplatsen, 

kunde dessa begrepp användas i analysen av de berättelser vi fick ta del av. En 

viktig del i etnometodologin är dock dels studier av vardagliga situationer och 

samtalsanalys, som innebär att grundligt och detaljerat studera ett vardagligt 

samtal (Garfinkel, 1996). Genom detta hade observationer varit värdefullt för 

vår studie. Genom våra intervjuer kunde vi få vissa situationer återberättade för 

oss, men vi är medvetna om att dessa alltid i viss mån blir påverkade av den som 

berättar genom bland annat minnet, värderingar och tolkningar. Vi tar även upp 

detta i metoddiskussionen, men för att koppla till vår teori så är just studien av 

vardagliga interaktioner och en förståelse för hur människor tolkar och 



45 

 

tillskriver mening i dessa, värdefullt i förhållande till etnometodologin. Genom 

detta kunde det ibland bli lite komplicerat att applicera etnometodologin på 

resultaten. Genom att syftet är att förstå hur en person tillskriver mening i sina 

vardagliga situationer, så har detta redan hänt vid intervjutillfället och vi får höra 

denna meningsbaserade tolkningen av situationen.   

 

5.2.2 Könsrollerna i yrkesrollen 

För att få en förståelse för hur könsroller yttrar sig i själva yrkesrollen hade vi 

mycket hjälp av Berit Åbergs studie, där hon belyser hur en könsroll kan ta sig 

uttryck i en yrkesroll på olika sätt beroende om yrkeskompetenserna kan 

kopplas till egenskaper som anses klassas som manliga eller kvinnliga (Åberg, 

2001). Berit Åbergs studie behandlade två arbetsplatser precis som vår studie 

gjorde, men i hennes fall studerades också endast två yrkesgrupper med två 

olika yrkesuppgifter. I vår studie behandlades två olika arbetsplatser, men 

betydligt fler yrkesgrupper och yrkesuppgifter. På vårdföretaget hade alla 

informanter samma arbetsuppgifter, men på IT-företaget var det endast två av 

informanterna som hade samma yrkestitel och de andra hade relativt olika 

arbetsuppgifter. Detta resulterade i att vi inte endast kunde jämföra mellan de 

olika arbetsplatserna i frågan om hur könsroller återspeglas i yrkesrollen. Vi var 

framförallt på IT-företaget tvungna att även göra en jämförelse mellan de olika 

yrkestitlarna som fanns på samma företag, för att skapa oss en tolkning av i 

vilken grad yrkesrollen påverkades av könstillhörigheten. Vårt resultat visade då 

att könsroller kan skapas i lika stor utsträckning genom olika yrkestitlar på ett 

företag som mellan olika arbetsplatser.  

 

5.2.3 Fördjupad förståelse 

Genom att applicera diskursanalysen på både vår metod och våra resultat så 

gjorde vi oss en förståelse för hur olika strukturer och ramar i ett samhälle kan 

skapa förutsättningar för vad som tillåts hända och sägas i ett socialt 

sammanhang. Diskursbegreppet var applicerbart då det används för att belysa 

hur olika formationer grundar sig på samma ramar (Foucault, 1993). Eftersom 

könsnormer är ett så brett fenomen som kan skapa olika former av 

konsekvenser, så hjälpte diskursbegreppet oss i att förstå detta på ett tydligt sätt. 

För att ta till oss innebörden av diskursbegreppet använde vi oss främst av 

Foucaults och Faircloughs tolkning av begreppet, vilket vi sedan gjorde oss en 

egen tolkning utifrån. Diskursanalysen blev för oss främst ett verktyg till att 

förstå och förhålla oss till vår empiri och förstå de resultat vi kom fram till. 

Diskursanalysen i sig gav oss inte några egna eller utmärkande slutsatser eller 

resultat utifrån empirin, men den skapade en större och djupare förståelse av de 

resultat vi kom fram till med hjälp av andra teoretiska ramar och begrepp. 

