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Abstract  

Sweden has one of the most sexually segregated labor markets in the world, which creates 

unbalanced working groups. In this paper we have analyzed women and men's experiences of 

a male dominated workplace in electricity industry. The purpose of the study was to analyze 

men and women's experiences of the male dominance in a workplace where women are in 

minority. The study also aimed to investigate the perceived organizational culture and 

whether the interviewees perceived that the workplace was equal. Previous research shows 

that male dominated workplaces create problematic working conditions for women in 

particular. Our study was based on semistructured interviews. Six people have been 

interviewed, of which as many women as men. The result of the study showed that the 

differences between men and women's experiences are relatively small. Both men and women 

was satisfied with their work situation, however it appears that women felt a greater need to 

prove themselves unlike men. Women and men agreed that the culture was perceived as hard 

and humorous, it differed depending on whether you worked in the office or out in the 

production. 

 

Keywords: Male dominated, organization, organizational culture, majority and minorities, 

symbolic violence, gender equality 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Sammanfattning  

Sverige har en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen vilket skapar 

obalanserade arbetsgrupper. I detta självständiga arbete har vi undersökt kvinnor och mäns 

upplevelser av en mansdominerad arbetsplats verksamma inom elbranschen. Syftet med 

studien var att undersöka män och kvinnors upplevelser av den manliga dominansen på en 

arbetsplats där kvinnor är i minoritet. Vidare syftade studien till att undersöka den upplevda 

organisationskulturen samt om intervjupersonerna upplevde att arbetsplatsen var jämställd. 

Tidigare forskning visar att mansdominerade arbetsplatser skapar problematiska 

arbetsförhållanden för framförallt kvinnor. Vår studie baseras på semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Sex personer har intervjuats, varav lika många kvinnor som män. Resultatet av 

studien visade att skillnaderna mellan män och kvinnors upplevelser är relativt små. Både 

män och kvinnor var nöjda med sin arbetssituation. Det framkommer dock att kvinnor kände 

ett större behov att leva upp till vissa förväntningar. Kvinnor och män var eniga om att 

kulturen på arbetsplatsen var hård och skämtsam, samt att den skiljde sig åt beroende på om 

man arbetade på kontoret eller ute i produktionen.  
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1. Inledningskapitel  

1.1 Inledning 

Sverige anses internationellt sett vara ett relativt jämställt land. Både män och kvinnor får 

exempelvis ta del av skola, utbildning och arbetsliv (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 

2018, s. 24). Med avseende på löneskillnader i landet är Sverige ett av de mer jämställda 

länderna i världen (World economic forum, 2018). Sverige har även en diskrimineringslag 

som gör det olagligt för både arbetsgivare och privatpersoner att diskriminera andra 

människor. Kön är en av de diskrimineringsgrunder som finns (SFS 2008:567). Trots detta är 

det fortfarande ett förekommande problem att män och kvinnor behandlas olika i Sverige. En 

svensk studie genomförd av Hultin (2003, s. 30) visar att mäns anställning i högre grad leder 

till befordran i jämförelse med kvinnors. Vidare dominerar män på högre positioner i 

arbetslivet och kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade (Wahl et al, 2018, 

s. 24). 

 

Sverige har även en av de mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen (JämO- Resurs 

Arkiv, 2019). Det kan ses som problematiskt eftersom det riskerar att skapa arbetsmiljöer och 

arbetskulturer som präglas av könsstereotypa synsätt (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2013). Tidigare internationell forskning visar exempelvis att kvinnor på 

mansdominerade arbetsplatser behandlas annorlunda i jämförelse med deras manliga kolleger. 

En studie genomförd i Australien visar att kvinnor har svårare att få arbete inom 

mansdominerade branscher. Kvinnorna känner sig tvungna att lära sig ett helt nytt språk, det 

manliga språket, för att passa in på arbetsplatsen. Resultatet visar också att kvinnliga anställda 

på mansdominerade arbetsplatser blir utsatta för sexuella trakasserier på arbetet. Handlingar 

som hade varit olagliga i Sverige (Smith, 2013, s 594-599). Forskning genomförd i Sverige 

tyder på att sexuella trakasserier på mansdominerade arbetsplatser är ett förekommande 

problem även här (Pettersson et al, 2008, s. 212). Vi har i och med denna problematik valt att 

studera jämställdhet på en mansdominerad arbetsplats. Vidare har vi valt att utgå från både 

kvinnor och mäns perspektiv i denna studie. För att kunna jämföra deras upplevelser av 

arbetsplatsen har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur intervjupersonerna upplever den manliga dominansen 

på en arbetsplats där kvinnor är i minoritet. Vidare syftar studien även till att analysera den 

upplevda organisationskulturen samt om intervjupersonerna upplever att arbetsplatsen är 

jämställd.  

 

- Hur upplever intervjupersonerna den manliga dominansen och finns det några 

skillnader mellan män och kvinnors upplevelser? 

- Hur upplevs organisationskulturen och finns det några skillnader mellan män 

och kvinnors upplevelser?  

 

1.3 Avgränsningar  

Vi är intresserade av män och kvinnors upplevelser av en mansdominerad arbetsplats, med 

avseende på bland annat den manliga dominansen. Fokus för studien kommer även att vara 

den upplevda organisationskulturen och därmed de informella aspekterna. Vi är således inte 

intresserade av de formella aspekterna på arbetsplatsen, såsom policys, regler eller 

handlingsplaner. Vårt självständiga arbete syftar även till att studera jämställdhet på 

arbetsplatsen. Vi är däremot inte intresserade av vad organisationen har för typ av 

jämställdhetsarbete eller jämställdhetsplan. Studien kommer att avgränsas till endast en 

mansdominerad arbetsplats verksamma inom elbranschen. Syftet är därmed inte att kunna 

generalisera resultatet till alla mansdominerade arbetsplatser.  

 

1.4 Disposition 

Vårt självständiga arbete kommer bestå av sex huvudkapitel med underrubriker. Första 

kapitlet har gett en kort introduktion av det valda ämnet, som sedan lett in till studiens syfte 

och frågeställningar. Kapitlet kommer sedan att avslutas med begreppsdefinitioner för 

väsentliga begrepp. Andra kapitlet kommer vara en forskningsöversikt av det valda 

ämnesområdet. Det innehåller bland annat fem relevanta studier med koppling till studiens 

syfte. Teorierna som kommer ligga till grund för vårt självständiga arbete presenteras i tredje 

kapitlet, vilka är organisationskultur, symboliskt våld samt majoriteter och minoriteter. Det 

följs sedan av ett fjärde kapitlet där vi kommer redogöra för studiens valda metod, de urval 

som använts, intervju genomförande, databearbetning, etiska överväganden samt studiens 

styrkor och svagheter. I det femte kapitlet kommer studiens resultat att presenteras och 
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analyseras under fyra olika teman, vilket kommer mynna ut i studiens slutsatser. 

Avslutningsvis kommer det sjätte kapitlet innehålla en diskussion av resultaten samt förslag 

till eventuell fortsatt forskning. 

 

1.5 Begreppsdefinitioner  

1.5.1 Mansdominerad arbetsplats 

För att det skall anses råda en jämn könsfördelning på arbetsplatsen krävs en fördelning på 

40/60 procent eller jämnare mellan män och kvinnor (Jämställdhetsmyndigheten, 2013). En 

icke jämställd arbetsplats behöver dock inte nödvändigtvis ses som mansdominerad. Först vid 

ett 35/65 procentuellt fördelat förhållande kan det ses som en grupp med obalans (Kanter, 

1977, 208-209). Vår definition av en mansdominerad arbetsplats är således att det skall arbeta 

minst 65 procent män på arbetsplatsen. 

 

1.5.2 Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet står för att alla människor oavsett kön skall ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. Förutom att jämställdhet innebär en jämn fördelning av könen 

innebär det också att normer, värderingar, attityder och ideal uppmärksammas eftersom dessa 

aspekter påverkar samtliga individers liv. I Sverige har vi ett mål som innebär att män och 

kvinnor skall ha samma makt att påverka både det egna livet men även samhället i stort 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019). 
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2. Tidigare forskning   

För att finna tidigare forskning som är relevant i förhållande till denna studie har följande 

sökord använts: women, male dominated workplace, gender, culture, sex segregation, 

segregation, workplace experience, organizational culture. Den databas som främst har 

använts är sociological abstracts. Utifrån de sökningar vi genomfört fann vi att omfattningen 

inom det genusvetenskapliga forskningsområdet är brett. Vi fann även att forskning med 

inriktning på mansdominerade arbetsplatser är ett väl utforskat område. Fokus tenderar dock 

att riktas mot kvinnors upplevelser. En kvalitativ jämförelse av kvinnor och mäns upplevelser 

i en svensk kontext uppfattade vi däremot som ett mindre utforskat område. Vi har därför valt 

att utforska detta ämnesområde vidare. 

 

2.1 Intersektionalitet  

Wright (2016) har studerat kvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad byggnads- 

och transportindustri i Storbritannien där både tjänstemän och arbetare intervjuades. 

