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Sammanfattning 
 
Vår kandidatuppsats, Kvinnor på en mansdominerad arbetsplats – en kvalitativ undersökning 
om kvinnors upplevelser och deras arbetsmiljö, är en studie om kvinnors upplevelser av att 
arbeta på en mansdominerad industri. Syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av att 
arbeta med främst män, samt deras psykosociala och fysiska arbetsmiljö på denna arbetsplats. 
Anledningen till att vi intresserade oss för detta var att vi ville få en inblick i hur det är att 
vara kvinna och även minoritet på en arbetsplats där en tuff jargong och tungt arbete nästan 
sitter i väggarna.  
               
Till vår teoretiska referensram har vi valt att använda oss av teorier, begrepp och tidigare 
forskning inom genus och arbetsmiljö. Några av teorierna valde vi ut innan vi gick ut och 
samlade in vårt empiriska material, sedan fortsatte vi med att bygga på vår teoretiska 
referensram allteftersom vi genomfört intervjuerna. Vi valde att göra undersökningen på en 
mansdominerad industri i Värmland. Industrin har drygt 1000 anställda, varav enbart 12 
procent av de anställda är kvinnor. Vi har gjort kvalitativa halvstrukturerade intervjuer med 
kvinnor som arbetar på denna industri. Urvalet av intervjupersoner har främst skett utifrån ett 
slumpmässigt urval. 
                
Vår studie har visat oss att den psykosociala arbetsmiljön fortfarande kan vara ganska tuff för 
kvinnor på mansdominerade arbetsplatser, dock att det skett förändringar över tid. Att vara 
kvinna på denna industri kräver ett extra lager skinn på näsan och hon måste kunna tåla lite. 
Den fysiska arbetsmiljön har också blivit bättre med hjälp av nya maskiner och verktyg, men 
det finns fortfarande avdelningar där det är för tungt arbete för den generella kvinnan att klara 
av. 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Jämställdhet, mansdominerad arbetsplats, arbetsmiljö 
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Kapitel 1: Inledning 
 
Här kommer vi att presentera bakgrund, ämnet, syfte och frågeställningar och avgränsningar 
till vår uppsats. Vi kommer även presentera den metod vi använt oss av samt uppsatsen 
disposition.  
 
1.1 Bakgrund och ämnesbeskrivning 
 
Amloh (2013) berättar i tidningen Arbetet om hur hon upplevde att det var att komma in som 
kvinna på en mansdominerad arbetsplats. Hon beskriver hur hon möttes av en djupt rotad 
machokultur där hon och andra kvinnor blev rejält prövade. Hon berättar att det krävdes att 
man klarade av att anpassa sig till den manliga normen för att kunna stanna kvar, vilket inte 
alla kvinnor klarade av att göra. Utifrån denna artikel växte vårt intresse av att få veta mer om 
just kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. Ämnet är även högst aktuellt i dagens samhälle 
och politik så med anledning av detta samt vårt intresse, bestämde vi oss för att skriva vår 
uppsats om kvinnor på en mansdominerad arbetsplats.   
 
Jämställdhet innebär att män och kvinnor ska ha exakt samma möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter (NE u.å.). Lennér Axelsson och Thylefors (2005) menar att det i Sverige arbetas 
flitigt med att skapa jämställdhet och trots att vi är en av de länderna i världen som nästan 
kommit längst så är vi fortfarande långt ifrån mål ännu. År 1980 infördes den första lagen om 
jämställdhet i Sverige, men den kom senare att ersättas av en ny lag år 1992. 
Jämställdhetslagen som infördes 1992 innebär alltså att ingen får diskrimineras på grund av 
kön och att det är upp till varje arbetsgivare att detta efterföljs på arbetsplatserna. Även fast vi 
haft en lag på detta i över 20 år så missgynnas fortfarande kvinnorna i arbetslivet då de till 
exempel har sämre arbetsvillkor, mindre kvalificerande arbeten, lägre löner och sämre 
kvalificeringsmöjligheter än männen (Lennér Axelsson och Thylefors 2005). Generellt sett är 
kvinnodominerade yrken sämre betalda än vad de mansdominerade yrkena är. Kvinnor som 
väljer att arbeta i mansdominerade yrken tjänar då ofta mer än kvinnorna som arbetar i 
kvinnodominerande yrken (Torre 2014). Trots de ekonomiska fördelarna för en kvinna att 
arbeta i mansdominerad organisation så väger även nackdelarna tungt. De manliga yrkena kan 
ofta kräva tufft och hårt arbete som kan vara svårt för den generella kvinnan att klara av, 
vilket i sin tur leder till skador och sjukskrivningar (Bohlin och Berg 2013). Det är inte bara 
den fysiska arbetsmiljön som kan vara tuffare i en mansdominerad organisation, även den 
psykosociala arbetsmiljön kan vara tuffare. Lennér Axelsson och Thylefors (2005) definierar 
den psykosociala miljön som samspelet mellan individ och miljö. Att exempelvis få respekt 
som kvinna på en mansdominerad arbetsplats kan vara betydligt svårare än vad det är för en 
man. Ås (1979) menar att män ibland kan använda sig av olika härskartekniker för att på så 
sätt visa sina kvinnliga kollegor vem som bestämmer. Härskarteknikerna kan göra att 
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kvinnorna upplever ett obehag, känner sig kränkta eller otrygga på arbetsplatsen vilket medför 
att den psykosociala arbetsmiljön blir dålig (Bohlin och Berg 2013).  
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och försöka få en förståelse för kvinnors upplevelser av 
att arbeta på en mansdominerad arbetsplats, samt även hur de upplever arbetsmiljön.  
 

• Hur upplever man som kvinna att det är att arbeta på en mansdominerad arbetsplats? 
 

• Hur är den psykosociala arbetsmiljön för kvinnorna? 
 

• Hur påverkas kvinnorna av den fysiska arbetsmiljön?  
 

• Finns det olika möjligheter eller hinder för kvinnorna på den mansdominerande 
arbetsplatsen? 

 
1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar kvinnors upplevelser av att arbeta på en mansdominerad arbetsplats, 
samt hur deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö påverkas av att arbeta där. Vi har valt att 
enbart intervjua kvinnor från ett och samma industriföretag. Kvinnors upplevelser och 
arbetsmiljö från andra mansdominerade branscher eller organisationer kommer alltså inte att 
behandlas i denna uppsats. Vi ansåg att just detta industriföretag var extra intressant då enbart 
12 procent av de drygt 1000 anställda på företaget är kvinnor.  
 
1.4 Metod  
 
Vi har valt att tillämpa en kvalitativ metod för att samla in data. Målsättningen med 
undersökningen var för oss att få en förståelse och därför valde vi att göra intervjuer. Vi 
intervjuade sex kvinnor, samtliga anställda på olika avdelningar på industriföretaget. 
 
1.5 Disposition 
 
Uppsatsen består av fem huvudkapitel med underrubriker. Första kapitlet ger en kort 
presentation av ämnet, för att sedan behandla uppsatsens syfte och frågeställningar. Sist 
kommer en kort beskrivningen av metoden vi tillämpat i vår uppsats. Det andra kapitlet är 
uppdelat i tre block med underrubriker och består av de olika teorierna vår uppsats bygger på. 
Tredje kapitlet är metod, där vi beskriver hur vi gått till väga för att samla in- samt hur vi 
behandlat data till vår uppsats. I det fjärde kapitlet behandlas uppsatsens resultat och analys. 
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Det femte och sista kapitlet består av en sammanfattande diskussion där vi redogör för vad vi 
kommit fram till samt diskuterar vilka styrkor och svagheter som finns i vår undersökning.  
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           Kapitel 2: Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi de teoretiska perspektiv som vi kommer använda oss av för att 
analysera studiens insamlade material. Vi är intresserade av att belysa könsaspekten i 
arbetslivet och teorierna vi valt behandlar därför bland annat kön i organisationen, 
genusordningen, arbetsmiljö samt beteenden i arbetsgruppen och olika typer av trakasserier. 
Teorierna har vi valt ut utifrån vad som skulle komma att vara relevant för vår kommande 
analys och vi har valt att dela upp teorierna i tre olika block som kategoriserar vad de handlar 
om. 
 

Första blocket - Kön 
 
 
2.1 Män som norm 
 
Den så kallade manliga normen var en av teorierna vi valt ut innan vi samlade in det 
empiriska materialet då vi bland annat fick idén till denna teori utifrån artikeln som Amloh 
(2013) skrivit. Denna teori var även med och formade vår intervjuguide.  
 
Mannen som norm uttrycker hur organisationens kultur präglas av hur föreställningar om män 
och manlighet värderas högre och hur kvinnors villkor i organisationen påverkas av att de 
betraktas som avvikare från den manliga normen som de ständigt jämförs med och bedöms 
utifrån. Normer och avvikare skapas i en maktrelation där normen avgör vad som är 
avvikande, och inte tvärtom (Wahl et al. 2011). 
 
Isärhållningen av kön och olika föreställningar om könen är en tradition som kan spåras 
mycket långt tillbaka i tiden. Män och kvinnor görs till varandras motsatser genom att det 
riktas olika förväntningar mot dem. Isärhållandet av könen är dessutom en förutsättning för 
det som kallas för heteronormativitet, vilket innebär att heterosexualiteten är normen i vårt 
samhälle. Processen som sker med heteronormativiteten i samhället är att männen blir normen 
och kvinnan är enbart den som tilldelas de egenskaper som mannen inte har. Kvinnan är och 
kommer på detta sätt alltid bara anses som den andre (Bohlin och Berg 2013, s. 62-63). 
 
Kvinnor blir i organisationer ofta sedda utifrån en jämförelse med den överordnade manliga 
normen. Då kvinnor finns i en mansdominerad organisationskultur som en del av en 
underordnad minoritet, blir de ofta betraktade som representanter för minoriteten. Det innebär 
alltså att de kan bli sedda som symboler för kvinnor och de får symbolisera alla kvinnor i 
organisationen för enkelhetens skull. 
 
Wahl et al. (2011) tar i sin bok också upp diskursen om den bristfälliga kvinnan som 
innehåller flera komponenter där utbildning, erfarenheter, nätverk, språk, kroppslighet och 
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självförtroende utgör de vanligaste komponenterna. Dessa komponenter tillsammans gör att 
kvinnan ofta ses som en opassande ledare då hon inte tros besitta de rätta egenskaperna för att 
vara i denna position. 
 
Att kvinnor bedöms som bristfälliga sker både på individnivå och på gruppnivå. En grupp 
med enbart kvinnor betraktas som ofullständig och anses alltid sakna någon kompetens, 
menar Wahl (1999, refererad i Wahl et al. 2011). Wahl menar också att personer i en 
avvikande position enligt normen är medvetna om sin position medan männen som är normen 
ses vara omedvetna. Det är därför vanligt att kvinnor i en grupp förespråkar blandade grupper 
som princip, medan männen istället betonar betydelsen av kompetens oavsett kön (Wahl 
1999, refererad i Wahl et al. 2011). 
 
Martin och Barnard (2013) har genomfört en studie med syftet att undersöka erfarenheterna 
från kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken för att klargöra vilka utmaningar de står 
inför och hur de går tillväga för att kunna tackla dessa. Författarna fann i sin studie att 
formella och hemliga organisatoriska lösningar som upprätthåller könsdiskriminering och 
fördomar, var de största utmaningar som kvinnorna i mansdominerade yrken möter. Detta 
handlade bland annat om otillräckliga resurser och en partisk infrastruktur och politik i 
organisationen, samt kvarlevande stereotypa könsroller och förväntningar som relaterar till 
kvinnor. De fann också att kvinnor har unika behov som handlar om det fysiska arbetet, 
arbetsidentiteten och att hitta en balans mellan arbetet och fritiden. Dessa behov är också en 
faktor som utmanar deras förmåga att kunna fungera bra i en mansdominerad miljö. 
 
För att tackla dessa utmaningar visade det sig i Martin och Barnards (2013) studie att kvinnor 
exempelvis kunde försöka dra nytta av sina kvinnliga fördelar, anta manliga egenskaper eller 
motivera sig med en optimistisk förväntan om framtida karriärmöjligheter. 
 
2.2 Organisation och kön 
 
Organisation och kön var också en utav teorierna vi valt ut innan vi genomförde våra 
intervjuer. Vi valde ut den med anledning att vi ville belysa hur kön kan speglas i 
organisationer vilket vi senare också hoppas på att få se i vårt empiriska material.  
  
Organisationer är platser där kön skapas, ordnas och görs. Organisationer kan alltså ses som 
arenor för könsordnade processer där det förmedlas praktiker och föreställningar om kön i ett 
socialt samspel mellan människor. I organisationer går det att se vad som anses vara passande, 
normalt och naturligt för kvinnor och män att göra och hur att vara. Dessa synsätt om manligt 
och kvinnligt förmedlas ofta genom upprepande av praktiker och blir därför osynliga då kön 
helt enkelt blir ett vardagligt görande. Den traditionella föreställningen om kön anses alltså 
bara som det normala, vilket resulterar i att kön hela tiden återskapas då kvinnlighet och 
manlighet skapas i relationen till varandra (Wahl et al. 2011, s. 35). 
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I en arbetsgrupp kan kön bli tydligt, inte minst på en mansdominerad arbetsplats som en 
industri. Mycket mindre än hälften av alla industrianställda är kvinnor, män är 
överrepresenterande i majoriteten av alla arbetsgrupper inom industrin (Acker 1992). 
Arbetsgruppen är den viktigaste delen av en arbetsorganisation, framförallt då det gäller den 
psykosociala arbetsmiljön, som enligt Lennéer, Axelsson och Thylefors (2005) kan förklaras 
som sambandet mellan människa och miljö. Arbetskamraterna är en arbetares närmiljö. Det 
kan sägas att vi är varandras arbetsmiljö då det främst är närmiljön som formar klimatet. För 
att få en bra psykosocial arbetsmiljö så måste var och en i arbetsgruppen ta personligt ansvar 
för den. Det kan innebära en viss ansträngning då man kanske inte gillar alla i arbetsgruppen, 
men ett anständigt uppförande måste ändå alltid finnas sinsemellan (Lennéer Axelson och 
Thylefors 2005, s. 32). En arbetsgrupps primära mål är dess uppgift, oavsett vilken 
könstillhörighet en individ har. Lennéer Axelson och Thylsefors (2005, s. 34-35) menar att 
det är avgörande för verksamhetens effektivitet och människors arbetslivskvalitet hur 
arbetsgruppen fungerar. Den sociala arbetsmiljön formas och är beroende av dynamiken i 
gruppen, arbetsgruppens historia och gruppens enskilda personligheter. 
 
2.3 Genusordningen 
 
Teorier kring genus och genusordningen var för oss en självklarhet att ha med i vår teoretiska 
referensram även innan vi börjat samla in vårt empiriska material. Anledningen till detta var 
att vi ville veta vad tidigare forskning sa om just kvinnors arbetsvillkor och hur de jämförs i 
förhållande till män. Vi ville även ta reda på om den tidigare forskningen stämmer överens 
med hur det ser ut idag.  
 
Det är inget annat än en sanning att kvinnor jämfört med män har sämre arbetsvillkor i 
arbetslivet och detta är något som uppmärksammats mycket både på arbetsplatser och i 
samhället de senaste åren. Även då män och kvinnor har jämförbara utbildningar så har 
kvinnor mindre kvalificerade arbeten och lägre lön än män menar Nyberg (1997, refererad i 
Lennéer Axelsson och Thylefors 2005). Kvinnor missgynnas också när det gäller 
kompetensutveckling, internutbildning och avanceringsmöjligheter på jobbet (Evertsson 2004 
refererad i Lennéer Axelsson och Thylefors 2005). 
 