 

Genom att ta hjälp av Ackers teori om doing gender i organisationer kunde vi 

göra en analys där könsskapande processer är något som sker i flera olika fält. 
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De fyra processer som Acker (1990) byggt sin teori på, skapar en förståelse för 

att könsmönster är något komplext som sker på olika plan och dessa processer 

påverkar även varandra. Vårt resultat visar att det fanns liknande uppfattningar 

på de båda företagen gällande manligt och kvinnligt, med Ackers resonemang 

kan vi förstå att dessa förväntningar bidrar till en isärhållning av könen. Om till 

exempel en kvinna dessutom uppvisar en icketypisk kvinnlig personlighet 

riskerar hon sanktioner, på grund av förvirring hos hennes omgivning. För att 

förstå varför en arbetsplats är ojämställd kunde vi använda Ackers teori om att 

detta beror på organisationens struktur. Vi kunde även göra slutsatsen att om 

diskursen är att män och kvinnor är olika kommer de även behandlas olika. 

Diskursen bekräftar då även att arbetsplatsen inte har ett problem med 

jämställdhet då diskursen är såpass naturlig att problemet inte blir synligt 

(Gonäs, 2005; Foucault, 1993). Vi kunde även använda Ackers teori om 

bekräftande av kön i beteende då vi analyserade informanternas roll på 

arbetsplatsen och kollegornas relationer till varandra. Analysen gjordes endast 

utifrån individens egna upplevelser och tolkningar som hen berättade i intervjun, 

resultatet visar ändå på att bekräftande av kön förekommer i interaktion på båda 

arbetsplatserna. Eftersom att det på båda arbetsplatserna fanns åsikter om att det 

kunde skilja sig i hur en betedde sig mot män respektive kvinnor, visar detta på 

att en människas könstillhörighet kan bekräftas i interaktionen (Acker, 1990). 

Den fjärde processen Acker beskriver handlar om hur väl individen anpassar sig 

till sitt tilldelade kön. I vårt resultat kom det fram att de flesta personer på båda 

företagen visar upp egenskaper som tydligt kan kopplas till deras egna 

könsidentitet. Vi kunde dock hitta tydligast exempel på de informanter som var 

kvinnor. Med hjälp av Hirdmans (2001) begrepp om mannen som norm kom vi 

fram till att detta inte var någon slump då det blir mer accepterat för mannen att 

gå utanför typiskt manliga egenskaper, och att detta till och med kan ses som 

något positivt av omgivningen. Om kvinnan kliver ifrån typiskt kvinnliga 

egenskaper kan hon däremot ses som ett hot utifrån det resultat vi fann. 

 

5.2.4 När är en arbetsplats jämställd? 

Det faktum att det jobbar fler kvinnor på Vårdföretaget är också ett reslutat av 

en diskurs som tillåtit fler kvinnor att känna sig lockade att söka sig till dessa 

arbetsplatser. Det har genom intervjuerna kommit fram att företaget har 

personalbrist och på grund av detta skulle anställa män i samma utsträckning om 

de sökte jobbet. Genom detta går det inte att direkt svara på frågan, om de 

anställer helst män eller kvinnor. Vi måste därför utgå från att övervikten 

kvinnor till största delen beror på den diskurs som finns i samhället som formar 

den sociala verkligheten, till att fler kvinnor söker sig till vårdyrket. På samma 

sätt tolkas det faktum att det är fler män som arbetar på IT-företaget och som då 

dessutom har de traditionellt manliga utvecklarjobben och programmerarjobben. 

Även detta företag uttryckte att de gärna såg fler kvinnor som sökte tjänster, då 

de önskade anställa fler kvinnor till denna typ av jobb. Här går det inte heller att 
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svara på om de helst anställer män eller kvinnor, på grund av att det är ett så 

pass ojämnt antal som söker. Men det går däremot att tolka detta som att det 

finns diskurser i samhället som formar den sociala verkligheten på ett sätt att fler 

män söker sig till denna typ av jobb. 

 

På båda arbetsplatserna uttrycktes att det även vore roligt med en mer 

könsblandad arbetsplats. De flesta trodde även att detta skulle lösa de problem 

som eventuellt fanns kring jämställdhet. De ansåg sig själva dock inte ha särskilt 

mycket problem med jämställdhet förutom snedfördelningen gällande kön, så att 

få in fler kvinnor eller män för respektive arbetsplats var något bra enligt många. 

Genom att säga att det vore bättre med fler kvinnor eller fler män har personen 

en förväntning på hur arbetsplatsen skulle bli just på grund av att det är fler män 

eller kvinnor. Alltså har personen också en förväntning på till exempel en 

nyanställd endast utifrån att den är kvinna eller man. Eftersom lösningen på ett 

ojämställt företag, enligt informanterna, är att anställa fler av det kön som är i 

minoritet krävs det att alla är korrekt anpassade till sitt eget kön. Detta är inte 

verkligheten då egenskaper är något individuellt och vissa egenskaper har vi 

troligen från födseln. Alltså måste jämställdhetsarbete ske på ett annat sätt och 

som vi kommit fram till i analysen måste detta förändringsarbete ske på flera 

plan.  