Undersökningen var kvalitativ och semistrukturerade intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod (Wright, 2016, s. 352). Studien syftade till att undersöka skillnader i 

kvinnors erfarenheter i både professionella och icke-professionella yrken inom samma 

bransch. Wright (2016) valde att anta ett intersektionellt perspektiv, vilket innebär att fler 

aspekter än kön tas i beaktning. Ett intersektionellt perspektiv möjliggör synliggörandet av 

ojämlikhet bland olika sociala grupper. De grupper som Wright (2016) valde ut för denna 

studie var kön, sexualitet och klass. Vidare undersöktes två olika typer av interaktioner på 

arbetsplatsen, dels relationer med kvinnliga kollegor men även relationer med manliga 

kollegor. Wright (2016) framhåller att relationer med kvinnor på mansdominerade 

arbetsplatser kunde fungera som ett stöd men också konkurrens (Wright, 2016, s. 348-349). 

Resultatet visade sedan att informella möten på arbetsplatsen påverkade kvinnors dagliga 

upplevelser både positivt och negativt. Vidare visade resultatet att det var ovanligt för kvinnor 

att ha en relation med andra kvinnliga kollegor. Framförallt på grund av den icke jämställda 

könsfördelningen. En del av kvinnorna föredrog att arbeta med män medan andra var öppna 

för att arbeta med kvinnor. Det fanns fördomar om att homosexuella kvinnor skulle associeras 

med maskulinitet. Denna studie påvisade dock motsatsen eftersom den empiriska datan inte 

visade på några avvikande mönster i interaktionen med kvinnliga kollegor baserat på sexuell 

läggning. Homosexuella kvinnor var således inte mer intresserade av att skapa relationer med 

manliga kollegor än vad heterosexuella kvinnor var. Det visade värdet av att anta ett 
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intersektionellt perspektiv. Kvinnor som tillhör den icke professionella professionen hade 

dock en annan inställning till att arbeta med män. De fick i högre grad utstå manlig fientlighet 

och till viss del sexuella trakasserier. Slutsatsen från studien blev att det fanns skillnader i 

upplevelserna av en mansdominerad arbetsplats baserat på kön, sexualitet och klass (Wright, 

2016, s. 357-359).  

 

I likhet med Wright (2016) har Sang, Richards och Marks (2016) genomfört en kvalitativ 

studie i Storbritannien. Sang et al (2016) valde dock att grunda sin forskning på både män och 

kvinnor. Sju fokusgrupper användes tillsammans med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Intervjupersonerna var verksamma inom transportbranschen. Det 

huvudsakliga syftet var att undersöka dolda funktionsnedsättningars betydelse på 

arbetsplatsen. De funktionsnedsättningar som Sang et al (2016) utgick från var dyslexi, 

dyskalkyli, dyspraxi, ADD/ADHD och aspergers syndrom (Sang et al, 2016, s. 569-570). 

Fokus på dolda funktionsnedsättningar skulle kunna ses som en del av det intersektionella 

perspektivet, även om det inte uttrycks bokstavligen. De med funktionsnedsättningar kunde 

likt kvinnor ses som socialt förtryckta av de som inte har några funktionsnedsättningar. Det 

finns därmed vissa likheter mellan förtrycket på grund av kön och funktionsnedsättning (Sang 

et al, 2016, s. 566-568). Resultatet visade sedan att arbetsmetoder inom den mansdominerade 

branschen var både könsbestämda och handikappsdiskriminerande. Män med 

funktionsnedsättningar riskerade att uteslutas från vissa arbeten eftersom deras handikapp 

sågs oförenliga med de normer som fanns (Sang et al, 2016, s. 577). Intervjupersonerna angav 

att de uteslöts från informella nätverk och upplevde social isolation. Den sociala isolationen 

kunde dels bero på att de gjordes till åtlöje men också svårigheter att vara en del av den 

typiska humorn på arbetsplatsen (Sang et al, 2016, s. 573-574). 

 

2.2 Könsdiskriminering 

Palmer och Lee (1990) har utformat en kvantitativ enkätundersökning i USA där enbart män 

deltog. Studien syftade till att undersöka huruvida kvinnor blev accepterade på 

mansdominerade arbetsplatser (Palmer & Lee, 1990, s. 607-608). Kvinnor som arbetade i 

typiskt mansdominerade branscher stötte på problem, bland annat att männen behandlade 

kvinnorna annorlunda. Att kvinnor och män behandlas olika ses som en av form av 

könsdiskriminering och sexuella trakasserier som en annan (Palmer & Lee, 1990, s. 608-609). 

Resultatet av studien visade sedan att manliga chefer inte ansåg sig behandla kvinnliga 
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kollegor annorlunda i jämförelse med männen. De anställda respondenterna angav dock att de 

hade behandlat sina manliga kollegor bättre. En möjlig förklaring till detta var att män hade 

tidigare negativa erfarenheter av att arbeta med kvinnor och därmed favoriserade männen. 

Den förklaringen sågs däremot som osannolik eftersom det var få kvinnliga anställda inom 

typiskt mansdominerade branscher vid det tillfället. En mer rimlig anledningen var istället den 

stereotypiska bilden som männen hade av kvinnan, exempelvis kvinnans oförmåga att klara 

av ett tungt arbete (Palmer & Lee, 1990, s. 620-623).  

 

Smith (2013) genomförde en kvalitativ fallstudie i Australien. Life history interviews 

användes och 30 olika kvinnor inom handel och IT intervjuades (Smith, 2013, s. 594). Studien 

syftade till att undersöka hur det blev ett arbete i sig för kvinnorna på mansdominerade 

arbetsplatser att “göra kön”. När kvinnor började arbeta på en mansdominerad arbetsplats 

skapades en form av kris för könsordningen på arbetsplatsen. Det var därför intressant att 

studera hur dessa könsroller upprätthölls och ifrågasattes på en mansdominerad arbetsplats 

(Smith, 2013, s. 592). Resultatet visade sedan att kvinnor generellt sett hade svårare att få ett 

arbete inom mansdominerade branscher (Smith, 2013, s. 594-595). Vidare visade flera 

exempel hur kvinnor dagligen fick utstå sexism och sexuella trakasserier. Beteenden som inte 

hade varit lagliga i Sverige. Dessa sexuella trakasserier kan i sin tur ses som den form av 

könsdiskriminering som Palmer och Lee (1990) beskriver. En av de manliga cheferna tittade 

exempelvis på pornografi på arbetsplatsen och kvinnornas arbete kontrollerades noggrannare 

än männens (Smith, 2013, s. 595- 597). Vidare visade resultatet att kvinnor i mansdominerade 

branscher kände ett behov av att lära sig ett nytt språk, det manliga språket. Kvinnorna kunde 

exempelvis ha svårt att hänga med i männens skämtsamma jargong. Trots detta kändes det 

viktigt att bli inkluderad och accepterad av männen (Smith, 2013, s. 597-599).  

 

Avslutningsvis har en svensk studie av Pettersson, Persson och Berggren (2008, s. 192-196) 

analyserat kvinnors upplevelser av arbetet som officerare inom militären. Militären kan ses 

som en typiskt mansdominerad profession och en symbol för maskulinitet. Åtta djupintervjuer 

med kvinnor som hade arbetat inom militären 15-20 år användes som datainsamlingsmetod. 

Dessa kvinnor var bland de första i Sverige som arbetare som officer. Studiens huvudsakliga 

syfte var att studera vilka möjligheter och hinder som fanns när relationerna förändrades på 

arbetsplatsen, med avseende på att kvinnor började arbeta som officerare. Resultatet av 

studien visade att flera av männen hade en bild av att endast män kunde arbeta som officer. 

Kvinnorna beskrev kulturen inom militären som hård och tuff samt att pornografi av olika 
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slag var något som förekom varje dag. Petterson et al (2008) drar slutsatsen att pornografin 

var ett sätt för männen att bevara sin maskulinitet och utesluta kvinnorna från det sociala 

sammanhanget. De stereotyper som fanns gällande kön kunde i vissa fall göra att kvinnor 

valde att lämna militären. Några av de manliga officerarna hade en dålig kvinnosyn och 

menade på att kvinnorna ej passade in i militären, vilket gjorde det svårare för kvinnorna. En 

av kvinnorna berättade om en officer som inte ville att kvinnorna skulle komma långt i sin 

karriär. Vidare blev några av kvinnorna hotade under sin tid inom militären. De kunde 

exempelvis få anonyma telefonsamtal där de blev tillsagda att kvinnor inte skulle få arbeta 

inom militären. Det var, enligt Pettersson et al (2008), ett sätt för männen att sätta upp 

könsgränser (Pettersson et al, 2008, s. 201-203). Dessa händelser klassas som sexuella 

trakasserier, vilket därmed kan ses som en form av könsdiskriminering. Sammanfattningsvis 

visade resultatet att den manliga kulturen blev ifrågasatt såväl som förstärkt. Kvinnorna blev 

antingen tvungna att anpassa sig utefter den rådande kulturen eller försöka stå upp för den 

personligen (Pettersson et al, 2008, s. 212).  

 

2.3 Diskussion  

Gemensamt för samtlig tidigare forskning är att resultatet indikerar på en problematik för 

kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. Flera av resultaten synliggör hur kvinnor får utstå 

sexuella trakasserier på arbetsplatsen dagligen. Både Wright (2016) och Sang et al (2016) 

antog ett intersektionellt perspektiv och använde sig av fler dimensioner än kön. Skillnaden är 

att Sang et al (2016) studerade både män och kvinnors upplevelser till skillnad från Wright 

(2016) som endast studerade kvinnor. Vidare har Sang et al (2016) istället för kön, sexualitet 

och klass valt att koncentrera sig på kön och dolda funktionshinder. Det framkommer inte 

uttryckligen att Sang et al (2016) valde att anta ett intersektionellt perspektiv. 