Dessa genusskillnader är dock inte dem enda som bidrar till att kvinnor ofta missgynnas i 
arbetslivet. Det finns också en norm om att män är överlägsna som vi varit inne på tidigare i 
kapitlet. Denna norm är ofta med och styr vid rekryteringar och lönesättning, och innebär att 
det finns en bild av att det som männen tycker, tänker och gör alltid är bäst. Detta skulle 
kunna förklaras som att en kvinna på en mer utsatt position, exempelvis i en chefsroll behöver 
vara mer speciell, kanske arbeta hårdare eller utmärka sig mer, för att bli respekterad i sin 
yrkesroll och har inte samma möjlighet att få vara lika medelmåttig som sina manliga 
kollegor. Det är också skillnader när det gäller könsstämplade yrken, som exempelvis vården 
eller industrin där vården ofta är stämplat mer som ett kvinnoyrke och industrin mer som ett 
mansyrke. Om kvinnor tar sig an ett så kallat mansyrke så blir hon ofta underlägsen och får 
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inte samma respekt, alternativt att de får arbetsuppgifter som anses vara mer passande för en 
kvinna, såsom exempelvis pappersarbete. Skulle däremot en man ta sig an ett kvinnostämplat 
yrke så stiger ofta denna yrkesroll i status och han kan istället ses som en passande ledare och 
får möjligheten att klättra inom yrket (Lennéer Axelsson och Thylefors 2005).  Detta kan vi 
av egna erfarenheter också relatera till då vi exempelvis har upplevt att en manlig 
förskolelärare upplevs som mer exklusiv och unik av både sina kollegor men även av barnen. 
Även vården är ett exempel av egna erfarenheter där kvinnorna ofta tenderar att vara 
sjuksköterskor eller undersköterskor medan flest män befinner sig på de högre positionerna 
som läkare. 
 

Andra blocket – Organisation 
 
 
2.4 Arbetsmiljö och ohälsa 
 
Arbetsmiljö var ett av områdena vi tidigt i uppsatsens stadie valde att vi ville rikta in oss på. 
Vi hade en viss förförståelse om att en mansdominerad arbetsplats som den vi valt ut kan vara 
både fysiskt och psykiskt påfrestande och ville därför fördjupa oss i vad tidigare forskning 
säger om just arbetsmiljö i förhållande till kön.  
  
Många hävdar att kvinnor och män är mycket olika varandra av naturen, denna åsikt får dock 
inget stöd av den aktuella forskningen Bohlin och Berg (2013, s. 50). Det finns givetvis 
skillnader mellan vuxna män och kvinnor när det kommer till muskelmassa och hormoner. En 
genomsnittsman har 30 procent mer muskelmassa än genomsnittskvinnan. Samtidigt finns det 
dock stora variationer inom könen. Många enskilda kvinnor kan till exempel vara starkare än 
andra enskilda män. Bohlin och Berg (2013, s. 50) menar att skillnaderna i styrka även beror 
på förväntningar om beteende och träning på jobbet och i vardagen, exempelvis vems uppgift 
det är att lyfta tungt och vem som istället förväntas utföra det monotona och belastande 
arbetet. 
Skillnader inom könen är ofta större än mellan könen. Lite rakare. 
 
Om vi ser till Arbetsmiljöverket så har kvinnor en betydligt högre sjukfrånvaro än vad män 
har. Fler kvinnor än män tenderar att tvingas lämna sina arbeten i förtid på grund av hälsoskäl. 
Skador i muskler och leder är den vanligaste orsaken till utslagning från arbetslivet och 
sjukfrånvaro för kvinnor. Totalt ligger dessa skador till grund för 44 procent av kvinnors 
anmälda arbetssjukdomar. Dessa skador orsakas av upprepningar av små rörelser i ledernas 
ytterläge (Bohlin och Berg 2013, 16-17). Forskningen visar att även kvinnor som arbetar i 
mansdominerande organisationer tenderar att utföra monotona och repetitiva arbetsuppgifter i 
högre utsträckning än män. Arbetsuppgifterna kan vara tunga, men de behöver inte alltid vara 
särskilt tunga för att orsaka skador. Oftast är det den bristande variationen och de ganska låsta 
arbetsställningarna som leder till belastningsbesvär och som gör att kvinnor i högre 
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utsträckning än männen skadar sig även på de mansdominerande arbetsplatserna. Både 
Arbetsmiljöverket och andra myndigheter som har ansvaret för rättstillämpning av frågor 
inom arbetsmiljön, ägnar mer resurser och tid åt att förebygga risker inom de 
mansdominerande branscherna än i de kvinnodominerande branscherna. Arbetsgivare döms i 
fler fall för arbetsmiljöbrott då män råkat ut för olyckor än när kvinnor råkat ut för 
arbetsskador. Ändå så drabbas kvinnorna oftare av skador än männen, både i mans- och 
kvinnodominerande yrken (Bohlin och Berg 2013, s 17 och 56). Detta tänker vi beror på att 
det är lättare att binda en olycka till arbetsplatsen eftersom att det blir väldigt tydligt att det 
sker där och då, till exempel genom att en anställd ramlar från en stege. Dessa olyckor 
tenderar alltså att drabba männen och då döms arbetsgivaren för arbetsmiljöbrott ifall olyckan 
hade kunnat förebyggas. Det kanske är svårare att binda en belastningsskada till en 
arbetsplats, då det inte säkert går att säga att skadan beror på enbart arbetsuppgifterna som 
utförs. 
 
Enligt Bohlin och Berg (2013) upplever kvinnor med familjer även ofta stress då de ska få 
arbetslivet och privatlivet att gå ihop. I majoriteten av de svenska hemmen ansvarar kvinnorna 
mer för hemarbetet än vad männen gör. Enligt Statistiska Centralbyrån (2012) utför kvinnorna 
fortfarande mer obetalt hemarbete än vad männen gör. Detta leder till förslitningsskador för 
många kvinnor och skadorna kan även vara svårt att klassas som arbetsrelaterade då de inte 
endast beror på lönearbetet, utan på dubbelarbetet som utförs (Bohlin och Berg 2013, s. 17). 
 
2.5 Jämställdhet i arbetslivet 
 
Jämställdhet är ett område som vi tidigt tyckte föll inom ramen för vår undersökning då vi var 
medvetna om den lag som finns kring detta. Mycket utav uppsatsen handlar om just området 
jämställdhet och vi tyckte därför att denna teori kändes relevant att ta upp i vår referensram.  
 
Jämställdhet är ett ämne som är högst aktuellt i dagens samhälle och på dagens arbetsplatser, 
men trots att det arbetas flitigt för att skapa denna jämställdhet så är vi långt ifrån i mål ännu. 
1980 infördes lagen om jämställdhet som senare år 1992 ersattes av en ny lag. Denna lag 
innebär att ingen får diskrimineras på grund av sitt kön och att arbetsgivaren är den som 
ansvarar för att detta ska efterföljas och att det aktivt ska arbetas med jämställdhetsfrågor på 
arbetsplatsen (Lennéer Axelsson och Thylefors 2005). Även om åsikterna kan vara olika så 
menar Lennéer Axelsson och Thylefors att kön är den enda sociala kategori som inte är 
förändringsbar, en människa föds antingen till man eller kvinna. Orättvisor mellan könen får 
därför långtgående följder under hela livscykeln. Att ha en lagstiftning gällande detta är ett 
mycket viktigt men ändå ett otillräckligt förändringsinstrument. Det som däremot är svårare 
att ändra på när det gäller kön är attityder. Könsstereotyper är något som hänger kvar sedan 
århundraden tillbaka och vi befinner oss fortfarande i experimentfasen av en trög 
förändringsprocess för att kunna ändra våra attityder om kön. Det positiva är att det 
åtminstone går åt rätt håll,  då genusmedvetenheten emellertid har ökat kraftigt generellt sett 
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och de flesta personer i dagens samhälle påverkas av jämställdhetsfrågan (Lennéer Axelsson 
och Thylefors 2005). 
 
2.6 Ny på arbetsplatsen 
 
Denna teori är en av dem som tillkom senare i vår teoretiska referensram då detta var något 
som växte fram utifrån det våra intervjupersoner delat med sig av. Kopplingen mellan kön och 
att vara ny på en arbetsplats kanske inte är den mest självklara innan man fördjupat sig i 
ämnet, men efter vad vi fått ut av våra intervjuer så kändes denna teori mycket relevant och 
intressant.   
 
Att komma in som ny på en arbetsplats kan vara ett stort steg, inte minst som ung och grön på 
området eller kanske rentutav den första kvinnan på en mansdominerad arbetsplats. 
Huvudfrågan som ofta ställs är kommer jag att duga? vilket också gruppen den nyanställde 
hamnat i också undrar över. Det är viktigt att arbetsgruppen får fortlöpande information om 
hur rekryteringen av tjänsten som ska tillsättas kommer att ske, speciellt om det till och med 
kanske är en ny kategori som kommer att anställas, alltså kanske den första kvinnan, den 
första funktionshindrade eller den första med invandrarbakgrund (Lennéer Axelsson och 
Thylefors 2005). 
 
Att komma in i en arbetsgrupp är inte heller alltid så enkelt anser vi, det är något som ibland 
kan ta lite tid då den nyanställde behöver vänja sig vid alla nya regler och normer som finns 
och framförallt lära känna alla nya personligheter. Lennér Axelsson och Thylefors (2005) 
talar om hur introduktionen i arbetet inte är någon envägskommunikation, det är alltså inte 
bara den nyanställda som ska introduceras i arbetet och sköta detta själv utan den ska präglas 
av ett ömsesidigt utbyte och på så sätt bli en stimulans för hela arbetsgruppen. Den 
nyanställde ser allt med nya ögon och kan upptäcka saker som gått förbi dem som arbetat i 
gruppen länge. Exempelvis kan normer vara en sådan sak som personer som ingått i gruppen 
länge inte tänker på, medan en ny person kanske upptäcker flera av dessa under tiden hen lär 
känna gruppen. 
 
Det är också viktigt att introduktionen under tiden också följs upp så att den nya medarbetaren 
på så sätt får möjligheten att ställa frågor, allteftersom hon eller han kommer in i arbetet. Det 
är heller inte enbart genom introduktionen till arbetet den nyanställde kommer in i gruppen 
utan hen socialiseras också framförallt i det dagliga småpratet i själva arbetet och på rasterna 
(Lennéer Axelsson och Tylefors 2005). 
 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) tar också upp en fallgrop som kan stötas på vid en 
introduktion som handlar om att den kan bli för ambitiös. De menar att den nye behöver 
balansera svårigheterna i arbetet mot de positiva moment som också ingår. För de som arbetat 
på arbetsplatsen länge kan de nyanställdas entusiasm bli provocerande då de ser både arbetet 
och kollegorna i ett nytt ljus och som kanske ifrågasätter något som varit likadant i alla år. 
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2.7 Ärr-effekten     
 
Ärr-effekten var en teori som valdes ut under undersökningens gång och när vi läst oss in på 
teorin och fann den mycket intressant valde vi också att lägga till en fråga i vår intervjuguide 
som sedan kunde kopplas samman med denna teori.                    
                     
Torre (2014) tar i sin vetenskapliga artikel upp något hon valt att kalla för ärr-effekten av att 
ha arbetat i en kvinnodominerad bransch. Hon menar med detta att kvinnor som någon gång 
arbetat i en kvinnodominerad bransch har svårare att klara sig i en mansdominerad bransch. 
För att exemplifiera hur hon menar förklarar hon en konkret situation där man föreställer sig 
att två nästintill identiska kvinnor har börjat arbeta i en mansdominerad bransch. Kvinnorna 
har precis samma utbildning och precis lika många års arbetslivserfarenhet. Den enda 
skillnaden mellan dessa två kvinnor är att den ena börjat arbeta i en mansdominerad bransch 
direkt efter att hon slutfört sin utbildning, medan den andra kvinnan börjat arbeta i den 
mansdominerade branschen efter att först ha arbetat en tid i en kvinnodominerad bransch. 
Torre (2014) ställer sig då frågan om båda dessa kvinnor har lika stor sannolikhet att fortsätta 
inom denna mansdominerade bransch. Ställs de båda inför samma problem när de kommer in 
i den nya mansdominerade branschen? 
 
Torre (2014) hävdar utifrån teorier och empiriska studier att kvinnan som kom in i den 
mansdominerande branschen senare står inför en större risk att sluta tidigare. Detta beror 
delvis på det så kallade kvinno-arbetet som hon varit inne i tidigare menar Torre. Det så 
kallade kvinno-arbetet genomsyras av betydelsen av arbetet och lämpligheten hos arbetaren 
vilket har en negativ inverkan på kvinnan när hon senare går in i den mansdominerade 
branschen. Hon väljer därför att kalla detta för ärr-effekten för att sammanfatta de påföljder 
som kommer efter att en gång ha varit inne i den kvinnodominerade branschen när hon sedan 
ska gå vidare till den mansdominerade. Effekten gör att kvinnorna upplever problemen de 
stöter på som ännu värre och detta bidrar till att de istället väljer att lämna yrket. Men det går 
dock att se skillnader mellan de kvinnor som tidigare arbetat i en mansdominerad bransch och 
de som kommer som helt nya. Allt som allt så skulle ärr-effekten kunna förklaras som att en 
nykomling i branschen inte ges samma möjligheter eftersom de etablerade i branschen 
tenderar att straffa kvinnor som kommer från andra branscher än den mansdominerade. Då 
deras närvaro ses som olämplig eller säregen till skillnad från de kvinnor som är vana att 
arbeta på mansdominerade arbetsplatser. 
 
Kvinnor som väljer att lämna den mansdominerade branschen gör också en förlust i inkomst 
då flertalet jobb i den mansdominerade branschen erbjuder högre lön och fler förmåner. När 
de istället väljer att gå tillbaks till den kvinnodominerande branschen påverkar det då deras 
karriärmöjligheter och det innebär också en längre status och lägre lön (Torre 2014). 
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Tredje blocket – Makt 
 
 
2.8 Yttrandefrihet och tystnad  
 
Att ta upp en del som handlar om yttrandefrihet och tystnad i en arbetsgrupp var en idé vi fick 
utifrån vad som berättats under intervjuerna vi utfört. Den här teorin kändes efter intervjuerna 
mycket relevant och vi har därför valt att fördjupa oss i detta.  
 
Att kunna säga vad man tycker är något vi tycker hör till sammanhanget då vi tror att det som 
kvinna och minoritet ofta kan vara svårt att göra sig hörd. Dels kanske inte kvinnorna innehar 
samma respekt som männen på arbetsplatsen har och dels kan det säkerligen vara tufft att 
våga göra sig hörd i en grupp som domineras av män. 
 
Yttrandefriheten är inte bara en del i FN:s mänskliga rättigheter utan betraktas också i svensk 
lagstifting som en grund för ett demokratiskt arbetsliv. Trots att Sverige är ett av världens 
mest utvecklade demokratier så är det ytterst få i arbetsgrupper som vågar säga något som 
skulle kunna uppfattas som kritiskt. Att våga uttrycka sin mening på en arbetsplats kan vara 
mycket svårt och jobbigt (Lennéer Axelsson och Thylefors 2005).   
 
Aronsson och Gustafsson (1999, refererad i Lennéer Axelsson och Thylefors 2005) fick bland 
annat i en studie fram att genomsnittligt hade 11 procent mött ovilja i sin egen grupp när de 
framfört kritik och att hela 23 procent mött ovilja från sina chefer. I en annan omfattande 
studie var en fjärdedel av medarbetarna oroliga för att de skulle få en försämrad ställning på 
arbetsplatsen om de framförde kritiska synpunkter. Vidare visade det sig att 36 procent trodde 
att de skulle mötas av ovilja från chefen. 
 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att vi människor mår bra av att få säga sitt och 
att markera när vi är missnöjda, även om det inte ens skulle leda till någon förändring. Detta 
har att göra med att vi är nöjda över att vi åtminstone vågade ta första steget och faktiskt göra 
sig hörd i sitt missnöje, vilket ofta kan ge en typ av befrielsekänsla.  
 