5.3 Metoddiskussion  
Vårt syfte med uppsatsen var framförallt att ta reda på om det finns vissa 

upplevelser av skillnader mellan män och kvinnor på en arbetsplats, som kan 

resultera i speciella mönster, som formar specifika könsmönster på arbetsplatsen 

och analysera dessa. Patton beskriver hur det inte finns några regler för hur 

många ”samples” som behövs för en studie. Där beskrivs hur det viktiga är att 

en får fram resultatet en är ute efter (Patton, 2002). Vår önskan var först att både 

använda oss utav observation och intervjuer. Men vår tidsbegränsning och även 

andra praktiska detaljer gjorde dock att vi bestämde oss för att begränsa oss till 

endast intervjuer. Vi är medvetna om att vi troligtvis hade fått fram ännu djupare 

aspekter och insikter genom observation. Genom en observation hade det 

troligtvis framkommit ännu fler dolda mönster för könsnormer som vi inte fick 

fram i intervjuerna.   

 

Vår studie är till vissa delar en jämförande studie. Vår studie hade dock kunnat 

få en jämförande karaktär i ännu större grad om det funnits fler likheter mellan 

de arbetsplatser vi studerat. Genom att studera två arbetsplatser som inte skiljde 

sig så mycket åt, förutom majoritet män eller kvinnor, hade olikheterna kunnat 

användas som ett hjälpmedel i betydligt större utsträckning för att skapa en 

förståelse för könsnormer på arbetsplatser. Genom att de arbetsplatser vi 

studerade var så olika varandra och människorna arbetade under så olika 

arbetsförhållanden, kunde vi inte använda oss av de olikheter som fanns mellan 
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dem som ett verktyg i vår studie av könsnormer i någon större omfattning. De 

olikheter som fanns kunde kopplas till så många olika faktorer att detta inte var 

möjligt. Två arbetsplatser som varit mer liknande varandra hade varit önskvärt 

för att få en mer jämförande karaktär på vår studie samt att i större grad använda 

olikheterna för att belysa könsnormer. Vi fick istället till största delen fokusera 

på de likheter vi kunde finna i människors uppfattning om arbetssituation och 

hur dessa kunde kopplas till kön och könsidentitet. Det var framförallt genom 

likheterna vi fick dra våra slutsatser om könsnormer på arbetsplatser. För att 

bemöta detta hade vi också hjälp av den diskursanalytiska hållningen. I analysen 

jämför vi våra resultat med den diskursanalytiska hållningen som innebär att en 

kan kategorisera in verkligheten under olika diskurser och andra fenomen 

(Fairclough, 2010). Genom detta tankesätt kan vi få en större förståelse för hur 

olika aspekter som både grundar sig i könsnormer, men också som beror på 

andra faktorer i samhället och på arbetsplatsen, trots allt kan fungera i en 

växelverkan med varandra. 

 

5.3.1 Reflektionen viktig 

Genom att arbeta abduktivt har vi upptäckt att människors egna upplevelser och 

uppfattningar kan användas som en relativt värdefull grund i studien av 

könsnormer ur ett sociologiskt perspektiv. Genom att teoretisera och analysera 

utifrån människors egna reflektioner om deras arbetssituation och framförallt 

deras relation till kollegor och hur de uppfattar att de blir bemötta och agerar i 

olika sociala situationer på arbetsplatsen, kan en djupare förståelse av 

könsstrukturerna skapas, både hos oss som författare och hos informanterna. 

Människorna vi pratat med har alla gett uttryck för att ändå ha en omfattande 

förståelse för att könsnormer finns och att de kan skapa problem. Människor har 

också haft en förmåga att förklara sin egen situation i ord och berätta om den. 

Människor har däremot inte alltid reflekterat i så stor utsträckning varför deras 

situation ser ut som den gör. Har en det är det ofta genom att kategorisera upp 

sin tillvaro som olika delar som kanske inte påverkar varandra så mycket. 