Funktionsvariationer kan dock ses som en del av det intersektionella perspektivet och vi har 

därför valt att inkludera det under detta tema (Nationella sekretariatet för genusforskning, 

2018). Resultaten från studierna stödjer varandra och belyser vikten av att anta ett 

intersektionellt perspektiv. Vi har dock inte haft möjlighet att anta detta perspektiv på grund 

av studiens begränsade omfång. Hade möjligheten funnits tror vi att det kunnat vara väsentligt 

även för vår studie. Vi tror således att det kommer vara nödvändigt för oss att föra en 

diskussion om det intersektionella perspektivet i kommande diskussionsavsnitt, samt vara 

medvetna om att det kan påverka vårt resultat. 
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Palmer och Lee (1990) framhåller att könsdiskriminering kan anta två olika former, dels att 

kvinnor och män behandlas olika men också mer specifikt sexuella trakasserier. Olika former 

av könsdiskriminering diskuterades sedan av både Smith (2013) och Pettersson et al (2008). 

Skillnaden är dock att de till skillnad från Palmer och Lee (1990) enbart fokuserat på kvinnors 

upplevelser. Trots forskarnas olika infallsvinklar uppvisas samma resultat, att kvinnor och 

män behandlas olika. Samtliga studier påvisar en tydlig problematik för kvinnor på 

mansdominerade arbetsplatser. Flera exempel synliggjorde även hur kvinnor blivit utsatta för 

sexuella trakasserier. Det kan ge en tydlig bild av organisationskulturen på en mansdominerad 

arbetsplats. Vidare visar forskning genomförd i en svensk kontext att könsdiskriminering är 

ett förekommande problem även här. Resultatet skiljer sig därmed inte avsevärt från 

internationella studier. Vi ser därför att det kan vara av intresse för oss att utforska detta 

vidare men också anta ett jämförande perspektiv mellan män och kvinnor. 

 

Vi ser att det finns en viss forskningslucka gällande att anta ett jämförande perspektiv mellan 

män och kvinnor på en mansdominerad arbetsplats, framförallt i en svensk kontext. 

Förhoppningarna är därmed att vår studie skall lägga fokus på ett mindre utforskat område 

och bidra med ny kunskap som fortsatt forskning kan bygga vidare på. Det intersektionella 

perspektivet har vi inte haft möjlighet att fördjupa oss inom och vi anser därför att den 

aspekten hade kunnat varit intressant för vidare forskning.  
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3. Teori  

I följande i avsnitt kommer tre teorier att presenteras, vilka är organisationskultur, symboliskt 

våld samt majoriteter och minoriteter. Dessa teorier kommer sedan att ligga till grund för den 

fortsatta analysen och fungera som ett teoretiskt ramverk. Scheins (2004) teori om 

organisationskultur valdes eftersom vårt syfte är att studera kulturen på arbetsplatsen. Vi 

valde Scheins (2004) teori eftersom det är en av de mest tongivande och återkommande 

teorierna i tidigare forskning. Vi ser att det är viktigt att utgå från en teori som behandlar 

organisationskultur för att kunna få en djupgående förståelse av kulturen på arbetsplatsen. 

Resterande teorier kan ses som ett komplement till den förstnämnda teorin. Anledningen till 

att de valts ut är att de kan fånga upp de aspekter som Scheins (2004) teori om 

organisationskultur missar. En aspekt som vi avser att undersöka är om arbetsplatsen är 

jämställd eller inte. Vi ser således att Bourdieus (1999) teori om symboliskt våld är relevant 

för att kunna analysera hur det obemärkta våldet utspelar sig på en mansdominerad 

arbetsplats. Kanters (1977) teori om majoriteter och minoriteter kan bidra till en djupare 

förståelse för hur människorna på arbetsplatsen påverkas av den skeva könsfördelningen. Vi 

ser därför att denna teori är väsentlig för att kunna besvara studiens syfte eftersom den icke 

jämställda könsfördelningen på arbetsplatsen påverkar relationerna på arbetsplatsen. 

 

3.1 Organisationskultur 

3.1.1 En formell definition av kultur 

Kultur kan ses som ett fenomen som finns under ytan, den styr och har en viss makt över oss 

men är ändå osynlig och omedveten. Det går att konkret se resultatet av våra handlingar, men 

det som påverkar våra val är abstrakt. Ordet kultur kan tolkas på flera sätt, vanligt är att det 

förklaras som någonting en grupp av människor har gemensamt eller delar. Exempel på olika 

kategorier som förknippas med kultur är observerbara regelbundenheter inom gruppen, 

normer, värderingar, klimat, delade meningar och olika ritualer eller firanden. Alla dessa 

kategorier kan relateras till kultur och förklarar till viss del vad kultur är, men ingen av dem 

kan enskilt ses som kulturen. I begreppet kultur ingår utöver detta flera andra aspekter, vilka 

är strukturell stabilitet, djup, bredd och mönster eller integration. Kultur behöver ha någon 

form av strukturell stabilitet. Den kan ses som relativt stabil över tid och kommer inte att 

förändras för att en medlem av gruppen lämnar. Det är svårt att förändra kulturen eftersom att 

gruppmedlemmar ofta värderar stabilitet högt. Med djup menas att kultur är den djupaste och 

oftast omedvetna delen av en grupp. Det är därför den är mindre synlig och påtaglig än andra 



 

 

10 
 

delar, som exempelvis normer. Bredd är den aspekten som innebär att när kulturen väl har 

utvecklats täcker den alla gruppens funktioner. Kulturen präglar och påverkar hur samtliga 

uppgifter genomförs. Mönster eller integration ser kultur på en storskalig nivå och ritualer, 

klimat, värderingar och beteenden vävs samman till en sammanhängande helhet. Den helheten 

kan i sin tur ses som kärnan av vad som menas med kultur, att individer vill skapa en kultur 

beror på att människor gärna vill ha ordning och en mening i sitt liv (Schein, 2004, s. 13-15).  

 

3.1.2 Kulturens nivåer  

Kultur kan studeras på flera olika nivåer, nivåerna avgör hur synlig kulturen är för den som 

studerar. Schein (2004) delar in kulturen i tre olika nivåer: artefakter, tro och värderingar samt 

underliggande antaganden. Artefakter är den ytligaste nivån och inkluderar de fenomen som 

ses och hörs. Det kan exempelvis vara utformningen av den fysiska miljön, språket, 

produkter, stil, kläder eller organisationens rykte. Artefakter kan också inkludera 

organisatoriska processer som skapar rutinmässigt arbete och formella beskrivningar av hur 

organisationen arbetar. Det viktiga med denna nivå är att det är enkelt att observera och 

svårare att uttrycka. Vidare är det väsentligt att vara medveten om att egna tidigare 

erfarenheter påverkar analysen av en organisation. Det är därför inte möjligt att på den ytliga 

nivån försöka skapa sig en djupare förståelse av det som ses. Ett bra sätt för att få förståelse 

för de artefakter som existerar är att analysera de normer, värden och reglerna som formar 

medlemmarnas beteende (Schein, 2004, s. 26-27). 

 

Tro och värderingar bygger på olika strategier, mål och filosofier. Hur en grupp agerar 

grundar sig i någons första tankar och värderingar, känslan av vad det borde vara snarare än 

vad det faktiskt är. Ledaren behöver övertala övriga gruppmedlemmar att lyssna och få dem 

att dela sin tro om att lösningen fungerar. Om Ledaren lyckas med detta kommer det slutligen 

leda till ett gemensamt antagande inom gruppen. I de fall denna omvandlingsprocess lyckas 

kommer övriga gruppmedlemmar glömma att de ursprungligen var osäkra på 

handlingsplanen. Vidare finns det en form av social validering som innebär att vissa värden 

kan bekräftas av en grupps gemensamma sociala erfarenhet. Om medlemmar förstärker 

varandras tro och värderingar kommer de tillslut att ses som självklara. De som sedan inte 

accepterar dessa värderingar riskerar att inte få vara en del av gruppen. Att analysera grupper 

utifrån denna nivå lämnar ofta en stor del av beteendet omöjligt att förklara. Vi förstår en del 

av kulturen men inte helheten (Schein, 2004, s. 28-30). 
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Underliggande antagande kan förklaras som att när en lösning på ett problem fungerar under 

en längre tid ses den tillslut som en självklarhet. Det som från början var en hypotes och 

delvis hade stöd förvandlas till en verklighet (Schein, 2004, s. 31). Om ett underliggande 

antagande blir normaliserat i en grupp kommer allt annat beteende ses opassande. 

Underliggande antaganden tenderar att vara svåra att förändra. Lära sig någonting nytt kräver 

att strukturen samt vårt sätt att tänka förändras (Schein, 2004, s. 31). Genom att se kulturen 

som ett underliggande antagande definierar det vad saker betyder och hur det är lämpligt att 

bete sig i olika situationer. När ett antal integrerade antaganden utvecklats kommer vi bli 

bekväma med andra individer som delar dessa antaganden. De individer som inte delar dessa 

antaganden kommer istället göra oss obekväma och osäkra i situationer där detta blir 

påtagligt. Dessa underliggande antaganden utgör en del av kulturen (Schein, 2004, s. 32). Nya 

antaganden utvecklas inte varje gång en individ blir en del av en ny grupp. Kulturen bygger 

på att de underliggande antagandena är delade och ömsesidigt förstärka. (Schein, 2004, s. 35-

36). 