Att vara tillbakadragen och tystlåten i en grupp upplevs lätt som en stressfaktor av andra 
eftersom de inte vet hur de ska tolka deras tystnad. De andra i gruppen kan uppleva att de inte 
får någon bekräftelse eller gensvar från den tillbakadragne personen och detta gör därför ofta 
att personen riskerar att bli ignorerad och känna sig ensam. Ibland kan det hjälpa att försöka 
relatera och uppmärksamma en sådan person lite dovt för att på så sätt visa att man bryr sig 
och att de har ett värde. Medan vissa personer rentutav är ensamvargar som trivs bäst av att 
vara lite i skymundan och anser att allt annat är påfrestande (Lenneér Axelsson och Thylefors 
2005). 
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De tillbakadragna personerna kan ofta uppleva att de har en lägre status i gruppen och det kan 
i flera fall också vara så. Försöker de göra sig hörda men nonchaleras av de andra så kan detta 
leda till att de tillslut ger upp och tycker att det är lika bra att vara tyst. Det kan exempelvis 
handla om att de försökt göra sina synpunkter hörda men inte fått något vidare gensvar, eller 
att de lyckats få fram sitt budskap men deras synpunkter har ändå inte beaktats. De som är 
mer hemtama i gruppen är ovana att lyssna på andra än de som vanligtvis brukar prata och det 
finns också dem som hyllar uppfattningen om att man kan väl avbryta om man vill säga något 
vilket gör det ännu svårare för en tillbakadragen person att våga göra sin röst hörd.  
Detta är också något som kan kopplas till det som kallas för härskarteknik vilket vi kommer 
att komma in på mer lite längre fram. Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) betonar också 
hur viktigt det är att alla lyssnas till för att en arbetsplats ska vara demokratisk, där alla ska 
kunna vara med och påverka sin arbetssituation. Och detta ansvar ligger på samtliga i 
gruppen, tysta som talföra, inte enbart en ledare eller chef.   
 
2.9 Härskartekniker kan tysta och förminska  
 
Anledningen till att vi tycker att Härskartekniker är en väsentlig del i vårt teorikapitel är att 
intervjupersonernas svar kunde liknas vid vad vi skulle koppla till just härskartekniker när vi 
läst oss in på detta. Härskartekniker hör också samman med delen sexuella trakasserier som 
var en av dem teorier vi valt ut innan vi genomförde undersökningen.  
 
Berit Ås är den vi anser är en av de mest kända författarna som talat om härskartekniker. Hon 
insåg under sin tid som politiker att det fanns metoder som män, mer eller mindre medvetet, 
använde sig av för att hålla kvinnliga kollegor eller vänner på mattan. Ås (1979) har därefter 
observerat, beskrivit och satt namn på fem härskartekniker och valt att kalla dem för; 
osynliggörande, som innebär att mannen tystar ner eller ignorerar kvinnan. Förlöjligande, 
innebär att mannen förlöjligar kvinnan genom att exempelvis inför grupp göra ner hennes 
åsikter. En tredje härskarteknik är undanhållande av information som handlar om att mannen 
inte låter sin kvinnliga medarbetare ta del av väsentlig information. Dubbelbestraffning, 
innebär att vad än kvinnan väljer att göra så kommer hon att bli bestraffad för sitt val. Den 
femte härskartekniken är påförande av skuld och skam och handlar om att mannen lägger 
skuld på kvinnan trots att det kanske är hon som blivit utsatt (Ås 1979). Senare har Ås lagt till 
ytterligare två tekniker till listan som är våld eller hot om våld och objektifiering. Till denna 
uppsats kommer vi inte att använda oss av alla sju härskartekniker utan kommer enbart att 
tillämpa några, de vi valt att använda går vi in ytterligare på längre fram i teorikapitlet.  
 
Bohlin och Berg (2013, s. 157) menar att det stora problemet på arbetsplatser där jargongen 
och kulturen är så starkt integrerad är att det mycket sällan är accepterat att känna sig kränkt 
och än mindre att säga ifrån. Risken på dessa arbetsplatser är att den som känner sig kränkt 
och har blivit utsatt istället tystnar. Den utsatta låtsas som ingenting då skämten haglar och tar 
på sig rollen att neutralisera stämningen så den inte blir pinsam. Ofta så jämförs humor med 
att kvinnan måste tåla, tål hon inte skämten så är hon lika med humorbefriad. 
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Att vara tyst när vi upplever oss kränkta kan vara en framgångsrik strategi då vi inte löper lika 
stor risk att bli utfryst från arbetsgruppen som om vi tydligt skulle visa att vi inte upplever 
skämten som roliga (Bohlin och Berg 2013, s. 157). Att vara tyst är dock riskfyllt på andra 
sätt. Det tär på en person att känna att hen inte kan säga ifrån, vilket på sikt kan medföra 
hälsoproblem. Att ta itu med sexuella jargonger på arbetsplatser kräver ett långsiktigt arbete 
och är tyvärr inget som några enstaka personer med engagemang kan göra (Bohlin och Berg 
2013, s. 158). 
 
Olika härskartekniker och trakasserier som kan göra att kvinnor känner sig otrygga och 
upplever ett obehag behöver inte vara av sexuell karaktär (Bohlin och Berg 2013, s. 158). Det 
kan vara andra beteenden som också får den utsatta att känna sig förminskad. Mindre 
händelser på arbetsplatsen är också viktiga att uttala för sig själv. Alla människor har alltid 
rätt till en känsla av obehag om vi upplever det, även om det kommer från en person som 
kanske respekterar dig annars. Vi tolkar detta som att även om vi kommer bra överens med en 
person annars så betyder inte det att det är mer acceptabelt om denne skulle säga något som vi 
tar illa vid oss av. Bohlin och Berg (2013) menar vidare att när vi erkänner våra faktiska 
känslor och vågar säga ifrån så skapar vi en atmosfär av att det är okej att sätta gränser på 
arbetsplatsen. 
 
2.10 Utse en syndabock 
 
Att utse en syndabock var en teori vi hade kännedom om sedan tidigare studier, men 
kopplingen mellan denna och könsaspekten såg vi först efter att ha fått ta del av 
intervjupersonernas berättelser.  
 
Människor kan ibland ha svårt att acceptera de sidor hos sig själva som värderas som svaga 
eller förbjudna. Att då utse en person som syndabock som får agera avledare av egna 
konflikter och som kanske lever ut dessa svaga sidor av oss själva, får då de andra att må 
bättre och stärka sig själva. Detta tycker vi hänger ihop med härskartekniken som Ås (1979) 
kallar för dubbelbestraffning. Enligt Ås (1979) kan detta exempelvis handla om när någon 
som engagerar sig får höra att hon tar för mycket plats, och när hon är mer tillbakadragen så 
får hon höra att hon är passiv, tråkig och oansvarig. Kortfattat kan vi alltså förklara det som 
att det blir fel vad som än görs. Detta tror vi kan hänga ihop med hur en grupp beter sig när de 
utser en syndabock, oavsett vad syndabocken gör så är det fel eftersom att gruppen väljer att 
ta ut alla sina aggressioner enbart på denna person. Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) 
menar att problemet med att utse en syndabock är att omgivningen vill att den svaga ska 
fortsätta vara svag och osjälvständig eftersom det enbart är då han eller hon fyller de andras 
behov. Därför begränsas också hans eller hennes utvecklingsmöjligheter.  
    
En syndabock som en individ skaffar sig för att på så sätt få avlastning kan också av samma 
anledning utses av grupper. Syndabocken fungerar som en avledare av gruppens problem och 
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ger gruppen känslan av att allt är bra med undantag från denna problemperson som alltså är 
syndabocken. Det blir den som alla skyller ifrån sig på och säger med det Vi andra är ju så 
bra (Lennéer Axelsson och Thylefors 2005). 
    
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) menar att arbetsgivaren eller personalansvarige bör 
vara uppmärksam på grupper som gång på gång producerar personalärenden. För att lösa en 
sådan situation är det viktigt att hela gruppsituationen förändras och inte enbart se det som att 
det är den utpekade individen som behöver hjälp. 
    
En del personer eller subgrupper får syndabocksrollen oftare än andra och detta kan bero på 
att de avviker på något sätt vilket gör att de löper större risk att stämplas som syndabockar. 
Avvikelsen kan ligga i mycket makt eller lite makt, det kan handla om både styrka och 
svaghet eller att hen på något sätt är udda i sin yrkesfunktion. Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2005) refererar Thylefors (1999) och beskriver att syndabocksutpekande och 
mellanmänskliga motsättningar är viktiga delförklaringar till den sociala utstötningen och 
mobbingen som förekommer i arbetslivet. 
 
2.11 Osynliggörande 
 
Anledningen till att denna teori är en del av vår teoretiska referensram är för att vi valde att 
fördjupa oss i de olika härskarteknikerna som tidigare tagits upp. Utifrån intervjuerna fann vi 
just området osynliggörande extra intressant och tyckte därför det var av betydelse att gå in 
ytterligare på detta.  
 
Osynliggörande är en av härskarteknikerna Ås (1979) tagit fram som vi tidigare nämnde. 
Bohlin och Berg (2013, s. 25) menar att kvinnor i en mansdominerad organisation oftare 
behandlas som osynliga än vad de gör om de skulle arbetat i en organisation med jämn 
könsfördelning. Osynliggörandet kan exempelvis vara när en kvinnas behov, åsikter, 
erfarenheter eller kanske till och med hela hennes person ignoreras för att hon är kvinna. En 
kvinnas förslag kanske inte får något gensvar, men om en man skulle komma med samma 
förslag så skulle det istället mötas med intresse. 
 
De skillnader som finns mellan könen när det kommer till psykologin och hjärnan är 
egentligen knappt mätbara. Enligt Bohlin och Berg (2013, s. 50) är det snarare 
förväntningarna som påverkar oss betydligt mer än de biologiska olikheterna. Förväntningar 
beroende på vilket kön vi har får vi redan från dag ett. Detta inverkar då också på vårt 
handlingsutrymme, som till exempel på vilka yrkesval vi bör göra om vi är kvinna respektive 
man. Det går i princip till på så sätt att det finns en förväntning om en uppsättning av 
egenskaper som i vårt samhälle kopplas tillsammans med att vara manlig. Detta påverkar hur 
vi bemöter och tolkar små pojkar och senare när de är vuxna män. Samma gäller givetvis för 
flickor och senare vuxna kvinnor, men då är det utifrån andra och ofta motsatta förväntningar 
(Bohlin och Berg 2013, s. 50). 
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Det finns många föreställningar om vad som anses vara typiskt kvinnligt respektive typiskt 
manligt. Bohlin och Berg (2013, s. 51) menar att vi alla förmodligen deltagit processerna om 
att tillskriva pojkar vissa egenskaper och flickor andra. Det går av bara farten och ingen kan 
riktigt undgå att påverkas av det. Föreställningar kan påverkas av en rad olika saker som 
bland annat etnicitet, religion, tid och rum. Men några av de typiska egenskaper som faktiskt 
förväntas av män i Sverige idag är exempelvis att de inte ska le i onödan, vara stark, klara sig 
själv, kunna ge order, kunna kontrollera sina känslor som att inte gråta, inte backa för 
konflikter och sätta sina intressen i första hand. Egenskaper som förväntas av en typisk kvinna 
är nästan det motsatta från männen. En kvinna i dagens Sverige ska kunna le ofta, sätta andra 
- särskilt familjen - först, kunna visa sina känslor och svagheter samt att de helst ska undvika 
konflikter. Detta stämmer givetvis långt ifrån alltid in utan är generaliserande exempel. Men 
det är ändå viktigt att begrunda dessa föreställningar eftersom de så envist tenderar att 
återkomma (Bohlin och Berg 2013, s. 51). 
 
2.12 Sexuella trakasserier 
 
Området sexuella trakasserier var något vi tänkte på i samband med vårt ämnesval då vi hade 
en bild av att det var något som skulle kunna förekomma på en arbetsplats där kvinnor är en 
minoritet. Vi ansåg därför att detta var en viktig del att ha med i vår teoretiska referensram för 
att senare kunna se om bilden vi hade stämde.  
 
Wahl et al. (2011) definierar sexuella trakasserier som oönskade handlingar av sexuell natur. 
Enligt Bohlin och Berg (2013, s. 141) kan det handla om beröringar, tafsningar, blickar eller 
förslag. Hagman (1988, refererad i Wahl et al. 2011) menar att det går att placera in sexuella 
trakasserier i en trappa, där alltifrån blickar och kommentarer finns i ena änden och direkt 
utpressning finns i andra änden. Den som utsätts för trakasserier är den som avgör om 
handlingen som utfördes gör att arbetsplatsen efteråt känns otrygg eller obekväm (Bohlin och 
Berg 2013, s. 141). Wahl et al. (2011) menar att det är avgörande om handlingen är ömsesidig 
eller inte och att den som upplever sig trakasserad markerar detta på något sätt. Sexuella 
trakasserier hör också samman med härskarteknik som vi tidigare varit inne på. Bohlin och 
Berg (2013, s. 158) menar att kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier på arbetsplatser 
riskerar i hög grad att drabbas av psykiska hälsoproblem. Reaktioner som att försvara den som 
trakasserar, känna skuldkänslor eller förneka det som upplevts är vanligt av den utsatta. 
Trakasserier på grund av kön i en organisation tyder på brister i jämställdhet i organisationen, 
vilket gör detta till ett arbetsmiljöproblem. 
 
Det kan ibland finnas olika beroenderelationer mellan den som trakasserar och den som 
trakasseras och det kan ofta handla om att den oberoende parten är den som trakasserar. 
Exempelvis en chef som trakasserar en medarbetare. Men det kan också vara en annan 
maktrelation där andra dimensioner av makt spelar in, exempelvis flera manliga studenter som 
trakasserar en kvinnlig lärare eller liknande. Bohlin och Berg (2013, s. 152) menar att det 
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alltså inte behöver vara den med högst formell status och makt som beter sig kränkande. 
Situationen kan som sagt vara omvänd och den med mindre formell makt kan utsätta någon 
med mer formell makt för en kränkning. Detta tydliggör komplexiteten i vårt samhälle och 
dess maktordningar. Du kanske må vara chef, toppolitiker eller lärare, men inget av det spelar 
någon roll då du ändå fortfarande är ditt kön. 
 
Något som också är relaterat till förekomsten av sexuella trakasserier är den kultur och 
jargong som råder i organisationen. På vissa arbetsplatser kan de sexuella trakasserierna 
nästan ses som vardag medan de på andra ställen sker mer i skymundan. Bohlin och Berg 
(2013, s. 156) menar att på en starkt könsdominerad arbetsplats kan dessa jargonger sitta i 
väggarna och tar man modet till sig att säga ifrån så kan situationen snarare förvärras än 
förbättras. De flesta anställda på dessa typer av arbetsplatser menar då att jargongen är något 
man måste lära sig att tåla för att överleva i organisationen. 
 
Andersson (2007, refererad i Wahl et al. 2011) menar att ett annat sätt att uttala de sexuella 
trakasserierna är att benämna dem som könskränkande behandling, då detta betonar att det 
oftast handlar om en normalisering av ett visst kränkande beteende över tid snarare än enstaka 
händelser. Detta gör också att kränkningarna även betraktas som normala för den kvinna som 
blir utsatt samt att det blir svårare för chefer eller jämställdhetshandläggare att ingripa vid 
dessa händelser. 
 
När det gäller hanteringen av en situation då sexuella trakasserier inträffat är det dessvärre 
heller inte ovanligt att man löser situationen genom att välja att flytta på den kvinna som 
blivit trakasserad istället för att flytta på den kränkande mannen (Wahl et al. 2011). 
 