Personer upplever till exempel att arbetsplatsen är jämställd eftersom män och 

kvinnor gör samma arbete. Eller eftersom att företaget letar aktivt efter mer 

kvinnor och män. Genom att reflektera under intervjuerna, tycks dock 

människor kunna koppla ihop sin tillvaro på ett annat sätt. Det ger en ökad 

förståelse. Detta kan sedan användas som en grund för att förstå arbetsplatsen 

och den könssegregering som finns där. 

5.3.2 Bristen av observation 

Vi benämnde tidigare att observationer troligtvis varit ett värdefullt verktyg i vår 

studie. Framförallt eftersom Fairclough som vi utgått ifrån mycket gällande hans 

tolkning av diskursbegreppet, betonar vikten av att förstå och studera vardagliga 

interaktioner (Fairclough, 2010). Även inom etnometodologin är samtalsanalys 

en stor gren som innebär att en studerar samtal som faller sig naturligt helt 
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enkelt. Detta är något som vi tolkar som en brist i vår studie. När vi gjorde 

intervjuer på IT-företaget kunde vi känna att vissa saker inte kom fram i 

intervjuerna, som vi tror oss skulle fått fram genom observation. Det är svårt att 

säga vad vi hade fått fram men det hade blivit ett bra komplement till 

intervjumaterialet. På Vårdföretaget gjorde vi alla intervjuer genom Skype och 

vi fann inte några större problem med just det. Däremot vet vi inte om en 

observation skulle behövts där eftersom vi inte besökte denna arbetsplats. Vi kan 

bara anta att det skulle varit bra med en observation även där eftersom detta var 

något vi skulle velat ha på IT-företaget. Anledningen till att vi inte gjorde några 

observationer var tidsbrist. Berit Åberg använde sig till stor del av observationer 

i sin studie och kom då fram till ett resultat som hade en tydligare karaktär av 

orsak-verkan. Hon kunde studera händelser och fenomen på att objektivt sätt. 

(Åberg, 2001). Vi valde därför att avgränsa vår studie till att framförallt förstå 

vilka könsroller som framkom på arbetsplatserna, samt att i viss mån förstå hur 

dessa har kommit fram och ges utrymme.  

På grund av tidsbegränsningen fick också intervjuerna begränsas till tio stycken 

intervjuer. Vi är medvetna om att ett fler antal intervjuer stärkt både 

trovärdigheten i studien, då fler kan bekräfta de upplevelser och åsikter som 

kommer fram. Samt också skapat en djupare förståelse, då vi hade fått fler 

åsikter och upplevelser som i sin tur visat oss fler perspektiv (Patton, 2002). 

Denna studie fick då, på grund av att observationer eller fler antal intervjuer inte 

var genomförbart, avgränsas till att endast behandla de mönster och strukturer 

som går att få fram och få en förståelse för genom att prata om hur människor 

själva beskriver sitt arbete och upplever sin arbetssituation. Vi finner alltså detta 

som en brist i studien men det material vi fick fram var ändå tillräckligt för vår 

analys.  

5.4 Studiens roll i ett större sammanhang  
Det faktum att vår studie behandlar två specifika arbetsplatser gör att analysen 

och resultatet begränsas till dessa individers upplevelse av att jobba just på den 

arbetsplatsen. Resultatet är inget som kan appliceras på en helt annan typ av 

arbetsplats och det ger inte en generell sanning för könsmönster på arbetsplatser 

som helhet. Däremot säger vårt resultat något om vilka förväntningar som finns 

på män och kvinnor och detta är något som kan kopplas till ett strukturellt 

samhälleligt fenomen. Vad dessa förväntningar beror på och hur könsmönster 

skapas på arbetsplatsen har vi kopplat till teorier om könskapande processer, 

organisationers könsmönster, interaktion och individens anpassning. Detta kan 

skapa en fördjupad förståelse hos den som läser för hur samhällets strukturer och 

diskurser påverkar alla sociala sammanhållningar som finns i ett samhälle som 

existerar inom diskursen. När en får en förståelse för att själva diskursen är 

osynlig, men konsekvenserna av den återspeglas i de sociala interaktioner som 

finns på till exempel en arbetsplats, då kan även en person som arbetar på en helt 
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annan arbetsplats, förstå hur en ska närma sig problemen som könsmönster kan 

skapa. Resultatet och slutsatserna av studien kan alltså inte appliceras direkt på 

andra eller större fenomen. Men den förståelse vi hoppas skapa med studien, kan 

appliceras och användas för att förstå hur könsmönster skapas i även andra 

sammanhang och framförallt på andra arbetsplatser.  