 

3.2 Den manliga dominansen 

Bourdieu (1999) beskriver det symboliska våldet som ett obemärkt och milt våld som inte 

syns, vilket är en del av den manliga dominansen. Det tillämpas huvudsakligen i 

kommunikationen och via kunskapen (Bourdieu, 1999, s. 11). Det symboliska våldet är ett 

sorts våld som går obemärkt förbi offret, ett mjukt våld. Det innebär att de dominerade, 

kvinnorna, konstant hänvisas till redan utformade strukturer och normer. Att följa andra 

strukturer är otänkbart vilket i sin tur leder till att den manliga ordningen anses som den 

neutrala. Kvinnorna reproducerar och tillämpar strukturerna i sin egna verklighet, inte minst 

inom de maktrelationer de är fast i. Endast de individer som lärt sig på vilket sätt makten 

utövas kan förstå när symboliskt våld sker, resterande ser våldet som naturligt. (Bourdieu, 

1999, s. 47-48). Effekterna av det symboliska våldet kommer inte från en medvetenhet utan 

snarare från handlingar, perception och värderingar som finns i personens inbyggda habitus. 

Habitus innebär ett omedvetet beslutstagande och är bortom all viljekontroll (Bourdieu, 1999, 

s. 51). 

 

“Den paradoxala logiken i den manliga dominansen och den kvinnliga underkastelsen, 

vilken man utan motsägelse kan beskriva som spontan och framtvingad, blir begriplig 

bara om man noterar de varaktiga effekter den sociala ordningen har på kvinnorna 
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(och männen), det vill säga de dispositioner spontant samstämda med denna ordning 

som den tvingar på dem.“ (Bourdieu, 1999, s. 51). 

 

Den dominerade som ofta är omedveten om det symboliska våldet medverkar själv till sitt 

förtryck, detta genom att acceptera gränserna som läggs på kvinnan. Det är delaktigheten som 

bidrar till att det symboliska våldet blir så pass effektivt. Dessa gränser ter sig ofta i emotioner 

som ängslan, skam och blyghet eller känslor som beundran, respekt och kärlek. Emotionerna 

kan bli desto svårare eftersom de kan ta form kroppsligt och synligt genom exempelvis 

rodnad, klumpighet eller ilska. Kvinnan underkastar sig således dominansen. En del av 

dominansen innebär att ge kvinnan skulden för sitt egna förtryck. Kvinnorna väljer själva att 

vara dominerande eller till och med att de vill och gillar förtrycket. Detta är en del av 

strukturerna som föreligger, vilket i sin tur bidrar till ett reproducerande av strukturerna. Det 

symboliska våldet hade omöjligt kunna existera om de dominerade inte själva bidragit till 

strukturerna (Bourdieu, 1999, s. 52-53). 

 

3.3 Majoriteter och minoriteter 

Kanter (1977) har utvecklat en teori om majoriteter och minoriteter och hur icke jämställda 

grupper av individer samverkar. Det finns fyra grupptyper baserat på fördelningen av olika 

typer av människor. Dessa är uniform groups, skewed groups, tilted groups och balanced 

groups. Uniform groups innebär att gruppen endast består av en typ av människor, med 

avseende på exempelvis kön eller etnicitet. Det är en homogen grupp med en procentuell 

fördelning på 100/0. Skewed groups betyder att den ena gruppen är betydligt större än den 

andra, upp till en fördelning på 85/15 procent. Gruppen som har majoritet anses ha övertag 

och blir ofta kallade för de dominanta, det är de dominanta som påverkar kulturen. 

Minoriteten kallas för tokens, på grund av att de är minoritet är det svårt för dem att bilda en 

allians som har makt och påverkan över resterande medlemmar. Tilted groups är den grupp 

där förhållandet mellan olika människor inte är lika extremt, med en fördelning upp till 65/35 

procent. De dominanta är fortsatt en majoritet och tokens är fortsatt en minoritet. Majoriteten 

har dock inte lika stort inflytande längre och minoriteten har större möjlighet för att påverka 

kulturen i gruppen. Tokens börjar ses som individuella människor istället för en grupp. 

Balanced groups innefattar en 60/40 fördelning upp till en 50/50 procent fördelning, där råder 

det en balanserad kultur och interaktionerna i gruppen är jämnt fördelade (Kanter, 1977, s. 

208-209).  
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Minoriteten är en grupp som synliggörs i och med att de individerna anses vara annorlunda i 

förhållande till de andra. Tokens associeras på tre olika sätt vilka är synliggörande, olikhet och 

assimilation. Synliggörande innebär att de står ut från mängden, vilket leder till att de 

synliggörs. De ses inte som egna individer som skall utgå från sina egna personliga 

egenskaper. Vikten läggs istället på att kvinnorna ska framhäva det kvinnliga perspektivet. 

Om en kvinna gör ett misstag läggs skulden på kvinnor som grupp och inte på den enskilda 

individen. Tokens behöver dock arbeta hårt för att prestationerna skall synliggöras. Ett 

ytterligare problem som uppstår för tokens är att det kan ses som ett hot mot den nuvarande 

majoriteten. Kvinnor har således en press att leverera, men trots det får tokens inte prestera för 

bra eftersom det leder till negativa konsekvenser för majoriteten (Kanter, 1977, s. 214-217). 

 

Olikhet innebär att skillnaderna mellan majoritet och minoritet ofta kan överdrivas. Det leder i 

sin tur till att det uppstår nya gränser mellan grupperna. När gruppers olikheter lyfts fram 

leder det till att generaliserade stereotyper etableras. Det är inte ovanligt att de manliga 

strukturerna överdrivs för att den rådande kulturen skall uppfattas som svårare än vad den är. 

Det kan i sin tur ses som ett försök till att förstärka skillnaderna mellan grupperna mer än 

nödvändigt (Kanter, 1977, s. 222-224). Utifrån den rådande manliga kulturen har tokens två 

olika val. De kan välja att acceptera isoleringen och eventuellt bli utestängda från sociala 

sammanhang, eller försöka bli en insider och se sig själv som undantaget och gå emot sin 

egna sociala grupp (Kanter, 1977, s. 230).  

 

Assimilation innebär att kvinnorna försöker efterlikna den kvinnliga stereotypen. Det råder 

olika normer för hur män respektive kvinnor skall bete sig. Kvinnor begränsas till specifika 

fack och arbeten som sedan kan vara svåra för dem att ta sig ur. Tokens stänger in sig i sin 

förväntade roll, vilket sedan kan skapa problem för kvinnorna när de vill ta sin in på andra 

arbetspositioner. Kvinnorna anser att det är betydligt lättare för dem att acceptera de 

stereotyper som råder istället för att kämpa emot dem. Konsekvenser som uppstår för tokens 

när de accepterar dessa stereotyper är att de begränsas till att avancera inom organisationen. 

Det gör att färre kvinnor ges möjlighet att få de arbetspositioner som ger möjlighet till 

inflytande (Kanter 1997, s. 230-236). 
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3.4 Avslutande diskussion  

Förhoppningarna är att de valda teorierna skall stödja och komplettera varandra i vår analys. 

Vi ser att teorierna har olika styrkor och svagheter och samtliga teorier är därför nödvändiga. 

Teorierna kommer att användas på följande vis i analysen. Organisationskulturen har en tydlig 

samverkan med den manliga dominansen. Det symboliska våldet kan till viss del ses som en 

del av organisationskulturen på arbetsplatsen. Tidigare forskning har visat att män utsatt 

kvinnor för sexuella trakasserier. Det kan i sin tur ses som en del av den organisationskultur 

som råder. Vi ser att det kan vara svårt att synliggöra dessa maktstrukturer med hjälp av 

enbart teorin organisationskultur. Teorin om den manliga dominansen kommer därför 

förhoppningsvis kunna ge en djupgående bild av samspelet mellan män och kvinnor. Vi kan 

med hjälp av teorin således analysera mer än enbart organisationskulturen. Vidare ser vi att 

den ojämna könsfördelningen på arbetsplatsen är en viktig aspekt. Det gör att teorin om 

majoriteter och minoriteter kommer ha en betydande roll för vårt resultat och analys. Teorin 

kommer användas för att synliggöra hur kvinnor i minoritet respektive män i majoritet 

upplever att de påverkas av den skeva könsfördelningen. 
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4. Metod  

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka hur män och kvinnor upplever en mansdominerad 

arbetsplats. Den metod som har valts för studien är en kvalitativ ansats med semistrukturerade 

intervjuer. När forskningsfrågan utgår ifrån ordet “hur” är det sannolikt att kvalitativa 

intervjuer är lämpligt att använda sig av, vilket också överensstämmer med vårt syfte. Vi är 

huvudsakligen intresserade av intervjupersonernas känslor och upplevelser. Det kan vara svårt 

att ta del av genom exempelvis enkätundersökningar eller observationer. Observationer kan 

vara relevant att använda sig av för att studera människors beteendemönster och relationer. 