Bohlin och Berg (2013, s. 153) menar att det är vanligast att män utsätter kvinnor för sexuella 
trakasserier, även om det förekommer att även kvinnor utsätter män. Ingen vet exakt hur 
vanligt förekommande sexuella trakasserier är i det svenska arbetslivet eftersom långt ifrån 
alla som blivit utsatta och drabbade anmäler eller berättar det. Den som blivit utsatt kan tycka 
att det är jobbigt att erkänna det offentligt. Detta går att se en tydlig skillnad på då det gjorts 
både anonyma och icke-anonyma undersökningar på om man blivit sexuellt trakasserad. 
Arbetsmiljöverkets undersökning Arbetsmiljön 2009 visade att var fjärde kvinna i åldern 18-
29 utsattes för sexuella trakasserier senaste året. Medan den anonyma 
omfångsundersökningen Slagen dam från år 2001 visar att nästan två tredjedelar av kvinnorna 
i åldern 18-35 blivit sexuellt trakasserade. Anmälningar om trakasserier till DO skiljer sig 
alltså ganska mycket från de siffror som rapporteras från anonyma undersökningar (Bohlin 
och Berg 2013, s. 154). 
 
Enligt Bohlin och Berg (2013, s. 154-155) visar undersökningar att trakasserier på grund av 
kön och sexuella trakasserier är vanligast på arbetsplatser som är starkt könssegregerade, det 
vill säga där ena könet utgör normen och även har makten till att definiera kulturen på 
arbetsplatsen. Olika former av kränkande behandling och sexuella trakasserier tenderar att 
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förekomma mer i situationer där kvinnors närvarande upplevs som ett hot mot det manliga 
idealet, den manliga dominansen och de manliga identiteterna inom organisationen. När 
könsmönstren bryts eller när någon bryter mot förväntade roller och det kommer in kvinnor 
på mansdominerade arbetsplatser, så finns det risk för att de sexuella trakasserierna ökar för 
att den dominerande gruppen vill återskapa eller hålla kvar den rådande ordningen (Bohlin 
och Berg (2013).  
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Kapitel 3: Metod 
 
I metodkapitlet kommer vi att redogöra för undersökningens forskningsmetod. Vi kommer 
beskriva genomförande av urval, population, intervjuer, analysen av vårt insamlade material 
samt hur vi kan förhålla reliabilitet och validitet till vår undersökning. Slutligen diskuterar vi 
de etiska principer vi tagit hänsyn till. 
 
3.1 Kvalitativ metod 
 
Widerberg (2002) menar att forskningsprocesser har olika målsättningar, därför krävs det 
även olika metoder beroende på vad som ska undersökas. McCusker och Gunaydin (2015) 
menar att kvalitativ metod används för att skaffa en förståelse om människors upplevelser och 
erfarenheter. De definierar den kvalitativa metoden som en metod där ord används istället för 
siffror för att samla in data. Kvalitativ metod syftar till att ge svar på frågorna vad, hur och 
varför, snarare än hur många och hur mycket som besvaras av den kvantitativa metoden. 
 
Vi ville ta möjligheten att få en djupare förståelse av kvinnors upplevelser i vår undersökning. 
Syftet med undersökningen var alltså att försöka få en förståelse, därför valde vi att tillämpa 
en kvalitativ forskningsmetod och inte en kvantitativ metod. Enligt Ahrne och Svensson 
(2015) är kvalitativa metoder ett övergripande begrepp som innefattar metoder som bygger på 
intervjuer och observationer. Till vår undersökning valde vi alltså intervjuer för att skaffa oss 
den empiriska kunskap som vi sökte. Vi var intresserade av våra intervjupersoners 
upplevelser, och just upplevelser anser vi är något vi kan få svar på genom att föra en dialog. 
Därför valde vi inte att använda oss av observationer som insamlingsmetod. Upplevelser är 
något som inte heller kan mätas med hjälp av siffror och därför var även en kvantitativ 
forskningsmetod helt utesluten för oss. 
 
Vi valde att använda oss av hermeneutik som vetenskapsteori. Hermeneutiken är en 
tolkningslära, en lära om förståelse för människans liv och hennes beteende genom tolkning. 
En forskare tolkar det som undersökts för att försöka skapa en förståelse för hur människan 
uppfattar världen, andra människors handlingar och resultatet som blir av andra människors 
handlingar (Hartman 2004). Det tittas alltså inte direkt på faktan i denna metod, utan försöker 
istället förstå vad faktan betyder. Och vi, i vår undersökning, sökte också mer en förståelse av 
kvinnornas upplevelser istället för en förklaring till deras upplevelser. 
                                             
3.2 Intervjun och dess konstruering       
                       
Det finns flera olika sätt att strukturera en intervju på. Kvale och Brinkmann (2014) tar upp 
tre olika sätt; ostrukturerad intervju, halvstrukturerad intervju och strukturerad intervju. 
Ostrukturerad intervju innebär att frågorna är öppna och kan delvis även vara improviserade. 
Med en halvstrukturerad intervju så innehas oftast fasta teman och kanske även frågor som 
kan följas i sin intervju, men det finns möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång. I 
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en strukturerad intervju är det fasta frågor i en fast ordningsföljd som strikts följs. Till vår 
undersökning valde vi att använda oss av en halvstrukturerad intervju. Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att med denna intervjuform vill forskaren få intervjupersonen att beskriva sina 
upplevelser av olika skeenden och händelser. Denna intervjuform utförs som ett mellanting 
mellan ett öppet vardagssamtal och ett slutet frågeformulär. Vi hade några teman som vi ville 
undersöka och utvecklade från dem några frågor för varje tema. Kvale (1997) menar att vi 
som intervjuare får möjligheten att anpassa våra frågor lite under intervjuns gång med denna 
metod. Det innebar att vi fick en möjlighet att fråga lite extra på de teman som vi tyckte att 
intervjupersonen hade många upplevelser att dela med sig av. Målet med våra intervjuer var 
att få så ärliga och öppna svar som möjligt, vilket vi ansåg att vi skulle få genom 
halvstrukturerade intervjuer - då vi som sagt kunde fortsätta med följdfrågor tills vi kände att 
vi fått tillräckligt med material på just det temat. Efter vi genomfört intervjuerna så kände vi 
att vi fått både öppna och ärliga svar. Svaren var även nyanserade så vi kunde få en förståelse 
för olika kvinnors upplevelser beroende på vilken avdelning på industrin de arbetar på. 
 
För att konstruera intervjun utgick vi från intervjuundersökningens sju stadier som Kvale 
(1997) beskriver är; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och sist 
rapportering. De första stegen innebar att vi först formulerade vår undersöknings syfte, alltså 
vad vi ville undersöka och varför. Sedan diskuterade vi hur vi på bästa sätt skulle kunna samla 
in den empiriska kunskap som vi ville ha. Det innefattade bland annat att vi bestämde oss för 
att göra en halvstrukturerad intervju. Då skapade vi först teman som vi ville undersöka och 
sedan några frågor till varje tema med möjlighet till följdfrågor om vi så ville. Våra teman 
var; Bakgrundsfrågor, skillnader mellan könen, fysisk arbetsmiljö, psykosocial arbetsmiljö 
och sist en avrundning där vi gav intervjupersonen möjligheten att tillägga något mer ifall de 
skulle känna att de kom på något mer som de inte sagt under intervjuns gång. Rapporteringen 
blir alltså publiceringen av uppsatsen. 
 
3.3 Population och urval 
         
Vår population är de kvinnliga anställda som arbetar på den mansdominerade industri som vi 
valt att göra vår undersökning på. Av företagets drygt 1000 anställda så är det enbart cirka 
130 stycken som är kvinnor. Det första valet vi gjorde kan enligt Ahrne och Svensson (2015, s 
40) definieras som ett tvåstegsurval. Det innebär att forskarna som ska genomföra en 
undersökning först gör ett urval av organisation eller företag som anses som lämplig för 
undersökningen. Vi hade redan innan kännedom om företaget och visste att kvinnorna var i 
minoritet bland de anställda, därför bestämde vi oss tidigt för att vi ville göra vår 
undersökning där. Det andra steget i tvåstegsurvalet är att göra ett urval av intervjupersoner. 
De personer vi var intresserade av var som vi tidigare nämnt de kvinnliga anställda på 
företaget. I detta skede tog vi hjälp av kontaktpersonen vi fått på företaget för att på så sätt få 
en lista över de kvinnliga anställda. Listan bestod inte av namnen på de anställda utan enbart 
av anställningsnummer och telefonnummer. Urvalet gick sedan till på så sätt att vår 
kontaktperson och hennes kollega slumpmässigt valde ut tio anställningsnummer från listan. 
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En av dem satt med listan och den andra sa ett nummer mellan 1 och 130, vilket då den med 
listan räknade ner till och plockade ut. Totalt valde de som sagt ut tio personer som de gjorde 
en ny lista på och skickade den tillsammans med deras telefonnummer till oss. Med detta 
menar vi att vi fått hjälp att av vår kontaktperson att göra ett så kallat slumpmässigt urval. 
Enligt Bryman (2014) så innebär ett slumpmässigt urval att varje person som ingår i 
populationen har lika stor möjlighet att bli vald. Bryman menar att urvalsprocessen sker utan 
att personerna i populationen är medvetna om den. Det är först när intervjuaren kontaktar dem 
som de får vetskapen om att de valts ut. Kvinnorna i vår studie var alltså omedvetna om att de 
medverkade i en urvalsprocess ända tills vi ringde dem och berättade att de blivit utvalda.  
 
När vi mottagit listan så ringde vi dem och frågade om de var intresserade av att medverka i 
vår undersökning. Nästan samtliga ur listan svarade men det var bara fem stycken som ville 
och/eller hade möjlighet att delta i vår undersökning. Nästan hälften svarade alltså nej, en på 
grund av mammaledighet och de andra två sa enbart att de inte var intresserade av att 
medverka.  
 
Efter vi intervjuat dessa fem kvinnor så ansåg vi att vi samlat in bra material att arbeta vidare 
med, men vi kände oss fortfarande inte helt mätta utan bestämde oss för att göra en intervju 
till med en kvinna som arbetar på en avdelning där ingen av de tidigare intervjupersonerna 
arbetar på. Urvalet av vår sista intervjuperson menar vi då kan ses som ett strategiskt urval, då 
vi medvetet gjorde ett urval av en anställd från en avdelning ingen av de andra intervjuade 
arbetar på. Enligt Trost (1997) så innebär ett strategiskt urval att forskaren först har valt ut de 
variabler som är av teoretisk vikt. För att sedan hitta de intervjupersoner som forskaren söker 
så utgår hon ifrån de teoretiska variablerna. Vår sjätte kvinna valde vi alltså ut genom att vi 
gjorde ett strategiskt urval eftersom vi visste vad vi ville ta reda på och trodde oss kunna hitta 
det på den avdelningen där hon arbetar. 
 
3.4 Genomförande av intervjuer 
 
Som vi tidigare nämnt så använde vi oss av en halvstrukturerad intervjuguide. Vi ansåg att 
den passade oss som intervjuare bäst då vi hade fasta teman att följa men att det även fanns en 
möjlighet till följdfrågor under intervjuns gång. För oss var det viktigt att genomföra 
intervjuerna ansikte mot ansikte med intervjupersonerna. Vi hade förhoppningen att vi på så 
sätt skulle kunna framkalla en öppenhet och närhet som vi kände var viktigt i vår 
undersökning. Vi tänkte att de kanske skulle ge oss de öppna och ärliga svaren vi ville ha om 
de skulle känna sig mer trygga av att se oss som de blir intervjuade av. Vi ansåg att detta 
skulle bli betydligt svårare att uppnå om vi hade valt att genomföra intervjuerna via telefon 
eller liknande. Vi ville välja en plats att intervjua på som skulle vara så lättåtkomlig som 
möjligt för våra intervjupersoner. Helst ville vi få möjligheten att genomföra intervjuerna på 
intervjupersonernas arbetstid. Vi tänkte att det på så sätt kanske skulle vara lättare att få dem 
att medverka i undersökningen, men även för att vi inte ville ta av intervjupersonernas privata 
tid. Vi fick möjligheten att hålla våra intervjuer i en av företagets byggnader. Vi fick där 
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tillgång till ett rum på källarplan i byggnaden. Till byggnaden finns det flera olika ingångar 
för intervjupersonerna att ta ifall de inte skulle vilja synas när de gick till rummet. 
 
Totalt genomförde vi sex intervjuer. Intervjuerna varade ungefär en timme, någon intervju 
varade lite längre och gick upp till en och halv timme. Vi båda medverkade vid samtliga 
intervjuer och det var enbart vi två och intervjupersonerna själva som närvarade under 
intervjuernas gång. Vi började varje intervju med att presentera syftet med vår undersökning 
samt att Lisa gick igenom de etiska principer som vi förhållit oss till. Innan vi började 
intervjun så ställde vi även frågan om vi fick deras tillåtelse att spela in intervjun för att 
underlätta arbetet i vår kommande analys. Vi båda ställde frågorna utefter vad som kändes 
naturligt under intervjuns gång, vi delade alltså inte upp intervjuguiden oss emellan utan vi 
båda två var aktiva under hela intervjuerna.  
 
3.5 Analyserande av material 
 
För att bearbeta all insamlat material började vi med att transkribera vi intervjuerna, det vill 
säga skrev ner ord för ord av vad som sagts under intervjuerna. Efter intervjuerna genomförde 
vi transkriberingen och gjorde utskrifter av en efter en. Detta för att vi ville se om vi fick ut 
användbart material genom vår intervjuguide eller om vi behövde ändra några frågor eller 
ställa fler frågor tills nästa intervju. En av de främsta anledningarna för oss att transkribera 
intervjuerna är även för att kunna genomföra den så kallade kodningen som vi nu kommer att 
komma in på ytterligare. 
 
Nästa steg i bearbetningen är att bryta ner all data. För att göra detta används som sagt något 
som kallas för kodning. Kodningen vi valde att göra sker i två moment, första momentet är att 
göra en öppen kodning. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär det öppna kodningen att 
forskaren markerar ett antal nyckelord som finnes intressant i de transkriberade intervjuerna. 
På detta sätt vill forskaren identifiera innehållet i det som intervjupersonerna berättat. Under 
vår öppna kodning markerade vi ord som vi delade in i olika kategorier. Den första kategorin 
innehåller ord som högt i tak, lättvindigt, inget smusslande och lätt att få hjälp. Den andra 
kategorin vi skapade består av exempelvis ord som mest manliga ledare, svarar min manliga 
kollega istället för mig, män förväntas klara mer, lyssnar mer på männen och mjäkad med. En 
tredje kategori med nyckelord var grova skämt och jargong, tåla lite, vänjer sig med tiden, 
ignorerar och värre förr. Vår fjärde kategori innehåller ord som högljutt, dålig luft, 
arbetsskada, tungt, stressigt och hjälpverktyg.  
 
När vi gjort den öppna kodningen så var det dags för det andra momentet som är en fokuserad 
kodning. Enligt Ahrne och Svensson (2015) innebär den fokuserade kodningen att forskaren 
samlar ihop nyckelorden hon tagit ut för att göra olika teman. De menar att när forskaren 
arbetat en stund med den öppna kodningen så kan hon uppmärksamma att olika saker tenderar 
att återkomma. Forskaren kan alltså se ett mönster och skapar olika teman utifrån dessa 
mönster, då har hon gjort en fokuserad kodning. Vi delade in nyckelorden i olika teman. Vårt 
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första tema blev Raka rör. Vårt andra tema som vi skapade från våra nyckelord blev Män tas 
mer på allvar. Ur den tredje gruppen nyckelord skapade vi temat Härdad. Den sista och fjärde 
temat blev Tuff arbetsmiljö. Dessa teman kommer vi också senare i vår analys att återkoppla 
till. 
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
  
En undersöknings reliabilitet syftar till forskningsresultatens tillförlitlighet och dess 
konsistens.  Undersökningens konsistens innebär att liknande resultat ska ha kunnat uppnås 
tidigare eller kunna uppnås vid senare tillfälle av andra forskare för att studien på så sätt ska 
anses som reliabel (Kvale och Brinkmann 2014). Enligt Kvale och Brinkmann (2014) så finns 
det en risk vid undersökningar som innefattar att intervjupersonerna kan ändra sina svar vid 
en ny intervju, eller ge andra svar till en annan intervjuare. Det är därför viktigt att frågorna 
ställs på samma sätt till alla intervjupersoner så att intervjuaren inte riskerar att leda in dem 
till ett särskilt svar. Ett sätt för oss att göra vår undersökning mer reliabel var att använda oss 
av en halvstruktererad intervjuguide. På så sätt så hade vi ett flertal fasta frågor som vi på 
samma sätt ställde alla intervjupersoner. Även om vi i vår studie är ute efter att skaffa oss en 
förståelse och inte en förklaring, så anpassade vi ändå de fasta frågorna vi hade så att vi skulle 
kunna jämföra resultaten med varandra. På detta sätt kan vi också säga att vi stärkt vår studies 
reliabilitet. 
 
Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär validitet i korthet att undersökningen mäter det 
som det är meningen att den ska mäta. Validitet är med andra ord giltigheten, styrkan och 
riktigheten i intervjupersonernas svar. Därför bör forskaren ha en kritisk syn under hela 
undersökningsprocessen och inte enbart när studien är klar. För att underlätta detta så menar 
Kvale och Brinkmann (2014) att forskaren bör skapa en struktur i sin undersökning genom att 
hela tiden bära med sig tre nyckelfrågor; Vad ska undersökas? Varför ska det undersökas? 
Hur ska man gå till väga för att undersöka detta? Den första nyckelfrågan tog vi ställning till 
genom syftet vi hade med undersökningen. Syftet för oss var att undersöka kvinnors 
upplevelser och försöka få en förståelse av att arbeta med främst män, samt hur deras 
psykiska och fysiska hälsa och välmående påverkas av att arbeta på en mansdominerad 
industri. Vårt varför, som är den andra nyckelfrågan, var att vi var intresserade av att skaffa 
oss en förståelse för kvinnorna i denna bransch samtidigt som vi även tycker det är intressant 
att belysa könsaspekten i arbetslivet. Den tredje och sista nyckelfrågan som är hur, innebar för 
oss att vi skulle bestämma oss för vilken insamlingsmetod som skulle vara lämpligast för att 
få en förståelse av kvinnornas upplevelser. Eftersom vi sökte denna förståelse så blev valet att 
använda en kvalitativ intervjustudie med ett hermenuetiskt perspektiv självklart för oss, då det 
är den insamlingsmetod som anses vara bäst för att undersöka upplevelser. 
 
Även om det går att anamma reliabilitet och validitet på kvalitativa undersökningar som 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det gör, så ifrågasätter Nobel och Smith (2015) om 
det verkligen är relevant att göra det. Nobel och Smith menar att reliabilitet och validitet 
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egentligen är menat för att mäta tillförlitligheten och giltigheten i kvantitativa studier. 
Eftersom syftet med kvalitativa studier och kvantitativa studier skiljer sig så markant åt så 
borde inte tester och åtgärder för att mäta tillförlitligheten och giltigheten i kvantitativa studier 
gå att tillämpa på de kvalitativa studierna. Lincoln och Guba (1985) menar då att forskren 
istället för validitet och reliabilitet bör använda andra kriterier till kvalitativa undersökningar 
såsom användbarhet, sanningsvärde, neutralitet och konsekvens. Enligt Nobel och Smith 
(2015) tillämpar kvantitativa forskare statiska metoder för att säkerställa forskningsresultatens 
reliabilitet och validitet, medan kvalitativa forskare utformar och integrerar metodologiska 
strategier för att garantera trovärdigheten i forskningsresultaten. De menar att det dock finns 
flertalet olika strategier som den kvalitativa forskaren kan anta för att säkerställa 
trovärdigheten i sina undersökningar. Exempel på några av strategierna är att; forskaren 
redovisar de personliga fördomarna som kan ha påverkat resultaten, forskaren samarbetar med 
andra forskare för att exempelvis se om de kommit fram till samma resultat eller så kan 
forskaren tillämpa en deltagares validering. En deltagares validering går ut på att bjuda in 
intervjupersonerna att kommentera intervjuutskriften för att se ifall de anser att de slutliga 
teman som skapats gör en korrekt spegling av de fenomen som undersökts. Detta är bara 
några strategier kvalitativa forskare kan införliva för att öka sin undersöknings trovärdighet. 
Enligt Nobel och Smith (2015) så finns det än idag inte några allmänt accepterade 
terminologier eller kriterier att tillämpa för att utvärdera den kvalitativa forskningen.  
 
Vi hade en tanke om att bjuda in en intervjuperson att läsa igenom transkriberingen av ennes 
intervju. Men på grund av tidsbrist och att undersökningen endast är till en c-uppsats så fick vi 
lägga detta åt sidan och prioritera andra saker för att hinna klart i tid. 
 
3.7 Etiska principer 
 
En forskare bör vara beredd på att det under forskningsprocessen kan dyka upp ett antal 
dilemman, mångtydligheter och konflikter som hon behöver ta itu med. För att förbereda sig 
på dessa är det viktigt att gå igenom de etiska principer som hon kommer att behöva hålla sig 
till för att kunna utföra studien på ett bra sätt. Det finns fyra etiska riktlinjer för vad som gäller 
för svensk forskning menar Bryman (2014 s. 131), och vi har därför valt att läsa in oss på 
dessa och förklara hur vi har förhållit oss till dem under vår forskningsprocess. Dessa fyra 
riktlinjer går in i varandra något och det finns även frågeställningar utöver dessa som 
forskaren kan tänkas stöta på under undersökningens gång. 
Den första riktlinjen kallas för informationskravet och det är också denna vi valt att presentera 
först för våra intervjupersoner. Informationskravet handlar om att vi som forskare har en plikt 
att förklara för deltagarna vad vi har för syfte med vår undersökning samt hur den är upplagd 
(Bryman 2014, s. 131). Det innebär också att intervjupersonerna ska veta att deras deltagande 
är helt frivilligt och att de kan välja att dra sig ur om de önskar. Detta kan de även ha 
möjligheten att göra efter att intervjun är klar då det ibland kan förekomma att 
intervjupersonerna ångrar sig i efterhand då de inser att de öppnat sig om saker de kanske 
egentligen inte ville dela med sig av. 
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Den andra riktlinjen som vi förhållit oss till är det så kallade samtyckeskravet eller informerat 
samtycke som det också kallas. Denna riktlinje innebär att vi ska informera intervjupersonerna 
om att de själva har rätten att bestämma över sin medverkan i undersökningen och att de när 
som helst kan välja att avbryta intervjun (Bryman 2014, s. 132). Vi informerar även 
intervjupersonerna i vår undersökning att deras deltagande är anonymt på så vis att vi i vår 
analys inte kommer att nämna några namn eller skriva ut information som skulle kunna peka 
ut någon person i fråga. I vår studie har vi av flera anledningar valt att enbart använda oss av 
personer som är över 18 år. Dels kan det medföra vissa svårigheter i att intervjua yngre 
personer samt att det även oftast kräver målsmans godkännande (Kvale och Brinkmann 2014) 
Sen var det även så att vi i vårt fall behövde använda oss av personer som arbetat en tid på 
arbetsplatsen vilket då medförde att det enbart var personer som var äldre än 18 år som blev 
aktuellt. 
 
I undersökningar som denna finns ett behov av att kunna transkribera intervjuerna som vi 
tidigare i kapitlet förklarade hur vi gjorde. Därför hör det också till samtyckeskravet att be 
intervjupersonerna om lov att få spela in intervjuerna. Vi har i samband med detta också 
informerat om att inspelningarna av intervjuerna kommer att raderas så fort vi färdigställt vår 
analys. Detta leder oss in på nästa etiska riktlinje som kallas för konfidentialitetskravet som 
handlar just om hur en forskare ska behandla det material som samlas in och vilka som 
kommer att ha tillgång till det. Vi informerar här deltagarna om att det enbart är vi som 
forskare och vår handledare som kommer att få tillgång till det material som vi samlat in. 
Samt att privata data som identifierar deltagarna inte kommer att avslöjas (Kvale och 
Brinkmann 2014). De personuppgifter som vi fått tillgång till måste också förvaras på ett 
sådant sätt så att obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman 2014, s 132). 
 
Den sista riktlinjen som Bryman (2014, s 132) tar upp är det så kallade nyttjandekravet som 
innebär att de uppgifter om enskilda personer som samlas in i undersökningsprocessen endast 
får användas för det ändamål det är avsett för. Det vill säga att den information vi får ut har vi 
enbart rätt att använda till vår studie och inte för annan nytta, som exempelvis kommersiella 
eller andra icke-vetenskapliga syften. 
 
Utöver dessa riktlinjer finns också andra frågeställningar som kan dyka upp i en 
undersökningsprocess. Det kan exempelvis handla om konsekvenser för deltagarna eller 
forkarens roll och det är dessa två vi valt att gå in lite ytterligare på. I Kvale och Brinkmann 
(2014) förklaras det hur forskaren bör försöka se till den etiska principen att göra gott, som 
innebär att risken för att intervjupersonerna ska ta skada av att medverka ska vara så liten som 
möjligt (Guidelines 1992, refererad i Kvale och Brinkmann 2014). Bryman (2014, s 132) talar 
också om hur en forskning som kan innebära men eller skada för deltagarna anses 
alltsomoftast som oacceptabel. Han menar vidare att det kan handla om olika typer av skada 
för delatagarna, det kan vara fysisk skada, hinder för personlig utveckling, sämre självkänsla, 
stress eller att få deltagarna att utföra klandervärda handlingar (Diener och Crandall 1978, 
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refererad i Bryman 2014). Något som är viktigt att tänka på är det Kvale och Brinkmann 
(2014) tar upp om att forskaren är skyldig att överväga de möjliga konsekvenser som kan 
uppstå och då inte bara för deltagarna själva, utan även för den grupp de representerar. I vår 
studie av kvinnor på mansdominerade arbetsplatser där vi undersökt en specifik organisation 
är det alltså viktigt att vi även tänker på att de vi intervjuat kan komma att representera hela 
gruppen kvinnor av en läsare som drar slutsatser utifrån vår analys av dessa intervjupersoner. 
 
Det finns också konsekvenser som kan uppstå gällande den öppenhet och intimitet som kan 
uppstå under intervjusituationer. Kvale och Brinkmann (2014) menar att situationen i sig kan 
vara förförisk och kan få deltagarna att öppna upp sig om saker som de kanske senare ångrar 
att de delade med sig av. Detta scenario nämnde vi tidigare i det så kallade samtyckeskravet. 
Just därför kan vara bra att informera deltagarna om att de exempelvis inom en 
tvåveckorsperiod kan bestämma att den information de lämnat ska uteslutas ur 
undersökningen (Bryman 2014, s 137). 
 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver också hur en kvalitativ intervjustudie är komplex på 
så sätt att den är mycket svår att förutsäga. Det skulle exempelvis kunna uppstå situationer då 
en intervjuperson blir upprörd eller ledsen om forskaren kommer in på känsliga ämnen. Det är 
då viktigt att forskaren tänkt över vilken roll hon ska inta i en sådan situation. Forskaren har 
då valet om hon ska fullfölja intervjun i en terapeutisk anda för att hjälpa intervjupersonen, 
och samtidigt få möjlighet att erhålla viktig kunskap. Dock kan hon ju då riskera etiskt 
överträda personens intimsfär. Eller ska hon istället fortsätta intervjun utan att på något sätt 
agera terapeutiskt med risk för att då framstå som kylig och distanserad. Vi diskuterade en del 
kring dessa frågor innan vi började vår studie då ämnet vi studerar skulle kunna upplevas 
känsligt för någon beroende på vad det varit med om och hur de upplevt det. Vi kom överens 
om att vi ville försöka bibehålla en seriös roll som forskare samtidigt som vi förmodligen 
skulle försöka agera i terapeutisk anda (så gott vi kunde) om det skulle behövas. Vid några 
tillfällen upplevde vi att vi behövde agera i en terapeutisk anda men det fölls sig naturligt då 
vi kände  att vi skapat en tillit oss intervjuare och intervjupersonerna emellan.  
 
Bryman (2014, s 137) tar också upp en diskussion om i vilken utsträckning forskaren kan 
tolerera att hon studerar intervjupersonernas privatliv. De flesta vill bevara rätten att ha ett 
privatliv och kanske inte vill dela med sig av precis allting. Bryman (2014, s 137) menar då 
att det är viktigt att förstå att överträdelser av denna rättighet inte är okej även om det faktiskt 
gäller forskning. Han menar att detta krav är nära kopplat till samtyckeskravet, som vi tidigare 
varit inne på, då det grundas på en förståelse av vad deltagandet i en undersökning medför. 
Det innebär också att intervjupersonen på så sätt avstår från rättigheten att inte berätta om 
något privat i samband med de frågor som uppkommer under intervjun. Dock upphäver 
intervjupersonen förstås inte helt och hållet sin rätt till ett privatliv genom att acceptera att 
delta i studien. Därför kan personer ibland välja att inte svara på vissa frågor om de upplever 
dem för privata eller om de kanske inte vill att deras åsikter om något ska bli kända. Bryman 
(2014, s 138) förklarar vidare att frågan om intrång i privatliv också är starkt förknippad med 
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anonymitet och konfidentialitet. Det är viktigt att forskaren respekterar deltagarnas rätt till 
anonymitet och att den personliga informationen de delar med sig av behandlas på ett 
konfidentiellt sätt. Ibland bör hon även ta ställning till om vissa data och resultat ska arkiveras 
eller förstöras på grund av att informationen är så pass känslig (Bryman 2014, s 138). 
 
En annan svårighet som en forskare kan stöta på i forskningsprocessen är rollen hon har som 
forskare. Rollen är nämligen avgörande för den vetenskapliga kunskapens kvalitet och 
hållbarheten i de etiska beslut som behöver fattas under studiens gång (Kvale och Brinkmann 
2014). Kraven på forskarens roll innebär också att hon har ett ansvar att försöka uppnå så hög 
vetenskaplig kvalitet som möjligt på sin studie, det ska alltså vara så korrekt och 
representativt som möjligt (Kvale och Brinkmann 2014). Kvale och Brinkmann går vidare 
även in på att det finns situationer under studien då forskaren kan riskera att tappa sin 
professionella distans. Risken finns då att hon istället börjar färgas och identifiera sig med 
deltagarna och ser saker ur deras perspektiv. Det brukar talas om att forskaren då riskerar att 
go native. Detta möjliga problemområde är något vi försökt tänka över under vår studie då vi 
ser att det finns en tänkbarhet att vi skulle kunna hamna i banor där vi förstår människorna vi 
intervjuar. På så vis kan vi också börja identifiera sig med dem och tänker på hur vi själva 
skulle känt och agerat om vi varit i samma situation. Men genom att kontinuerligt tänka över 
denna fallgrop under studiens gång hoppas vi undvika att tappa denna distans och att vi på så 
sätt kan genomföra vår studie på ett professionellt sätt. 
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Kapitel 4: Analys och resultat 
 
I detta kapitel presenterar vi vårt empiriska material och ser hur det förhåller sig till de 
tidigare teorier vi tagit upp. Varje del är kopplad till de teman vi skapat under vår analys och 
beskriver vad vi kommer att gå in på. Vi kommer att ta upp likheter och skillnader till 
teorierna och belysa det vi tycker har varit betydande under intervjuerna.  
 