 

Den kritiska diskursanalysen tillåter att analysen kan användas i ett ideologiskt 

syfte (Jörgensen & Phillips, 2000). Genom detta kan vår studie bidra till en ökad 

förståelse hos personer på en arbetsplats om hur könsstrukturer kan påverka 

förhållandena på arbetsplatsen som i sin tur kan få konsekvenser för arbetet i sig. 

Vi har i studien redogjort för sambandet som finns mellan makt och vetande. En 

människa måste ha ett visst vetande och förstående av en situation för att kunna 

påverka den och avslöja den makt som påverkar sammanhangen. (Foucault, 

2002). Genom att belysa vikten av reflektion för ökad förståelse kan vi 

förhoppningsvis hjälpa människor i arbetslivet att göra sig en större förståelse 

för sin situation, som i sin tur skapar större makt över sin egen situation. 

Reflektionen i sig har visat sig vara ett värdefullt hjälpmedel för metoden i en 

sociologisk studie, som skall präglas av en förståelse. Detta anser vi vara något 

som vår studie kan bidra med till sociologin. Genom att vi använde oss av 

semistrukturerade intervjuer bidrog detta till att informanterna reflekterade över 

vad de just sagt och varför det är på ett visst sätt, på så sätt fick vi fram väldigt 

intressanta svar. När de gör denna reflektion betyder det att de sätter ord på 

deras egna tankar om ett problem och därmed existerar kunskapen om 

problemet. När en person kan förklara sin situation och vad något beror på har 

den också makt att förändra situationen. Vår studie har bidragit till själva 

reflektionen hos informanterna, men kan även bidra till en reflektion hos läsare 

som känner igen sig och därmed kan sätta ord på sin egen situation. 

5.5 Slutsatser 
Vi har genom vår studie hittat resultat som visar på olika könsmönster, både när 

vi jämförde de båda arbetsplatserna, men också på de enskilda arbetsplatserna i 

sig. En övergripande slutsats var att könsmönster är något som produceras 

överallt hela tiden. Könsmönster är något som ligger som en grund för alla 

individer och som påverkar hur vi interagerar, vad vi säger och vad vi inte säger. 

Föreställningar och symboler kring kön är en del av den könsskapande 

processen, de säger hur manligt och kvinnligt är och håller på så sätt isär könen 

och skapar en dualism. Hur diskursen på arbetsplatsen ser ut påverkar också 

vilka könsmönster som skapas i samverkan med den diskurs som existerar 

utanför arbetsplatsen. Könsskapande processer är något som sker på flera olika 

nivåer och områden, samtidigt som dessa flyter in i varandra och därmed skapar 

det som vi anser vara kvinnligt och manligt. De arbetsplatser vi studerat är både 

könade och könande eftersom individer utanför arbetsplatsen skapar sig en 

uppfattning om vad kön är och tar med sig detta in på arbetsplatsen. Genom den 
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könskapande interaktionen som sker på arbetsplatsen blir arbetsplatsen könad. 

Samtidigt är organisationsstrukturen könande då ett strukturellt mönster 

återkommer gällande löner mellan kvinnor och män på den ena arbetsplatsen, 

och gällande fördelning av makt och ansvar på den andra. 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 
Då vi upptäckt genom vår studie att det finns många olika aspekter till vilka 

könsmönster som skapas på en arbetsplats, som vilken typ av arbetsplats det är, 

vilka personer som jobbar där och vilka typer av uppgifter som utförs på 

arbetsplatsen, tror vi att detta är något som är värt att gå vidare med. 

Klassaspekten är något vi i vår studie endast snuddat vid men som det finns 

mycket kvar att forska om, till exempel i vilken utsträckning klass och 

utbildning påverkar vilka könsmönster som skapas på en specifik arbetsplats. 

Generellt kan det vara värt att studera problemet ur ett mer intersektionellt 

perspektiv då detta kan bidra till en ännu mer djupgående analys. Vår studie 

visar att genus spelar en stor roll i en människas handlingar och interaktioner 

och detta tar sig i uttryck på arbetsplatsen. Samtidigt är till exempel klass, 

etnicitet, ålder, funktionalitet och sexualitet aspekter som är minst lika viktiga 

för förståelsen av hur dessa maktordningar hänger samman (Mohanty, 2003). Då 

alla dessa maktordningar samverkar med varandra påverkar det de 

könsstrukturer som finns i samhället och därmed de könsmönster som skapas på 

arbetsplatsen.  