Det hade i vårt fall kunnat vara ett bra komplement att använda i samband med kvalitativa 

intervjuer (Kvale och Brinkmann, 2014, s. 142-144). Vi valde dock att avgränsa oss till enbart 

kvalitativa intervjuer på grund av tidsbrist och studiens begränsade omfång. Med hjälp av 

intervjuerna fick vi istället möjlighet att öppna upp för ingående samtal och fördjupa oss i 

individernas upplevelser och känslor, vilket också är vårt huvudsakliga syfte.  

 

Begränsningarna med kvalitativa intervjuer är att det finns en viss maktasymmetri mellan 

forskaren och intervjupersonen. Det är forskaren som inleder och definierar 

intervjusituationen och besitter i många fall vetenskaplig kompetens som intervjupersonen 

inte har. Situationen gör att forskaren hamnar i ett visst överläge gentemot intervjupersonen. 

Vi var två intervjuare närvarande under samtliga intervjuer, vilket kan öka känslan av 

undergivelse för intervjupersonen. Risken är därmed att intervjupersonerna undanhåller 

information eller inte vill delge alla sina tankar. Det finns även en risk att intervjupersonen 

väljer att delge information de tror att vi vill höra snarare än sanningen (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 51-53). När vi utformade intervjuguiden var vi medvetna om den maktasymmetri 

som kan uppstå. Vi ställde därför inga ledande frågor för att det inte skulle finnas en känsla 

för vad som var rätt respektive fel. Det var även viktigt för oss att inte ställa frågor som kunde 

upplevas som känsliga för intervjupersonerna. 

 

4.2 Urval 

Vi har valt att använda olika typer av icke-sannolikhetsurval (jfr Bryman, 2008, s. 194). Till 

studien användes bland annat ett målstyrt urval. Det innebär att forskaren väljer ut 

respondenter som anses vara relevanta för forskningsfrågan (Bryman, 2008, s. 434). Ett 

målstyrt urval valdes eftersom syftet med studien var att intervjua individer som arbetar på en 
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mansdominerad arbetsplats. Hade vi använt oss av ett slumpmässigt urval hade möjligheten 

att få fram vår specifika målgrupp blivit nästintill omöjlig. Vi hade därmed inte kunnat 

besvara studiens syfte. Vi har även använt oss av ett snöbollsurval, även kallat kedjeurval. 

Detta typ av urval innebär att vi med hjälp av kontakter hittat ytterligare individer som kan 

vara relevanta för studien (Bryman, 2008, s. 196). I vårt fall tog vi kontakt via e-post och 

telefon med platschefen på det företaget som valdes ut för studien. Han hänvisade oss sedan 

vidare till resterande intervjupersoner som deltog i studien. Vi har även använt oss av ett 

kvoturval. Ett kvoturval innebär att intervjupersonerna skall fylla bestämda kvoter som i 

förväg har valts ut (Bryman, 2008, s. 197). I vårt fall har kön använts som en kvot eftersom vi 

i förväg bestämde att lika många män och kvinnor skulle delta studien.  

 

Ett kriterium vi hade vid urvalet av intervjupersoner var att samtliga individer skulle arbeta på 

samma arbetsplats. Vi kände därför inget behov av att sätta upp ytterligare kriterier eftersom 

det redan fanns en tydlig avgränsning. De krav vi hade på företaget var att det skulle finnas en 

icke jämställd könsfördelning med 65 procent män eller mer. Vidare var ett ytterligare 

kriterium att arbetsplatsen skulle bestå av minst 20 anställda, detta för att kunna uppfylla 

konfidentialitetskravet. Sex individer mellan 27-48 år valdes slutligen ut. Samtliga personer 

arbetade på samma arbetsplats och var verksamma inom elbranschen. De individer som 

arbetade i produktionen hade dock kontinuerlig kontakt med övriga byggbranschen. Två av 

individerna var arbetare och resterande intervjupersoner var tjänstemän. Det företag som 

valdes ut är ett medelstort mansdominerat företag som är etablerat på flera platser i Sverige. 

Vi har endast utgått från ett företag vilket gör att studien till viss del kan ses som en fallstudie, 

det är dock inte är syftet med studien.  

 

4.3 Intervju genomförande   

Alla intervjuer genomfördes under samma dag, den 2 maj 2019. De fem första intervjuerna 

genomfördes på företagets kontor i ett av deras konferensrum. Medan den sista intervjun 

genomfördes istället på individens arbetsplats ute i produktionen. En av oss ansvarade för att 

intervjua medan den andre förde anteckningar. Vi varvade ansvarsområde och fick därmed 

ansvara för tre intervjuer var. Under intervjuerna utgick vi från en tidigare utformad 

intervjuguide. Intervjuerna var semistrukturerade och därför anpassade vi frågorna till viss del 

under samtalets gång, vissa frågor bortsågs ifrån eller tillkom. Intervjuguiden innehöll sex 

olika teman med koppling till våra utvalda teorier. Ett av våra tidigare valda teman var 
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homosocialitet. Vi fann dock inga relevanta resultat för studien och temat valdes därför bort 

(se bilaga 1). Intervjuernas längd var mellan 30 minuter och en timme. Det varierade 

beroende på hur mycket intervjupersonerna hade att berätta. Samtliga intervjuer spelades in 

med hjälp av våra mobiltelefoner. Det faktum att intervjuerna genomfördes på arbetsplatsen 

under arbetstid kan ha påverkat på vilket sätt individerna berättade om deras upplevelser. Det 

finns därför en risk att intervjupersonerna utelämnade negativa aspekter av arbetsplatsen. Vi 

upplever dock inte att så är fallet.  

 

4.4 Databearbetning  

Efter intervjutillfället transkriberades samtliga intervjuer för att underlätta analysen av 

materialet. Vi började med att läsa igenom transkriberingarna ett flertal gånger. Vi fokuserade 

på att försöka hitta mönster och skillnader mellan de manliga och kvinnliga 

intervjupersonernas svar. Vidare använde vi oss av en tematisk analys och försökte därmed att 

utläsa olika teman i materialet (Jfr Bryman, 2008, s. 528). De teman vi fann grundade sig i 

återkommande empiriskt material men även våra valda teorier. Fyra teman kunde slutligen 

kunde utläsas: kulturen, det symboliska våldet, synliggörandet av kvinnorna samt skillnaden 

mellan tjänstemän och arbetare. De tre förstnämnda kan till viss del förknippas med våra 

valda teorier. Det sistnämnda temat har en tydlig koppling till tidigare forskning samt det 

intersektionella perspektivet. Vi märkte att det intersektionella perspektivet var ett 

återkommande samtalsämne under intervjuerna. Vi valde därför att utforma det till ett eget 

tema i analysen. 

 

Vi började tidigt fundera hur vi på bästa sätt skulle redovisa vårt resultat. Kvale och 

Brinkmann (2008, s. 330) beskriver att intervjucitat kan skapa en bra och tydlig bild av 

intervjuns innehåll och den personliga interaktionen. Vi ansåg således att citat skulle vara 

passande att använda sig av i vår analys. När vi skulle välja citat hade vi i åtanke att det skulle 

finnas en viktig poäng med att ta med citaten. Kvale och Brinkmann (2008, s. 331) förklarar 

att det är viktigt att bara använda det bästa citatet. Det är således någonting vi hade i åtanke 

när vi valde ut våra citat. Vidare var målet med analysen att följa en tydlig struktur. Vi 

redovisade därför det empiriska resultatet under respektive tema först. Sedan förankrade och 

förklarade vi resultatet med hjälp av vår teoretiska referensram. Vårt självständiga arbete har 

en viss begränsning i sitt omfång. Det är således inte möjligt att presentera allt material som vi 
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kanske hade önskat. Vi blev därför tvungna att göra ett urval och endast inkludera de delar vi 

ansåg hade relevans för vårt specifika syfte och teorier.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Den externa reliabiliteten innefattar i hur stor utsträckning undersökningen som görs kan 

replikeras, det vill säga om den kan upprepas eller inte. I vårt fall bygger studien på 

personliga upplevelser och känslor. Resultatet kan således skilja sig åt beroende på vem som 

intervjuats. Vi har gjort flera insatser för att uppnå en sådan hög extern reliabilitet som 

möjligt. Bland annat dokumenterade vi vilket typ av företag intervjuerna genomfördes på 

samt redogjorde för hur intervjuerna genomfördes. Vi försökte även genom studiens gång 

vara transparenta och noggranna i vårt arbete. Vetskapen om hur intervjuerna genomförs kan 

öka chansen för att få ett liknande resultat. Den interna reliabiliteten tar istället upp vikten av 

att vara överens gällande tolkandet av det som ses och hörs (Bryman, 2008, s. 352). För att 

uppnå en sådan hög intern reliabilitet som möjligt har vi genomfört samtliga intervjuer 

tillsammans. Vi har också valt att spela in intervjuerna för att kunna lyssna på dem igen. När 

vi analyserat materialet har vi även fört en gemensam diskussion över hur olika uttalanden bör 

tolkas. Sammanfattningsvis har vi försökt få en sådan stark pålitlighet för studien som möjligt. 

Det som däremot kan påverka pålitligheten negativt är att intervjupersonerna valdes ut av 

avdelningschefen. Risken är därmed att han valde ut de individer som framställer företaget på 

ett positivt sätt. Vi upplever dock att en blandning av människor deltog och vi blev även 

tillfrågade om vi hade särskilda önskemål på intervjupersoner. De svar som framkom i 

intervjuerna kändes ärliga och individerna målade inte enbart upp en positiv bild av företaget.  