4.1 Kort information om intervjupersonerna 
 
Intervjuperson 1: Kvinna i 30-års åldern, arbetar som truckförare.  
Intervjuperson 2: Kvinna i 30-års åldern, arbetar som orderplanerare.  
Intervjuperson 3: Kvinna i 50-års åldern, arbetar som godsmottagare.  
Intervjuperson 4: Kvinna i 40-års åldern, arbetar som montör.  
Intervjuperson 5: Kvinna i 40-års åldern, arbetar med materialstyrning.  
Intervjuperson 6: Kvinna i 40-års åldern, arbetar på teknikavdelningen.  
 
4.2 Män - Raka och enkla 
Tema – Raka rör 
 
Något som var genomgående under intervjuerna var hur kvinnorna förklarade att det var att 
arbeta med män. De flesta såg det överlag som att det kunde vara ganska trivsamt och 
lättvindigt att arbeta med män. Ett exempel på ett uttalande vi fick när vi frågade vad det 
fanns för fördelar med att arbeta med främst män var;  
 

Ja det är ju detta att de oftast är ganska raka, de säger vad de tänker och tycker. 
Kvinnor tycker jag att det är lite mer tisslande och tasslande med. Männen tar mer 
diskussioner. Så fördelen är ju att det är raka rör. 

 
Samtliga av kvinnorna uttalar sig faktiskt i stil med detta citat, och flera av dem förklarar hur 
det kan vara mer komplicerat att arbeta med kvinnor då det ofta ska pratas mer om allt eller 
tisslas och tasslas bakom ryggen när någon stör sig på något. Män däremot, verkar enligt 
intervjupersonerna ofta vara mer öppna och raka om vad de tycker och tänker och det kan 
göra att kvinnorna upplever att det är högt i tak som en av kvinnorna beskriver det.  
 
Att det är högt i tak i arbetsgruppen kan kopplas till vikten av att ha en bra psykosocial 
arbetsmiljö som Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) tar upp. De menar att 
arbetskamraterna är arbetarens närmiljö och att vi är varandras arbetsmiljö. Beteendena hos 
arbetskamraterna är därför något som har stor inverkan på oss och det är utifrån denna 
närmiljö vi formas. Att då kvinnorna upplever det som en enkelhet att arbeta med män ser vi 
som en mycket positiv faktor i deras psykosociala arbetsmiljö. Att exempelvis känna att det är 
högt i tak som en av dem beskriver är en mycket bra förutsättning för att uppleva en god 
arbetsmiljö. Vi tänker att det även är detta som väger upp några av de negativa punkterna i att 
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arbeta med män som några av kvinnorna delar med sig av i intervjuerna, men det är något vi 
kommer att återkomma till lite längre fram.  
 
4.3 Att vara kvinna och ny 
Tema – Män tas mer på allvar  
 
En utav delarna i vårt teorikapitel handlade om att vara ny på en arbetsplats, och hur det kan 
vara svårt i början att anpassa sig till alla nya regler och normer och inte minst lära känna alla 
nya personligheter som stöts på. Speciellt svårt kan det vara att komma som en ny kategori på 
arbetsplatsen, kanske en av de första kvinnorna på en mansdominerad arbetsplats menar 
Lennéer Axelsson och Thylefors (2005). Även om en av kvinnorna vi intervjuade kanske inte 
specifikt var en av de första kvinnorna på en mansdominerad arbetsplats så kunde vi under 
denna intervju se flera kopplingar till de svårigheter som kan finnas i att vara ny på en 
arbetsplats, och då kanske speciellt när man kommer som ny kvinna. Kvinnan vi intervjuat 
berättar att hon och en annan kvinna båda fått en tjänst som från början var tänkt att tillsättas 
av en person. Till saken hör också att det tidigare enbart arbetade män i denna arbetsgrupp 
som de nu skulle komma att tillhöra. När vi exempelvis frågade om hon upplevde att det var 
svårt att ta hänsyn till normer och regler när hon var ny så berättar hon hur det definitivt var 
svårt i början, och att vissa personer också kan göra det svårare. ”Det är klart att det inte var 
jätteuppskattat att det kom in två yngre tjejer - av alla” säger hon därefter. När vi frågar vidare 
om detta så betonar hon dock att det inte bara var män som gjorde det svårt att komma som ny 
ung tjej, utan även de äldre kvinnorna på arbetsplatsen. Just i deras arbetsgrupp fanns som 
sagt inga kvinnor sedan tidigare men jobbet innebar även kontakt med andra avdelningar och 
högre uppsatta där det befann sig några äldre kvinnor. När det gäller de äldre kvinnorna som 
inte riktigt verkade uppskatta att det nyanställts två unga kvinnor så beskriver vår 
intervjuperson att det i det fallet kan handla om att de känner konkurrens, vilket hon inte tror 
att männen gör på samma sätt. Vad det gäller denna konkurrens som de andra kvinnorna kan 
tänkas uppleva i det här läget kan vi koppla till en fallgrop som Lennéer Axelsson och 
Thylefors (2005) förklarar kan uppstå under introduktionen av nyanställda. De menar att de 
nyanställdas entusiasm kan bli provocerande för de som arbetat på arbetsplatsen länge och att 
de kan uppleva det som provocerande när de ser arbetet och kollegorna i ett nytt ljus och 
ifrågasätter saker som varit likadant i alla år.  
 
När vi under intervjun med denna kvinna gick in på bemötandet hon får som kvinna så fick vi 
flera intressanta svar som vi tycker är viktiga att lyfta fram. Hon beskriver hur mannen som 
hade tjänsten innan henne och den andra kvinnan hade suttit på positionen i över tio år. 
Kunderna de jobbar med var då vana att ibland kunna tjata sig till saker och ting även fast det 
egentligen kanske inte var rätt och riktigt. Hon uttrycker sedan;  
 

Och så kommer jag in som är paragrafryttare, Ne-ej, så får vi inte göra! Och det är 
väl inte säkert det handlar om att jag är tjej men jag kan tänka mig att sticker lite 
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extra att det kommer in en ung tjej och sitter och pratar maskiner och så vet hon 
inte ens hur dem ser ut. Ungefär.  

 
Hon beskriver vidare hur det var svårt att få respekt i början och att när hon inte längre kunde 
säga nej till kunderna så blev det automatiskt att hon valde att gå till sin manliga kollega för 
att få hjälp. Han var tryggheten på avdelningen förklarar hon, kunderna verkade ha större 
förtroende för honom och han visste alltid vad han pratade om, gick man till honom så blev 
alla nöjda. Hon förklarar sedan att det är stor skillnad på respekten idag när hon jobbat med 
arbetsuppgifterna ett bra tag, men att det ändå tog ett par år innan hon fick den respekten. “Jag 
tror det tar mycket längre tid att jobba sig in på ett sådant här företag som tjej än det skulle 
göra på en klädbutik givetvis. Så är det ju. För här förutsätter ju folk att jag kanske inte riktigt 
kan det här”. Även en av de andra kvinnorna vi intervjuat förklarar också svårigheten i att 
komma som ung och ny i en arbetsgrupp och säger;  
 

Kommer man in som yngre i en grupp med många äldre så kan man ju fetglömma att 
komma med något förslag, för då tycker de inte att du ska komma med något förslag 
som inte vet någonting. Men det är ju klart att inte alla är sådana bara för att de 
jobbat här i 20 år liksom, för det finns dom som är skitbra också. Men den 
generationen fasas ju ut allteftersom nu då, det är ju på både gott och ont men jag 
tror det är bra för att de yngre ska få en chans. 

 
Bristen på respekt som den här kvinnan upplevde i början av sin karriär kan tydligt kopplas 
till det Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) säger om att kvinnor ofta missgynnas utifrån 
normen att män är överlägsna. Denna norm innebär att det finns en bild av att det männen 
tycker, tänker och gör alltid är bäst. De förklarar vidare hur kvinnor som tar sig an ett 
mansdominerat yrke ofta anses som underlägsna och inte får samma respekt, alternativt att de 
får arbetsuppgifter som anses vara mer passande för en kvinna. Detta kan även märkas när 
kvinnor besitter högre positioner. Det krävs då ofta att kvinnan ska vara mer speciell för att bli 
respekterad i sin yrkesroll och har inte samma möjlighet att få vara medelmåttig som sina 
manliga kollegor (Lennéer Axelsson och Thylefors 2005). Detta fick vi även höra från en av 
de andra kvinnorna som berättar hur det i vissa situationer är svårt att bli tagen på allvar i sitt 
arbete bara för att hon är kvinna. Hon menar att ju mer tekniska frågorna blir så pratar man 
hellre med männen. Hon förklarar också hur hon upplever att hon som kvinna hela tiden 
måste vara lite bättre och hon måste visa framfötterna mer för att kunna få respekt i arbetet. 
Vi har valt att lyfta fram ett längre citat utifrån vad denna kvinna berättade när vi frågade om 
hur hon upplevde att det var att arbeta med främst män:  
 

Hmm aaa…det är ju också lite sådär… för det mesta så fungerar det bra men det 
finns situationer där jag och en manlig kollega går ut och pratar med andra 
anställda, eller ja, andra män.. så står vi och pratar och så säger jag någonting – så 
svarar de min manliga kollega som står bredvid och inte mig. Den har jag varit med 
om flera gånger. Ju mer tekniska frågorna blir ju mindre talar de med mig… Men 
självklart så är ju inte alla män så. Det spelar heller ingen roll om det är en svetsare 
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eller gruppchef utan jag kan få samma negativa bemötande från båda, vilken 
position de än har. Det är mer individberoende… Sen när jag har pratat med mina 
kvinnliga kollegor så har vi alla upplevt när vi sitter i möte och så säger kanske jag 
hur vi kan lösa ett problem, så får jag inte mycket till gensvar just då. Sen kanske vi 
sitter i möte igen så säger en manlig kollega samma sak som jag sa förra mötet – 
och så tycker alla att det är en jättebra idé helt plötsligt! 

 
4.4 Den otillräckliga kvinnan 
Tema – Män tas mer på allvar 
 
Något som visade sig under intervjuerna var hur kvinnorna ibland kan uppleva att de ses som 
mer otillräckliga än män. Som vi tog upp i det tidigare stycket så verkar det finnas vissa 
förväntningar om att kvinnor inte skulle vara lika kunniga som män eftersom det inte ligger i 
deras natur på samma sätt att ha ett intresse för denna typ av maskinindustri. Vi kunde även 
uppmärksamma detta då exempelvis en av kvinnorna berättade att vissa män gärna vill hjälpa 
till lite extra bara för att hon är tjej, hon förklarar vidare så här: 
 

Njaaej det är bara för att de vill vara extremt hjälpsamma och tycka att vi hjälper 
dig. Och visst det kan jag bli irriterad på men inte så irriterad ändå… jag tänker att 
jaja vill du hjälpa mig så gör det då, jag själv vet ju att jag klarar det ändå. Men det 
är väl mest att har det inget att göra så går de nog helst och hjälper en tjej istället 
för en kille. De ser väl sig själva som lite macho då. Men jag har väl jobbat här så 
länge så länge så att jag bryr mig inte om det. 

 
Vi tolkar det som männen tar för givet att kvinnorna har det tuffare i arbetet än vad dem har 
och erbjuder därför sin hjälp. Detta kanske egentligen inte är något männen reflekterar över 
men de verkar ändå ha den stereotypa uppfattningen om att kvinnor är svagare och har svårare 
att klara av hårt arbete. Det här beskrivs även av Wahl et al. (2011) som menar att den 
manliga normen präglas av att män och manlighet värderas högre och hur kvinnor betraktas 
som avvikare från den manliga normen. De bedöms ständigt utifrån normen och de tenderar 
istället att tillskrivas de egenskaper som männen inte har (Bohlin och Berg 2013).  
 
Wahl et al. (2011) går också in på hur organisationer är platser där kön skapas, ordnas och 
görs. I en organisation kan det utläsas vad som anses vara passande, normalt och naturligt för 
hur kvinnor och män ska bete sig. Dessa stereotypa synsätt på vad som är manligt och vad 
som är kvinnligt blir ofta osynliga då de förmedlas genom upprepande av praktiker och blir 
tillslut ett vardagligt görande. Föreställningen om kön anses då alltså bara vara det normala 
vilket gör att kön hela tiden återskapas. Det som Wahl et al. (2011) här tar upp kan vi relatera 
till hur en av de intervjuade kvinnorna berättar att det när hon började var vanligast att 
kvinnor enbart arbetade på de administrativa posterna medan männen var ute och gjorde det 
tunga arbetet. Här märks det alltså hur kvinnorna förväntades vara bättre på just arbete som 
ansågs vara mer lämpat för kvinnor, så som exempelvis administration. Medan de fysiska 



	 31 

arbetsuppgifterna lämnades över till männen då föreställningen av det manliga könet var att 
män oftast är starkare och klarar av hårt arbete.  
 
4.5 Arbetsmiljön - ur kvinnornas perspektiv  
Tema - Härdad 
 
Martin och Barnard (2013) fick i sin studie av kvinnor på mansdominerade arbetsplatser ut att 
det i organisationen som de utförde sin studie på fanns formella och hemliga metoder som 
gjorde att könsdiskriminering kunde fortgå. Det handlade bland annat om brist på resurser för 
att kvinnor ska kunna utföra arbetet. Vi finner likheter vid vissa uttalanden från kvinnorna i 
vår studie som handlar just om att det finns otillräckliga resurser för dem i arbetet. En av 
kvinnorna påpekar flera gånger att arbetsplatsen inte är uppbyggd för att kvinnorna ska kunna 
jobba där, hon menar att det behövs fler hjälpverktyg, att kläderna enbart finns i herrstorlekar 
och att det knappt finns damtoaletter.  
 

Det är väl just att de måste titta igenom de arbetsplatser där det inte jobbar så mycket 
kvinnor och vad som är orsaken till det. Och så att de bygger om arbetsplatsen så att 
den funkar för alla. Bara som en sådan sak som handskar, jag kan inte gå in i förrådet 
där nere och hämta mig ett par handskar ens, för de finns inte i min storlek. Utan jag 
får gå upp eller till stora förrådet och beställa. 

 
När vi sedan frågar vidare om den fysiska arbetsmiljön så berättar hon om ytterligare en 
svårighet i att vara kvinna:  
 

En sån sak som att vi ska gå över halva svetsen för att komma till en kvinnlig toalett. 
Jag menar att det gör man inte, står jag jobbar på denna sidan, så har inte jag lust att 
springa hela vägen över till andra sidan byggnaden. Utan då blir det att jag får gå in 
på herrarnas och de är kanske inte alltid så fräscha. Så det är också en sån grej som 
jag får göra som jag kanske inte vill egentligen. 

 
Om vi fortsätter vidare på den fysiska arbetsmiljön för kvinnor så menar Arbetsmiljöverket 
(2015) att kvinnor har en betydligt högre sjukfrånvaro än vad män har. Fler kvinnor än män 
tenderar att tvingas lämna sina arbeten i förtid på grund av hälsoskäl. Den vanligaste orsaken 
till kvinnors sjukfrånvaro och utslagning från arbetslivet är skador i muskler och leder. Vi har 
även här fått ett exempel som tydliggör hur en av kvinnorna vi intervjuat känner angående den 
fysiska arbetsmiljön: 

 
Nej och sen så är det väldigt tungt. Och på många ställen så har de byggt tillbaka 
som det var innan. Jag menar att det är 2016, i min värld så bygger man bort 
arbetsskador då, inte bygger till. Och då undrar man hur tänkte du där? - det här 
kommer inte att funka i långa loppet. Men det är billigt… – Jo men folk kommer att 
bli sjuka. Industrin är tung och den kommer att bli tung även för karlarna snart. Det 
är ju därför de flesta kvinnor hamnar i truck och så, för det blir tungt. Och man 
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börjar inte på ett ställe om man vet att man bara kommer orka ett halvår för att 
sedan ha ont någonstans. De skulle behöva bygga om de flesta arbetsplatserna, för 
det går! Men det kräver sitt och det kostar pengar, men de vinner nog på det i långa 
loppet. 