 

En annan sak som skulle kunna studeras vidare på är hur arbetsplatser och dess 

anställda definierar jämställdhet, hur ett jämställdhetsarbete kan påverka 

situationen och varför vissa inte tycker det är nödvändigt med ett 

jämställdhetsarbete, som några av våra informanter uttryckte. Vi valde att inte 

fokusera särskilt mycket just på detta då vi var tvugna att avgränsa oss. Däremot 

är det något som kan vara värt att studera för att komma åt de problem som 

könsmönster skapar, för att sedan kunna skapa ett bättre jämställdhetsarbete på 

arbetsplatser. 
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7. BILAGOR 

Intervjuguide 

- Ålder? 

- Hur skulle du benämna din könsidentitet? 

 

Arbetsuppgifter 
- Vad är din arbetsuppgift på det här företaget? 

- Varför tror du att just du blev anställd till den här tjänsten? 

- Finns det något som du känner att du har fått ansvara för på den här 

arbetsplatsen som kanske egentligen ligger på allas ansvarsområde? Det kan 

vara både små och stora saker. Sätta på kaffet eller se till att alla mår bra. Fråga 

hur den som ser ledsen ut mår. 

- Kan du beskriva en typisk arbetsdag? 

- Vad brukar du göra när du har lunch och rast? 

- Vill du lägga till något innan vi går vidare till nästa frågeområde? 

 

Din roll och trivsel på jobbet 
- Hur tror du att andra upplever dig som person på jobbet? Främst kollegor. 

- Undviker du (omedvetet/medvetet) några personer på jobbet? 

- Har du bättre kontakt med vissa på arbetsplatsen? Vad beror detta på? 

- Upplever du att det är en skillnad i vilken kontakt du har med dina kvinnliga 

kollegor som med    dina manliga kollegor? 

- Är det någon du umgås med utanför jobbet? 

- Vad beror det på att du inte umgås med vissa? 

- Känner du att du kan vara dig själv på jobbet? 

- Är det något som skulle kunna förbättra arbetsmiljön på den här arbetsplatsen? 

- Om du skulle beskriva jargongen på den här arbetsplatsen, hur skulle du 

beskriva den då? 

- Upplever du att den miljön och jargong som de anställda upplever på det här 

företaget påverkas av att det är kvinno/mansdominerat? 

- Upplever du att det kan förekomma diskriminering på den här arbetsplatsen i 

någon form? 

- Har du någon gång känt dig orättvist behandlad på arbetet på något sätt? 

- Hur upplever du att det är att vara man/kvinna/annat på den här arbetsplatsen, 

branschen? Kan du berätta lite om det? 

- Hur skulle du beskriva arbetet med jämställdhet på den här arbetsplatsen? 

- Är du nöjd med insatserna som har gjorts? 

- Vet du om ni har en jämställdhetsplan? 

- Vill du lägga till något innan vi går vidare till nästa frågeområde? 
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Karriär 
- Hur länge har du arbetat på den här arbetsplatsen? 

- Vad hade du för sysselsättning innan du jobbade på den här arbetsplatsen? 

Jobb? Plugg? 

- Kan du beskriva i stora drag din karriärbana från att du gick ut 

universitet/gymnasiet/grundskolan, tills att du är här? 

- Upplever du att du har haft fördelar genom att du är man/kvinna/annat i din 

karriär? 

- Upplever du att du haft några nackdelar genom att du är man/kvinna/annat? 

- Varför sökte du jobb på just den här arbetsplatsen? 

- Kan du se dig själv arbeta här en längre period framöver? 

- Vill du utvecklas på just den här arbetsplatsen? Få högre befattningar? 

- Är det något i din egen identitet som du upplever har varit ett hinder för dig i 

din karriär? 

- Är det något du vill lägga till? 

 

Allmänt 
- Tror jag du att du blir bemött på ett visst sätt utifrån din könsidentitet? 

- Hur skulle du definiera vad manlighet är? Främst egenskaper? Finns det 

manliga egenskaper? 

- Hur skulle du definiera kvinnlighet? Främst egenskaper? Finns det kvinnliga 

egenskaper? 

 

Är det något du vill lägga till, berätta så här i slutet? 