 

Den externa validiteten berör hur generaliserbara resultaten är, således hur överförbar studien 

är i andra situationer och miljöer. Vår studie har haft ett begränsat urval på endast sex 

individer och kan således leda till att resultatet inte går att överföra. Det är något som bör tas 

hänsyn till när vi analyserar resultatet. Sex intervjupersoners upplevelser kan inte överföras 

till hela populationen. Tidsbristen i denna studie gjorde dock att det inte fanns några 

möjligheter för fler intervjuer. Vidare har vi endast intervjuat individer från ett företag. Det 

går därför inte att uttala sig om att vårt resultat går att applicera på samtliga mansdominerade 

arbetsplatser. Upplevelser, känslor och erfarenheter är till viss del individuellt och det kan 

därför vara svårt att applicera i andra miljöer. Däremot visar tidigare forskning att kvinnor 

behandlas annorlunda i förhållande till männen. De strukturer som resultatet indikerar på går 
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således med hög sannolikhet att överföra till andra miljöer. Den interna validiteten berör 

vikten av god överensstämmelse mellan teorin och observationerna eller intervjuerna 

(Bryman, 2008, s. 352). För att uppnå en sådan hög intern validitet som möjligt har vi bland 

annat utgått från teori när vi utformade intervjufrågorna. En potentiell risk är att hur vi valt att 

tolka intervjupersonernas svar kan ha påverkats av våra egna värderingar. Vi försökte därför 

under intervjuernas gång ställa bekräftande frågor för att försäkra oss om att vi tolkat 

intervjupersonernas uttalande rätt. Det kan även vara till fördel att vi är två forskare eftersom 

vi får fler infallsvinklar än om vi varit ensamma.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Det finns fyra etiska överväganden som bör tas i beaktning när en studie genomförs: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Jfr Bryman, 

2008, s. 131-132). För att uppfylla informationskravet och samtyckeskravet inledde vi 

samtliga intervjuer med att informera intervjupersonerna om att deras medverkan var frivillig 

och att de hade möjlighet att avbryta intervjun eller välja att inte svara på en specifik fråga. 

Vidare berättade vi även om studiens syfte och upplägget för intervjun innan vi började ställa 

några frågor. För att uppfylla konfidentialitetskravet har vi enbart efterfrågat de 

personuppgifter som har betydelse för studien. Personuppgifterna som samlats in är således 

namn, ålder och kontaktuppgifter. Vidare har vi inte angett intervjupersonernas 

personuppgifter i direkt anslutning till det transkriberade materialet. Transkriberingarna av 

intervjuerna har lagrats direkt på våra personliga låsta datorer, som förvarats så att obehöriga 

inte haft tillgång till dem. Likväl har inspelningarna av intervjuerna lagrats på våra låsta 

personliga mobiltelefoner, som ingen utom vi själva haft tillgång till. Vi har heller inte använt 

uppgifterna i något annat syfte eller delgett dem till någon obehörig (Jfr Bryman, 2008, s. 

131-132).  
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5. Analys och resultat 

För att särskilja intervjupersonerna under kommande avsnitt har vi gett samtliga individer 

fingerade namn. Maja och Måns arbetar som montörer medan Lovisa, Kajsa, Pelle och Stefan 

är tjänstemän och arbetar på kontoret.  

 

5.1 Kulturen 

Kulturen på arbetsplatsen beskrevs utifrån intervjupersonernas perspektiv som skämtsam, 

hård, ofiltrerad och rå. Samtliga individer menade dock att skämten aldrig går över den så 

kallade gränsen. Det var viktigt för medarbetarna att ha en god ton gentemot varandra på 

arbetsplatsen. 

 

Den är bra, sen tror jag att just byggsektorn kanske har en lite, vi kan nog ha en väldigt 

rå jargong men det är hjärtligt skulle jag säga. Rå men hjärtlig, det är lite glimten i 

ögat. - Pelle (tjänsteman) 

 

Utifrån citatet framkommer det vilken typ av jargong som finns på arbetsplatsen, vilket också 

överensstämmer med hur övriga intervjupersoner beskrev kulturen. Egenskaperna som 

nämndes kan i sin tur ses som typiskt maskulina. Jargongen och språket kan dock inte ensamt 

förklara kulturen på arbetsplatsen, även om det kan relateras till den. Schein (2004) beskriver 

att den ytligaste delen av kulturen ses som artefakter, fenomen som är enkla att observera. 

Jargongen som finns på arbetsplatsen, språket och vilka typer av kläder som används kan 

således ge oss en ytlig bild av organisationskulturen. När intervjupersonerna berättade om 

kulturen på arbetsplatsen var det exempel från den ytligaste nivån som beskrevs. Det är i sin 

tur inte överraskande eftersom artefakter är synliga medan kulturen i sin helhet är mer 

osynlig. Det fanns heller inga märkbara skillnader i hur männen respektive kvinnorna 

förklarade kulturen på arbetsplatsen, utan uppfattningarna verkar vara relativt likartade. 

Kulturen är enligt Schein (2004) den djupaste och oftast omedvetna delen av en grupp. För att 

förstå den kan vi således inte enbart tolka organisationskulturen med hjälp av 

intervjupersonernas uttalanden.  

 

Gemensamt för samtliga intervjupersoner var att de kände sig nöjda med sin arbetssituation 

och upplevde arbetsplatsen som jämställd. Vår uppfattning är att intervjupersonerna var måna 
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om att prata positivt om sin arbetsplats. Även vid de tillfällen de gav kritik eller tog upp 

negativa aspekter med företaget.  

 

Men i huvudsak så är det en bra arbetsplats och det är därför man varit kvar så länge 

också. Det är väldigt bra och det är de inte på alla ställen. - Kajsa (tjänsteman) 

 

Det framkommer från citatet att det var viktigt för intervjupersonen att avsluta samtalet med 

att berätta någonting positivt om företaget. Ett gemensamt drag som kunde urskiljas var att 

flera av intervjupersonerna uppfattade sin nuvarande arbetsplats som bättre än sina tidigare.  

 

Jag är nöjd med klimatet, är positivt överraskad, visste att jag skulle jobba ut mot olika 

chefer i en mansdominerad bransch - Lovisa (tjänsteman) 

 

Från citatet framkommer det att Lovisa förväntat sig ett hårdare och värre klimat än vad det 

faktiskt var. Kanter (1977) beskriver detta som vanligt förekommande, vilket benämns med 

begreppet olikhet. De manliga strukturerna och stereotyperna har överdrivits vilket har lett till 

att vissa intervjupersoner uppfattat en mansdominerad kultur svårare och hårdare än vad den 

egentligen är.  

 

Ett flertal av intervjupersonerna intygade att ledningen bryr sig om sina anställda samt att de 

har ett bra jämställdhetsarbete. Deras gemensamma inställning till arbetsplatsen kan också 

kopplas till den andra nivån, tro och värderingar, i Scheins (2004) teori. Det gör att vi kan 

analysera organisationskulturen på ett djupare plan i jämförelse med enbart artefakter. Nivån 

innebär att alla skapar ett gemensamt antagande i gruppen, vilket individerna också gjort i 

detta fall. Anledningen till att intervjupersonerna pratade gott om arbetsplatsen kan vara för 

att det råder en gemensam uppfattning om företaget. De anställda på arbetsplatsen kan ha 

bekräftat varandras tro och värderingar, vilket sedan lett till att deras ide om att arbetsplatsen 

är bra ses som det självklara och naturliga.  

 

Sammantaget var intervjupersonerna eniga om att kulturen på arbetsplatsen varit relativt 

oföränderlig. Det kan förklaras med hjälp av Scheins (2004) teori och att kulturen har en 

strukturell stabilitet. Kulturen är således oföränderlig även fast en person tillkommer eller 

lämnar arbetsplatsen, vilket även stämmer även överens med intervjupersonernas uttalanden. 
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Stabilitet är någonting som värderas högt samt skapar mening och därför hålls kulturen ofta 

stabil. 

 

5.2 Det symboliska våldet  

Det framkom tydligt att en oskriven regel på arbetsplatsen var att Kajsa skötte de informella 

arbetsuppgifterna på kontoret. Det kunde exempelvis vara att plocka ur diskmaskinen, sköta 

kaffemaskinen eller tända ljus på morgonen. Måns var osäker om han någonsin ifrågasatt 

Kajsas uppgift och medger att det känns stereotypiskt att en av kvinnorna ska ta det ansvaret. 

Vidare förklarade Stefan att han inte är medveten om Kajsas ansvar för köket är en formell 

arbetsuppgift eller inte. Han trodde dock att det skulle kunna vara en av hennes formella 

arbetsuppgifter. Kajsa framställer att ingen ställt det kravet på henne, utan hon tycker sig 

kunna ta det ansvaret utan problem. Skillnaden mellan de manliga och kvinnliga 

intervjupersonerna var att männen inte hade ifrågasatt kvinnans informella arbetsuppgift eller 

var medveten om varför hon hade det ansvaret. Kvinnorna verkade istället medvetna om att 

arbetsuppgiften var informell och varför hon utförde den. Utifrån Scheins teori (2004) kan det 

ses som ett underliggande antagande. Kajsa har ansvarat för köket under en längre tid, vilket 

har gjort att det börjat ses som en självklarhet och därför inte ifrågasatts. Beteendet har blivit 

normaliserat, skulle Kajsa sluta utföra dessa informella arbetsuppgifter hade övriga kollegor 

antagligen reagerat. Dessa underliggande antaganden tenderar att vara relativt oföränderliga. 