 
Ett annat perspektiv på arbetsmiljö handlar om hur kvinnorna klarar av att få ihop livspusslet, 
alltså att hitta en balans mellan arbete och privatliv. Detta är ett område som ofta påverkar 
kvinnorna mer än männen då kvinnor i större utsträckning utför mer obetalt arbete i hemmet 
än vad män gör (Statistiska Centralbyrån 2012). Att inte kunna kombinera arbetet och 
privatlivet för ofta med sig en stress och det gör även att kvinnorna kanske behöver ta med sig 
privatlivet till arbetet eller vice versa. Arbetet som utförs i hemmet kan även det leda till 
förslitningsskador för många kvinnor. Skadorna kan då vara svåra att kunna klassas som 
arbetsrelaterade då de inte endast beror på lönearbetet, utan på dubbelarbetet som hem-arbetet 
medför (Bohlin och Berg 2013). Det kan även innebära att det kan bli svårt att vara hitta 
glädje och engagemang till arbetet, vilket i sin tur kan medföra att utvecklingsmöjligheterna 
begränsas. En kvinna i vår studie berättar att hon är missnöjd med de nya arbetstiderna de fått 
som är mellan 7.00-16.00 istället för 6.00-15.00 som hon tidigare arbetade. De nya tiderna 
passar inte lika bra ihop med familjelivet vilket medför att hennes vardag blir mer stressig än 
vad den var innan.  
 

Men man kommer ju hem mycket senare nu också och då får jag mindre tid ihop 
med barnen på kvällen.  Nu hämtar jag dottern kvart över fyra och hon lägger sig kl 
sju, så jag får nästan ingen tid med henne. Man ska hinna laga mat, äta och sen 
leka, och det hinns nästan aldrig med att leka och umgås ordentligt nu.  

 
Martin och Barnard (2013) bekräftar också utifrån sin studie att kvinnor verkar ha unika 
behov som handlar om det fysiska arbetet, arbetsidentiteten och även just att hitta en balans 
mellan arbetet och fritiden. Och de menar att dessa behov är en faktor som utmanar deras 
förmåga att kunna fungera bra i en mansdominerad miljö.  
 
4.6 Jämställdhet och missgynnsamhet 
Tema – Män tas mer på allvar 
 
En av delarna vi tar upp i vårt teorikapitel handlar om jämställdhet i arbetslivet. Ett ämne som 
är högst aktuellt i dagens samhälle och på dagens arbetsplatser, men trots det är 
jämställdhetsarbetet långt från färdigt. Enligt Jämställdhetslagen får ingen diskrimineras på 
grund av sitt kön och att arbetsgivaren är den som ansvarar för att detta ska efterföljas och att 
det aktivt ska arbetas med jämställdhetsfrågor på arbetsplatsen (Lennéer Axelsson och 
Thylefors 2005). Att jämställdhet är ett område som det fortfarande behöver jobbas på fick vi 
bekräftat utifrån hur kvinnorna i vår studie svarat när vi kommit in på den ganska nystartade 
jämställdhets- och mångfaldsgruppen på företaget. När vi berättat för kvinnorna om den 
uppstartade gruppen på företaget så är de endast de som sitter på kontor i samma byggnad 
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som jämställdhetsgruppen som känner till den. En av kvinnorna som arbetar i produktionen 
uttalar sig så här när vi frågar om denna grupp: “Hehe neej, jag visste inte ens om att de hade 
det. Det är det nog inte så många som vet…” Därefter säger hon: “Ja det är frågan om hur 
mycket de gör för syns skull och hur mycket de faktiskt engagerar sig tror jag. Många gånger 
för syns skull tycker nog jag om jag får säga så…”  
 
När det gäller arbetsvillkor har kvinnor fortfarande ofta sämre förutsättningar än vad män har, 
även då män och kvinnor har jämförbara utbildningar så har kvinnor mindre kvalificerade 
arbeten menar Lennéer Axelsson och Thylefors 2005. Evertsson (2004, refererad i Lennéer 
Axelsson och Thylefors 2005) förklarar också att kvinnor ofta missgynnas när det gäller 
kompetensutveckling, internutbildning och avanceringsmöjligheter på jobbet. Vi har i vår 
studie kunnat se ett exempel på detta, som vi tror delvis handlar om att hon missgynnas 
möjligheter för att hon är kvinna men samtidigt verkar det också handla om ren mobbning på 
arbetsplatsen. Exemplet handlar om en kvinna som arbetade på lackeringen men som arbetade 
med att gängrensa som hon kallar det. Hon kände däremot att hon istället skulle vilja börja 
måla och bestämde sig därför för att säga detta till sin chef. Chefen tyckte det var en jättebra 
idé och tyckte att det var helt okej att hon började göra det. Svårigheten kom istället när det 
gällde kvinnans arbetsgrupp, som inte alls tyckte det passade sig att hon skulle lära sig måla, 
så de totalvägrade att ens ge henne möjligheten. Kvinnan förklarar vidare att det inte precis 
var lätt att vara kaxig i den situationen heller, som ensam kvinna i arbetsgruppen. Och att hon 
nu i efterhand ångrar att hon inte satte ner foten och gick till chefen och berättade hur gruppen 
betedde sig mot henne. I ett och ett halvt år gick hon istället in varje rast och försökte lära sig 
måla “för det var enda chansen att jag skulle få lära mig att måla, eftersom det inte var någon 
som ville lära mig” säger hon. För att få vara målare så krävdes det att gruppen godkände det, 
men kvinnans arbetsgrupp vägrade trots de tappra försöken att godkänna henne. Hon valde 
istället att gå in till sin chef och föreslå att hon kunde gå in på sin lediga vecka och och måla 
så att en annan grupp kunde godkänna henne, för annars hade hon aldrig blivit godkänd 
förklarar hon. Hon berättar vidare hur hennes egen arbetsgrupp synade varenda detalj av det 
hon gjort och klagade på minsta lilla som de i andra fall skulle struntat i om det vore någon 
annan som målat. När hon kom med förslaget till chefen hade han redan hört rykten om att 
hon faktiskt var duktig på att måla ifrån andra grupper så han tyckte det var okej att hon fick 
gå in en dag på sin lediga vecka för att kunna bli godkänd av en annan grupp.  
 
Redan här förstår vi att problemet inte enbart ligger hos arbetsgruppen utan även hos chefen. 
Vi ställer oss frågan; Hur kommer det sig att chefen inte ser att det finns ett uppenbart stort 
problem hos arbetsgruppen när kvinnan ber om att få gå in på sin lediga vecka för att kunna 
bli godkänd då hennes arbetsgrupp bara fortsätter att underkänna henne? När han till och med 
redan har hört från de andra grupperna att hon faktiskt är duktig på att måla? Denna kvinna 
har delat med sig av flera upplevelser ifrån denna arbetsgrupp och vi kommer lite längre fram 
att återkomma till detta.  
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4.7 Att göra sig hörd  
Tema – Tuff arbetsmiljö 
 
Att kunna säga ifrån när något är fel eller att kunna diskutera saker och ting med sina kollegor 
är inte alltid en självklarhet, och vi tror speciellt det kan vara svårt som kvinna på en 
mansdominerad arbetsplats. En teori vi tidigare tagit upp handlar om att vi människor mår bra 
av att få säga sitt och kunna säga ifrån när vi är missnöjda med något. Även om det inte skulle 
leda till någon förändring så kan det ofta kännas skönt att åtminstone ha vågat säga ifrån 
(Lennéer Axelsson och Thylefors 2005).  
 
Vi tänkte nu återgå till kvinnan vi tidigare berättade om som aldrig blev godkänd som målare 
av sina arbetskamrater. Kvinnan var i denna arbetsgrupp med om flera svåra upplevelser som 
tillslut ledde till att hon flyttades till ett annat skift och till en ny arbetsgrupp. Tråkigt nog 
fortsatte mobbningen även då kvinnan blev förflyttad till den nya gruppen. Men tillslut fick 
hon nog och samlade mod till sig att säga ifrån. Det här är vad hon berättar under intervjun:  
 

De flesta säger ingenting och det är ju på denna avdelningen som de måste ta tag i 
det. För man måste ju ta de fighterna själv... Jag hamnade på ett annat ställe och 
det var ju likadant där. Så då samlade jag på mig allt jag hade och tog ett möte 
själv med gruppen. Och de sa bara att nej men så var det inte och då fortsatte 
chefen och sa att där ser du, så var det ju inte. Nej men då vänder vi situationen 
då sa jag, så jag gör samma sak mot er. Jag smäller igen dörren framför ögonen 
på er – hur upplever ni det?!  - Som att du inte vill umgås med oss sa de då…  - 
Nej precis, varför skulle jag uppleva det på annat vis då? Men den fighten skulle 
ju jag aldrig ha behövt ta själv. 

 
Kvinnan berättar också hur detta sköts mycket dåligt av ledarna för arbetsgrupperna då hon 
berättar att dem när någon blir mobbad väljer att flytta på personen istället för att se att det är i 
gruppen problemet ligger och att lösningen kanske är att splittra gruppen. Hon berättar vidare 
att det krävdes att en annan kvinna kom in i samma arbetsgrupp efter henne och upplevde 
samma sak för att chefen skulle inse att gruppen faktiskt behövde splittras.  
 

Det ska inte behöva gå så långt… Jag menar att det är ju klart som fan att de fyra 
sitter och håller varandra om ryggen men det måste ju den som personalchef se 
vad som verkligen händer. Men där väljer de istället många gånger att se förbi 
och flytta på den som inte är problemet egentligen. Så där har de också en hel del 
att ta tag i… 

 
Detta bristfälliga ledarskap då ingen verkar vilja se att gruppen har problem kan kopplas ihop 
med vad Lennéer Axelsson och Thylefors (2005) tar upp. De menar att som en chef/ledare bör 
vara uppmärksam på grupper som gång på gång producerar personalärenden. De förklarar 
även hur viktigt det är att i en sådan situation förändra hela gruppsituationen och inte enbart 
se det som att det är den utpekade individen som behöver hjälp.  
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4.8 Beteenden och härskartekniker 
Tema – Tuff arbetsmiljö 
 
Att vara en tillbakadragen person är något som kan försvåra när det gäller att komma in i vissa 
grupper. Tystlåtna personer kan exempelvis stöta på svårigheter som kan handla om att de 
försökt göra sina synpunkter hörda men inte fått något vidare gensvar, eller att de lyckats få 
fram sitt budskap men deras synpunkter har ändå inte beaktats. De som är mer hemtama i 
gruppen är ovana att lyssna på andra än de som vanligtvis brukar prata och det finns också 
dem som hyllar uppfattningen om att man kan väl avbryta om man vill säga något vilket gör 
det ännu svårare för en tillbakadragen person att våga göra sin röst hörd. Kvinnan vi varit inne 
på som haft det tufft i sin arbetsgrupp berättar följande när vi frågar om hur gruppen betett sig 
mot henne: “De frågade aldrig mig någonting, och frågade jag dem någonting så ignorerade 
de mig bara, de hörde mig aldrig liksom ens. Jag fanns inte, ställde jag en fråga så fortsatte de 
och prata bara”. Detta är ett tydligt exempel på hur svårt det kan vara att ta plats bland 
personer som är hemtama i gruppen.  
 
Ett sådant beteende från arbetsgruppen kan också kopplas samman med härskartekniker som 
är ett annat område vi varit inne på i vårt teorikapitel. Vi presenterade tidigare Berit Ås (1979) 
som tagit fram fem olika härskartekniker. En av teknikerna kallas för Osynliggörande och 
denna tycker vi mer eller mindre sätter ord på situationen vi beskrev ovan då kvinnan blir 
totalt ignorerad av personerna i arbetsgruppen. Även Bohlin och Berg (2013) är inne på 
osynliggörande och menar att kvinnor i en mansdominerad organisation oftare behandlas som 
osynliga än vad de gör om de skulle arbetat i en organisation med jämn könsfördelning. När 
en kvinna utsätts för detta kan det exempelvis handla om att hennes behov, åsikter, 
erfarenheter eller kanske till och med hela hennes person ignoreras just för att hon är kvinna. 
En kvinnas förslag kanske inte får något gensvar, men om en man skulle komma med samma 
förslag så skulle det istället mötas med intresse. Vi har kopplat detta till ett citat från kvinnan 
som vi nämnde i stycket ovan, som under intervjun uttalar sig så här:  
 

De tre åren jag jobbade med dem var rent ut sagt ett helvete. För det spelade ingen 
roll vad jag gjorde så gjorde jag fel. Och de kunde gå iväg utan att säga ifrån. Som 
när vi skulle ta kaffe så säger man ifrån till alla att nu tar vi kaffe och så sätter man 
sig ner hela gruppen. Jag fick inte sitta var jag ville och jag fick inte prata i pause-
rutan ens utan då fick jag gå ut. Detta gick ju till personal men där lyckades de 
vrida och vända på det så att det blev mitt fel istället. 

 
En annan härskarteknik som Ås (1979) tagit fram är Dubbelbestraffning som vi också tror kan 
hänga ihop med hur vissa grupper utser en så kallad syndabock. Oavsett vad en person gör så 
är det fel eftersom gruppen helt enkelt har bestämt sig för att stöta ut personen och ta ut sina 
aggressioner på denne istället för på de verkliga problemen. Syndabocken fungerar alltså som 
en avledare av gruppens problem och ger gruppen känslan av att allt är bra med undantag från 
denna problemperson som alltså är syndabocken. Det blir den som alla skyller ifrån sig på och 
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säger med det Vi andra är ju så bra (Lennéer Axelsson och Thylefors 2005). Vi kunde ganska 
tidigt känna av att kvinnan som stött på flera svårigheter ifrån sin arbetsgrupp verkar vara den 
så kallade syndabocken för sin arbetsgrupp. Att hon visar engagemang för att vilja lära sig 
måla och går in på sina raster för att kunna bli bättre men ändå inte blir godkänd av sin 
arbetsgrupp är ett tydligt tecken på att de verkar ha bestämt sig för att stöta ut henne och att 
vad hon är gör är fel. Det handlar kanske i själva verket om att hela gruppen har problem och 
aggressioner som skulle behöva lösas, men istället så väljer de att gå emot just denna kvinnan 
och lägga allt på henne.  
 

När det var som allra värst där så släppte jag ner mina målargrejer rätt i golvet 
och stämplade ut och gick. Jag svarade inte i telefon, ringde och sjukanmälde 
mig. Jag gick till en läkare och blev sjukskriven i två veckor. Jag kände bara att 
jag orkar inte mer nu. 

 
4.9 Sexuella trakasserier 
Tema – Tuff arbetsmiljö 
 
Sexuella trakasserier är något vi valt att gå in på i vårt teorikapitel men vi trodde till en början 
att det förhoppningsvis var något som vi inte skulle få höra så mycket om under våra 
intervjuer. Tråkigt nog så visade det sig faktiskt förekomma en hel del händelser, 
kommentarer och skämt som vi utan tvekan anser vara sexuella trakasserier. Wahl et al. 
(2011) definierar sexuella trakasserier som oönskade handlingar av sexuell natur. Enligt 
Bohlin och Berg (2013) kan det handla om beröringar, tafsningar, blickar eller förslag.  
Bohlin och Berg (2013) menar också att kulturen och jargongen på företaget är relaterat till 
sexuella trakasserier. De förklarar vidare hur de sexuella trakasserierna nästan kan ses som 
vardag på vissa arbetsplatser och då speciellt på arbetsplatser som är starkt könsdominerade. 
Flera av dem som arbetar på sådana arbetsplatser menar då att jargongen är något som alla 
måste lära sig att tåla för att överleva i organisationen. När könsmönstren bryts eller när 
någon bryter mot förväntade roller och det kommer in kvinnor på mansdominerade 
arbetsplatser, så finns det risker för att de sexuella trakasserierna ökar för att den dominerande 
gruppen vill återskapa eller hålla kvar den rådande ordningen (Bohlin och Berg 2013).  
 
En av kvinnorna vi intervjuat delar med sig av nackdelarna hon upplever att det är att arbeta 
med främst män;  
 

Ja det är ju att vissa tror att de kan få göra som de vill. Just det här att de ska 
kläcka ur sig massa saker och att det ska testas med att ta på dig och såna saker. 
Jag menar, en av de första grejerna när jag började här på ***** är ju… Jag är ju 
rödhårig och det sägs ju vissa saker om rödhåriga och då brukar de komma fram 
och säga Vet du vad man säger om rödhåriga…? Hehe… Och sådana sliskiga 
saker... 
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Hon förklarar också hur hon flera gånger upplevt att de gärna vill ta på en, och kommentera 
nedvärderande saker som till exempel du som är så liten och försöker lyfta på en. Hon 
berättar också hur hon varit med om att de tränger sig onödigt nära eller sätter fingrarna i 
sidan när de ska hämta en kaffekopp eller liknande. Att komma som ny ung kvinna på en 
sådan här arbetsplats kan också vara tufft förklarar hon. Hon berättar sedan om hur hon i 
början av sin tid på företaget städade omklädningsrummen på en  av avdelningarna i fabriken 
och att det var ofta porrtidningar utslängda överallt. Hon lärde sig ganska snabbt vilken tid det 
passade att hon gick in och städade och vilken tid folk var där inne och duschade men ibland 
var det av ren jävulskap männen lurade henne:  
 

Jag brukade ropa hallå! och svarade ingen så då räknade man ju med att det inte var 
någon där och att det skulle vara tomt. Så man gick in och när man kom in så kom 
det några ändå spritt språngande nakna och tyckte att det var jätte roligt. Och det var 
inte alls speciellt kul. 

 
Vidare förklarar hon dock att den mentaliteten som vissa män då hade har försvunnit hos de 
flesta nu. I början av sin tid på företaget när hon städade så menar hon att de verkligen ville 
genera en så mycket som det bara gick. Hon tycker nu att det blivit mycket bättre men 
förklarar också att hon egentligen inte vet om det kanske bara handlar om att hon nu varit på 
arbetsplatsen så pass länge att männen vet att det inte är någon idé att retas med henne längre. 
Sen fortsätter hon med att säga: “Men det är väl ett generationsskifte också… Det var mycket 
äldre herrar förr som nu gått i pension och de yngre som kommer nu har liksom en annan 
uppfattning. Men det finns ju såklart ett och annat rötägg kvar…” 
 
Ytterligare en händelse som en av kvinnorna delade med sig av gjorde starkt avtryck på oss. 
Denna händelse handlar om när kvinnan var ny på arbetsplatsen, det var innan hon direkt 
kände någon och hon var själv ganska blyg och försiktig innan hon kommit in i gruppen. Det 
började som en rolig grej mellan männen där de gick runt och tafsade på varandra på ett intimt 
ställe på kroppen. “Jag tänkte att de får väl hålla på och löjla sig bäst de vill för jag hade ju 
fullt upp med mitt jobb. Men så kom en av pojkarna fram och gjorde samma sak på mig”. 
Hon berättar sedan att hon sa inget till någon om händelsen utan gick istället hem. Dagen efter 
bestämde hon sig för att berätta för en arbetskamrat och hon säger under intervjun att hon 
förstås borde ha berättat det för chefen också, men eftersom hon var ny och inte kände någon 
så visste hon inte vad hon skulle göra förklarar hon.  
 

Men i efterhand så har ju chefen fått reda på det. Och han har sagt att i fortsättningen 
om det skulle vara någonting så ska jag berätta för honom. Och jag har också pratat 
med han som gjorde det och sagt till honom att en gång till så ska jag se till att du får 
sparken. Men först när det hände och jag var så ny så tänkte jag att Jaha, det ska nog 
vara så här… 
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4.10 Erfarenheten av att arbeta på en mansdominerad arbetsplats 
Tema - Härdad 
 
En av de sista frågorna vi ställde under våra intervjuer var om kvinnorna skulle kunna tänka 
sig att arbeta på en mansdominerad arbetsplats igen om de skulle byta jobb. Enligt Torre 
(2014) så kan kvinnor som tidigare arbetat i kvinnodominerade branscher ha svårare att klara 
sig och trivas i mansdominerade branscher. Torre (2014) menar att det är skillnad på kvinnor 
som tidigare arbetat på mansdominerade arbetsplatser och dem som kommer helt nya. Ärr-
effekten av att ha arbetat med mestadels kvinnor tidigare gör att problemen kvinnorna stöter 
på upplevs som ännu värre och detta bidrar till att de ofta väljer att istället lämna yrket.  
 
När vi ställt frågan till kvinnorna i vår undersökning har de uttalat sig på följande sätt: “Jag 
har jobbat ihop med bara kvinnor också och då föredrar jag att jobba med karlar.” Och: “Det 
handlar nog mer om jobbet för mig än vilka jag jobbar med. Men skulle jag veta när jag söker 
nytt jobb att jag kommer att få arbeta med bara män, så skulle jag nog ta mig en rejäl 
funderare innan jag skulle börja där.” Det verkar alltså som åsikterna är aningen delade när 
det gäller att arbeta på en mansdominerad arbetsplats, och det första citatet motsäger ju 
faktiskt det Torres (2014) säger om att kvinnor som arbetat på kvinnodominerade 
arbetsplatser tenderar att dras tillbaks till det.  Här tycker kvinnan vi intervjuat istället att det 
är enklare att arbeta med män och att hon kan jämföra detta med hur det är att arbeta med 
kvinnor som hon tidigare gjort.  
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Kapitel 5: Sammanfattande diskussion 
	
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning 
och hur vi svarat på undersökningens frågeställningar. Vi kommer sedan att diskutera de 
styrkor och svagheter som våra slutsatser kan tänkas ha och om vi kunnat gjort något 
annorlunda i vår undersökning.  
	
5.2 Slutsatser 
 
Vi har efter denna undersökning kunnat se att kvinnor och män än idag behandlas olika och 
att kvinnorna ibland finner det svårt att få samma respekt i sitt arbete. Det här blir extra tydligt 
på en mansdominerad arbetsplats som den vi valt att utföra vår undersökning på. Kvinnorna är 
där en minoritet och tenderar därför att ses som avvikare från den manliga normen.  
 
Vår första frågeställning handlade om hur kvinnorna på denna arbetsplats upplever att det är 
att arbeta med främst män. Utifrån denna frågeställning har vi kunnat se att kvinnorna ser 
både för- och nackdelar med att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. De negativa 
upplevelserna de delat med sig av anser vi vara grova i flera fall men många av kvinnorna 
berättar under intervjuerna att de blivit härdade av den jargong som råder. Vi har däremot 
kunnat se att samtliga kvinnor upplever en viss enkelhet i att arbeta med män som de alla 
anser vara positivt. De förklarar hur männen tenderar att vara rakt på sak och att de slipper det 
tissel och tassel som kan finnas på en kvinnodominerad arbetsplats. Vi tror att just detta är en 
av största faktorerna till att kvinnorna väljer att arbeta kvar på en mansdominerad arbetsplats.  
 
Vår nästa frågeställning riktade in sig på kvinnornas psykosociala arbetsmiljö på den 
mansdominerade arbetsplatsen. Vi har här kunnat se att flera av kvinnorna utsätts för psykiska 
påfrestningar på arbetsplatsen då jargongen tenderar att vara ganska hård. Efter att ha 
genomfört intervjuerna med kvinnorna tolkar vi det som att den manliga normen är så pass 
starkt integrerad i arbetsplatsens kultur att kvinnorna tvingas anpassa sig för att kunna klara 
sig i arbetet.  
 
Den näst sista och sista frågeställningen handlade om den fysiska miljön för kvinnorna på 
arbetsplatsen, om det finns olika möjligheter eller hinder för dem i arbetet. Här har vi kunnat 
se att det i dagens läge överlag fungerar bra för kvinnor att arbeta på en arbetsplats som 
denna. Detta tack vare att det finns relativt mycket hjälpverktyg de kan använda sig av i 
arbetet. Det är däremot inte sagt att det fungerar överallt på arbetsplatsen, då det på vissa 
avdelningar fortfarande är för tungt och svårt för de flesta kvinnor att arbeta. Vi kunde istället 
se att kvinnor tenderar att placeras på avdelningar där de inte behöver använda sig lika mycket 
utav sin kroppsfysik. Förr var det typiska kvinnoarbetet administrativa uppgifter men vi 
tycker att det på en arbetsplats som denna verkar ha växt fram nya kvinnoarbeten där 
kvinnorna anses klara sig bäst. Det kan vara arbeten som truckförare på avdelningarna eller 
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andra arbeten där de inte behöver använda sig lika mycket av sin fysik. På så sätt har fler 
kvinnor också kunnat komma ut i produktionen. Flera av kvinnorna sitter dock kvar på 
administrativa poster även idag.  
 
5.3 Diskussion 
	
Slutsatserna vi kommit fram till anser vi vara beskrivande för att sammanfatta vad vi uppfattat 
utifrån kvinnornas berättelser. Styrkan i våra i slutsatser tycker vi främst handlar om att 
mycket utav det vi tolkat bekräftas även utifrån teorierna vi valt ut. Vi kunde redan tidigt 
under undersökningens gång se hur kopplingarna mellan teorierna och det empiriska 
materialet föll på plats.  
 
Det vi tror kan vara en svaghet i våra slutsatser är främst att vi genomfört en relativt 
begränsad undersökning som bara innefattar en mansdominerad organisation. Våra slutsatser 
är alltså dragna utifrån hur det ser ut just på denna arbetsplats och kan därför inte förklara hur 
det ser ut på andra mansdominerade arbetsplatser. Däremot var inte vårt mål från början att 
kunna generalisera utifrån vår undersökning. En annan svaghet vi diskuterat kring är att vi 
valde att göra intervjuerna på plats när det är ett så pass känsligt ämne vi valt att undersöka. 
Det innebar ju att såklart att folk skulle kunna se vem som gick in i rummet och blev 
intervjuad, och vid ett tillfälle blev vi till och med avbrutna mitt under en intervju. Detta är 
något vi tagit lärdom av och förmodligen något vi skulle undvika om vi gjorde en ny 
undersökning. Däremot tror vi inte att det har påverkat vårt material då vi upplevde att alla 
intervjupersoner ändå kände sig trygga under intervjun, trots valet av plats. Ytterligare en 
svaghet vi har kunnat se i efterhand är att vi inte ställde någon fråga om vad kvinnorna arbetat 
med tidigare. Från några av kvinnorna fick vi svar på detta ändå då de kom in på det av sig 
själva, men för att kunna göra ytterligare kopplingar till exempelvis teorin om ärr-effekten 
tror vi att denna fråga skulle ha behövt vara med i vår intervjuguide.  
 
Något som vi tyckte var intressant under undersökningens gång var hur vi själva även fick 
uppleva små skymtar av vad kvinnorna beskrivit för oss. Det var exempelvis vid ett tillfälle vi 
tvingades avbryta en intervju då en grupp äldre män kom in i rummet och hävdade att de 
bokat lokalen vi satt i. Vi försökte då förklara hur vi hade bokat lokalen genom våra kontakter 
på personalavdelningen då vi inte själva hade tillgång till att boka. Gruppledaren försvann 
sedan ut ur lokalen en kort stund men kom sedan bestämt tillbaka och var övertygad om att 
han hade rätt, då han hade dubbelkollat bokningen med receptionen. Vi fick då anta att han 
hade rätt eftersom han var så pass bestämd på sin sak, och packade därefter ihop våra saker 
och förberedde oss för att gå till ett annat rum. När vi sedan passerade gruppen män på vägen 
ut ur rummet så hör vi hur den manliga ledaren säger högt och tydligt till de andra ”Det är så 
jävla skönt när man vet att man har rätt!” Det här var för oss ett tydligt exempel på hur det 
kvinnorna berättat kan utspela sig i verkligheten.  
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Utifrån denna händelse diskuterade vi hur det skulle vara intressant för vidare undersökning 
att utföra en observationsstudie för att på så sätt utveckla vår undersökning. Då vi själva 
skulle få se mer utav hur den hårda jargongen utspelar sig i praktiken. Något annat vi tror 
skulle kunna utveckla vår studie vore att intervjua männen på arbetsplatsen för att få veta hur 
dem ser på sina kvinnliga kollegor. Ser dem kvinnorna som avvikare eller är dem en i gänget 
precis som de andra? Tycker dem att bemötandet är detsamma oavsett om du är man eller 
kvinna? Ytterligare ett utvecklingsområde för vår undersökning tror vi vore att intervjua 
chefer och ledare på arbetsplatsen för att få en bild av hur de uppfattar att könsskillnaderna ser 
ut. En av anledningarna till att vi tror att detta skulle vara ett bra utvecklingsområde är utifrån 
att några av kvinnorna berättade hur vissa chefer verkade blunda för problemen. Någon 
berättade även att cheferna kunde ha ett sämre bemötande mot kvinnor i sin yrkesroll. Vi tror 
alltså att ämnet vi valt att undersöka är högst aktuellt och har stor potential att undersöka 
vidare i för att på så sätt få fler dimensioner av könsaspekten.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide C-uppsats 
 

Vi har som avsikt att undersöka kvinnors upplevelser av att arbeta på en mansdominerad 
arbetsplats. Vi är intresserade av upplevelser, skillnader mellan könen samt den fysiska och 
psykosociala arbetsmiljön.  

Etiska principer 

Det är helt frivilligt att delta och ni kan när som helst välja att avbryta intervjun. Ni som deltar 
i intervjun kommer att hållas anonyma och informationen vi samlar in kommer att behandlas 
konfidentiellt. Vi kommer att försöka undvika att ställa känsliga frågor som skulle kunna 
upplevas som stötande för dig som intervjuas. Resultatet kommer att publiceras i databasen 
divaportal. Innan vi börjar intervjun så vill vi fråga om det är okej att vi spelar in intervjun för 
att underlätta vår kommande analys.  
 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Utbildning? 

Nuvarande yrke (arbetsuppgifter) 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

Skulle du kunna beskriva din nuvarande arbetsplats? 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 

Beskriv positiva och negativa upplevelser i arbetet och arbetsuppgifterna? 
 

Upplevelser  

Hur upplever du att det är att arbeta med främst män? 

Vad finns det för fördelar? Nackdelar? 

Utveckla någon specifik upplevelse eller erfarenhet, positiv som negativ. 
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Hur upplever du att det är att vara i minoritet på̊ arbetsplatsen? Positivt och negativt? 

Finns det normer (oskrivna regler) på arbetsplatsen? Vad för några i så fall? 

Hur upplever du att du kan vara med och påverka ditt eget arbete? 
 

Skillnader mellan könen 

Hur ser förväntningarna ut på̊ kvinnor och män på̊ arbetsplatsen? Finns det skillnader? 

Hur ser bemötandet ut? 

Upplever du någon skillnad i behandlingen mellan män och kvinnor? 

Har det skett förändringar över tid när du arbetat där, vad det gäller skillnader mellan män och 
kvinnor? 
 

Fysisk arbetsmiljö 

Hur är den fysiska miljön på ditt arbete? (Möjligheter/hinder) 

• Är det någon skillnad på att vara kvinna eller man för att klara av det fysiska i ditt 
arbete? 

Psykosocial arbetsmiljö 

Hur är den psykiska miljön på ditt arbete?  

• Förekommer det till exempel kommentarer som kan upplevas som nedlåtande? 

Hur upplever du den sociala miljön på ditt arbete?  

• Hur är stämningen bland kollegorna? 
• Känner du dig som en i gänget? 
• Vad pratar ni om på rasterna? 

Avrundning 

Om du skulle söka ett nytt arbete, skulle du då söka dig till en mansdominerad arbetsplats 
igen eller skulle du välja annorlunda?  

Är det något du vill tillägga?    