Det överensstämde med att nya individer på arbetsplatsen snabbt accepterade vilka som tog 

det informella ansvaret. Beteendet kan även kopplas till Bourdieus (1999) teori om symboliskt 

våld. Teorin innebär bland annat att kvinnor hänvisas till redan utformare strukturer och 

normer. Att kvinnor tar större ansvar för hushållsarbete kan ses som en utformad struktur i 

samhället. Kajsas informella arbetsuppgift fortsätter därmed att acceptera samt bidra till 

återskapandet av strukturerna. Det faktum att männen accepterade detta utan att ifrågasätta är 

även en bidragande faktor till att den manliga dominansen upprätthålls.  

 

Samtliga intervjupersoner uttryckte att de var nöjda med sin arbetssituation. Varken kvinnor 

eller män såg det som problematiskt att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. När Kajsa 

får frågan om det är märkbart att arbetsplatsen är mansdominerad ges följande svar,  

 

Jo men det är klart det är de, särskilt när montörerna kommer in, men som sagt inget 

negativt. Man skämtar lite med varandra, men vi skämtar tillbaka lika mycket så det 
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går aldrig över någon gräns, utan det är bara roligt att det är olika kön och lite 

diskussioner ibland. När de ätit ibland ser det ibland ut som, de är lite skitiga ibland 

och lite bullriga, men det är bra killar. - Kajsa (tjänsteman) 

 

Det framkommer från citatet ovan att det kan uppfattas som viktigt för intervjupersonen att 

bekräfta männens beteende samt tydliggöra att det inte uppfattas problematiskt. Samtliga 

kvinnor upplever att de har en god arbetsmiljö. Den hårda jargongen uppfattas inte som 

negativ i det stora hela. När vi frågade om kvinnorna någonsin sett eller upplevt någon form 

av sexuella trakasserier blev svaret genomgående nej på kontoret. De kvinnor som angav att 

det har förekommit skämt av sexuell karaktär är trots det nöjd med sin arbetssituation. 

Männen hade dock en annan bild och menade på att de bevittnat olika typer av sexistiska 

skämt och nedlåtande kommentarer. Det kan förklaras med hjälp av Bourdieus (1999) teori 

om symboliskt våld, att männen utövar ett sorts våld som går obemärkt förbi. Flera av 

kvinnorna säger att de aldrig varit några problem med avseende på hur männen behandlar 

dem. Det kan grundas i att kvinnorna inte är medvetna om våldet de utsätts för. En viktig del i 

det symboliska våldet är att kvinnor bidrar till att upprätthålla de strukturer som finns och 

accepterar dem, vilket kvinnorna gör när de höjer sina manliga kollegor. Kvinnorna beskriver 

att ingen av männens skämt gått över gränsen på kontoret, trots det berättar Pelle att han har 

skämtat på kvinnors bekostnad. Frågan är om kvinnorna aldrig upplevt denna problematik 

personligen eller om våldet går obemärkt förbi och därmed normaliserats. Det leder i sin tur 

till både kvinnor och män fortsätter att bidra till den manliga dominansen.  

 

5.3 Synliggörandet av kvinnorna 

När Måns får följande fråga “tror du att kvinnorna på arbetsplatsen känner att de har mer att 

bevisa än vad männen har?” ges nedanstående svar, 

 

Ja på ett sätt tror jag det, kanske ja. Som vi pratade om att det finns den här äldre 

generationen. Det hoppar mer grodor ur käften på männen än vad det gör på kvinnor. 

Jag har ju inte frågat de rätt ut. Det beror så mycket på individen också. Jag kan tänka 

mig att vissa känner så. - Måns (arbetare) 

 

Flera intervjupersoner upplevde att kvinnor har mer att bevisa i jämförelse med män generellt 

sett i samhället. Det framkommer från citatet ovan att männen är medvetna om denna 
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problematik samt att kvinnosynen är sämre i den äldre generationen. Skillnaderna med 

avseende på generation var även ett återkommande samtalsämne under intervjuerna. Flera av 

kvinnorna beskrev att de behöver vara mer pålästa, bevisa sig för att bli respekterad samt att 

män ställer högre krav på kvinnor. Det finns således en problematik i att kvinnor känner att de 

behöver leva upp till vissa ideal. Vidare talar Stefan om sin kvinnliga kollega på följande sätt,  

 

Hon gjorde ett jättebra intryck när hon gjorde praktiken här och var väl mycket därför 

vi anställde henne, men sen blev hon lite lat när vi anställde henne. Att det blev lite 

bekvämt. Utvecklingskurvan var inte lika spikrak uppåt och det tror jag vi pratade med 

henne om i fjol. Och i år skulle jag ha haft hennes samtal och hade tänkt tagit upp 

detsamma - Stefan (tjänsteman) 

 

Utifrån citatet går det att utläsa att den kvinnliga kollegan inte haft en uppåtgående 

utvecklingskurva. Det framkommer dock inte om alla manliga kollegors utvecklingskurvor 

har granskats på samma sätt. Anledningen till att Stefan anser att hon blivit lat kan vara för att 

han förväntat sig mer av kvinnor, eftersom det ställs högre krav på kvinnor i samhället. Under 

intervjun framkommer det också att hon är den enda kvinnan på på den avdelningen. Det 

innebär att hon är en del av uniform groups, eftersom hon är den enda kvinnan i en annars 

homogen grupp. Det finns även en möjlighet att kvinnan synliggörs mer i och med att hon är 

en minoritet. Det kan kopplas till Kanters (1977) teori om majoriteter och minoriteter. 

Kvinnan är i detta fall i minoritet och blir den grupp som synliggörs eftersom hon är 

annorlunda gentemot majoriteten av män. Det kan vara förklaringen till att hennes 

utvecklingskurva eventuellt utmärker sig. Kanter (1977) menar även att tokens behöver arbeta 

hårt för att deras prestationer skall synliggöras och bli respekterade. Det kan således förklara 

varför kvinnor känner en press att arbeta hårdare än vad männen gör för att få samma 

uppskattning för sitt arbete. 

 

5.4 Skillnaden mellan tjänstemän och arbetare 

En intressant skillnad i materialet är att klimatet på arbetsplatsen skiljer sig åt på kontoret och 

ute i produktionen. Flera av intervjupersonerna förklarar att det förekommer objektifierande 

kommentarer och kränkande skämt om andra kvinnor ute i produktionen, vilket inte verkar 

vara ett lika betydande problem på kontoret. Skämten kommer dock inte enbart från de 

anställda utan även från individer vid andra arbetsplatser. Maja som arbetar ute i produktionen 



 

 

25 
 

uppger att män ibland vänder sig till hennes manliga kollegor framför henne. Pelle medger 

även att han har skämtat om kvinnor på ett sätt som inte varit lämpligt. Vidare berättar han om 

svårigheterna av att se sig själv ha en kvinnlig chef. Det tyder på att det finns en viss 

problematik gällande synen på kvinnor även på kontoret och inte enbart ute i produktionen. 

Det framkom även att det var en skämtsam jargong på kontoret men att det aldrig ansågs gå 

över gränsen. Lovisa berättade dock om en situation där någon kommenterat hennes byxor. 

 

Någon gång hade jag speciella byxor, då var det någon kommentar om det, men inte 

negativ, äldre man som tyckte de var konstiga enligt hans tycke. Dels tog jag inte illa 

vid mig. Flera som sa åt honom att så skämtar man inte. Det är ju lite, men han var ju 

också äldre. Han var ute i produktionen. Det är lite skillnad. - Lovisa (tjänsteman) 

 

Det framkommer i citatet ovan att ett flertal av kollegorna reagerade och sade ifrån vid 

händelsen. Det tyder på att det finns ett grundantagande om att de anställda på kontoret inte 

skämtar på andras bekostnad, vilket även var återkommande i resterande intervjuer. Måns 

berättade att flera kollegor skämtat om hans utseende, vilket dock inte ifrågasatts. Det kan i 

sin tur tyda på att det finns olika underliggande antaganden om hur det är lämpligt att bete sig 

mot kvinnor respektive män. Personerna arbetade dock inom olika arbetsområden. Lovisa 

arbetade på kontoret och Måns ute i produktionen. Det kan därför vara svårt att avgöra om det 

är kön eller yrkesroll som påverkar att människor reagerar olika. De ute i produktionen lade 

skämten om både Lovisas byxor och Måns utseende. Det kan därför vara rimligt att anta att 

jargongen och värderingarna på kontoret skiljer sig åt i jämförelse med ute i produktionen. 

Anledningen till att individerna på kontoret reagerade som de gjorde kan utifrån Scheins 

(2004) teori vara att ett underliggande antagande är att man inte skämtar på andras bekostnad 

på kontoret. När någon bryter mot det underliggande antagandet uppfattas det därför som 

konstigt och opassande, medan det är mer normaliserat ute i produktionen.  

 

5.5 Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka män och kvinnors upplevelser av en mansdominerad 

arbetsplats samt om arbetsplatsen upplevdes jämställd. Det mynnade sedan ut i våra 

frågeställningar som berörde organisationskulturen, den manliga dominansen samt 

skillnaderna mellan män och kvinnors upplevelser. De slutsatser vi kan se efter att ha 

genomfört studien är att det inte finns några markanta skillnader mellan män och kvinnors 
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upplevelser av att arbeta på denna mansdominerade arbetsplats. Det kan dock uppfattas som 

att kvinnor och män delvis behandlas på olika sätt, vilket till viss del kan ses som en del av 

den manliga dominansen. Kvinnor har högre förväntningar på sig gentemot männen. Ingen av 

männen behöver heller ta del av sexistiska skämt likt kvinnorna. Vidare har män svårt att lita 

på kvinnors förmåga och en av männen är osäker på om han skulle kunna ha en kvinnlig chef. 

Det kan i sin tur innebära att arbetsplatsen inte är jämställd, samtliga intervjupersoner 

upplever dock att den är det. Det framkom också att en av kvinnorna ansvarade för de 

informella arbetsuppgifterna på kontoret. De manliga intervjupersonerna hade inte ifrågasatt 

denna rutin och kvinnorna valde att acceptera den. Vidare var flera av kvinnorna måna om att 

prata gott om de manliga anställda och poängtera att deras skämt aldrig gått över den så 

kallade gränsen. Trots det kunde de manliga intervjupersonerna ge exempel på sexistiska 

skämt som förekommit på arbetsplatsen. Vi tolkar det såldes som att intervjupersonerna har 

svårt att uppfatta den manliga dominansen samt att det symboliska våldet till viss del är 

osynligt. 

 

Kulturen beskrivs som hård och skämtsam men upplevs ändå som god av samtliga 

intervjupersoner. Vi uppfattar inte att det finns några avsevärda skillnader mellan kvinnor och 

mäns upplevelser av organisationskulturen. Kulturen beskrivs som typiskt maskulin, om det 

beror på att arbetsplatsen är mansdominerad eller inte är dock svårt att avgöra. Både män och 

kvinnor trivdes med sin arbetssituation och framställer företaget positivt. Män och kvinnor är 

eniga om att klimatet skiljer sig åt beroende på om man arbetar på kontoret eller ute i 

produktionen, samt att generation har betydelse för sättet att se på kvinnor. I det stora hela 

upplever individerna att de blir behandlade på ett bra sätt. Vårt resultat stämmer till viss del 

överens med tidigare forskning. Men kvinnor på denna arbetsplats är mer positivt inställda till 

kulturen i jämförelse med kvinnor i tidigare studier. Orsaken kan exempelvis vara att Sverige 

är mer jämställt än andra länder eller att utvecklingen har gått framåt. Det skulle även kunna 

bero på att strukturerna har normaliserats och att den manliga dominansen därmed är osynlig. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

27 
 

6. Diskussion 

Intervjupersonerna uppfattade att män tillhörande den äldre generationen hade en sämre 

kvinnosyn i jämförelse med den yngre generationen. Vilken arbetsroll personerna hade 

verkade även det ha betydelse för hur klimatet på arbetsplatsen upplevdes. Det tyder på att det 

intersektionella perspektivet är väsentligt att studera, vilket också stöds av tidigare forskning. 

I vårt fall framkom det att kvinnor som arbetade med manliga montörer fick ta del av fler 

sexistiska kommentarer än kvinnorna som arbetade på kontoret. Det överensstämmer med 

Wrights (2016) resultat eftersom kvinnorna som arbetade i icke professionella professioner 

hade sämre upplevelser av att arbeta med män. Vi kan dra slutsatsen att det finns skillnader 

mellan att arbeta som tjänsteman och arbetare på detta företag, men att även generation har en 

viss betydelse. Det hade således kunnat vara väsentligt att anta ett intersektionellt perspektiv 

vid vårt urval. Resultatet visade att intervjupersonerna generellt sett var positivt inställda till 

arbetsplatsen. En underliggande orsak till detta kan vara att företaget är utmärkande i 

jämställdhetsarbete. Det finns således en möjlighet att vi hade fått ett mer negativt resultat om 

vi valt ett annat företag. En annan förklaring skulle kunna vara att det intersektionella 

perspektivet inte togs i ytterligare beaktning vid vårt urval. Vi hade exempelvis kunnat ta 

hänsyn till etnicitet, funktionsnedsättning eller religion. 

 

De strukturella problemen vi kunde se, som att kvinnor får utstå sexistiska kommentarer, 

verkade inte vara specifik för denna arbetsplats. Det är snarare ett problem som finns i 

samhället i stort, vilket stöds av Smith (2013) och Petterson et al (2008). De redovisade också 

att kvinnor fick utså sexistiska kommentarer dagligen. Både män och kvinnor delade 

uppfattningen om att kvinnor har mer att bevisa. Det tyder på att det finns en medvetenhet om 

problemet, frågan är varför problemet kvarstår. Problematiken verkar inte enbart finnas på 

denna arbetsplats. Ett flertal kvinnor och män beskriver att det är ett generellt problem i 

samhället. Det stöds av Smith (2013) som exempelvis framhöll att kvinnors arbete granskades 

hårdare än männens, vilket kan vara ett resultat av att det ställs högre krav på kvinnor. Det 

kan således vara svårt att förändra en samhällelig struktur och föreställningen om att män 

ställer högre krav på kvinnor. Det finns en etablerad uppfattning om att Sverige är ett jämställt 

land men eftersom högre krav ställs på kvinnor verkar det finnas en fortsatt problematik.  

 

En potentiell felkälla är att vi enbart intervjuat sex individer. Det kan vara nödvändigt att ha i 

beaktning eftersom urvalet inte kan representera alla anställda. Deras upplevelser och 



 

 

28 
 

erfarenheter är personliga och kan skilja sig från en individ till en annan. Resultatet kan 

således vara missvisande till viss del. De slutsatser vi har dragit grundar sig dock inte enbart 

på en enskild individs uppfattning utan åsikterna har kunnat bekräftas av andra. Vi har i 

största möjliga mån försökt vara neutrala i förhållande till materialet. Det faktum att vi själva 

är kvinnor kan ändå påverka hur materialet analyserats. Det är ändå ett ämnesområde som 

berör oss personligen. Det går inte att bortse från den egna förförståelsen totalt, men vår 

medvetenhet kan öka möjligheten till att materialet analyseras på ett neutralt sätt. 

  

Avslutningsvis har vår studie bidragit med ett jämförande perspektiv mellan män och kvinnor. 

Det jämförande perspektivet var även avgörande för att kunna synliggöra den manliga 

dominansen. Vi ser att vår studie kan ha praktisk relevans för företag som vill arbeta med 

jämställdhet i olika avseenden. Exempelvis när en jämställdhetsplan skall utformas eller vid 

rekrytering av personal. De resultat vi kan se tyder på att det är väsentligt att studera 

mansdominerade arbetsplatser vidare. Vårt självständiga arbete öppnar således upp för fortsatt 

forskning inom det genusvetenskapliga området. Vi ser att framtida forskning bör utgå från ett 

bredare urval och även anta ett intersektionellt perspektiv, men även att fler forskare bör välja 

att studera både män och kvinnor i framtiden.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inledning 

1. Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

2. Vart har du arbetat med tidigare och med vad? Var det mansdominerat? 

3. Ålder? 

4. Har du en kvinnlig eller manlig chef som närmaste chef? Har du flera chefer? Om ja, 

hur många av dessa är män respektive kvinnor? 

 

Arbetssituationen  

1. Vilken arbetsposition har du? 

2. Vad har du för arbetsuppgifter? 

3. Kan du berätta om din arbetssituation, hur upplever du den?  

- Skulle du säga att du är nöjd med din arbetssituation? Hur kommer det sig? 

På vilket sätt är du nöjd eller inte nöjd?  

4. Vad är det bästa med ditt arbete? 

5. Vad är det sämsta med ditt arbete? 

 

Organisationskulturen 

1. Hur upplever du att kulturen är på arbetsplatsen? Jargong? Språket? Hur kommer det 

sig? Kan du ge något exempel? 

2. Har du sett att någon kollega brutit mot en informell regel/norm på arbetsplatsen? Hur 

reagerade du då? 

3. Upplever du att det finns några normer för hur man ska bete sig på arbetsplatsen? 

Kan du berätta om dem i så fall? 

4. Upplever du att arbetsplatsen är bra för alla? Hur kommer det sig? 

5. Upplever du att kulturen på arbetsplatsen alltid varit densamma? Har den förändrats 

och isåfall varför? 

6. Känner du att du är en del av den sociala gemenskapen?  

7. När någon börjar eller slutar i företaget hur upplever du att kulturen på arbetsplatsen 

påverkas då? (förändras stämningen, jargongen, regler, värderingar etc.) 

 

Majoritet och minoritet 

1. Hur tänker du om att männen är i majoritet på arbetsplatsen (och kvinnorna i 

minoritet)? Upplever du att det påverkar dig i din arbetssituation? 
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2. Upplever du som kvinna att du ibland har mer att bevisa än vad männen har på 

jobbet? 

3. Tror du att kvinnorna på arbetsplatsen känner att de har mer att bevisa än vad 

männen har? 

4. Hur upplever du dina möjligheter att avancera inom organisationen? Vilket stöd 

upplever du finns om du skulle önska att avancera, från chefer eller andra 

arbetskamrater? 

- Hade du velat ha en högre position än den du har idag? 

 

Symboliskt våld 

1. Hur upplever du att förslag och idéer tas emot, finns det någon skillnad mellan 

könen? 

2. Upplever du att kvinnor och män har samma inflytande över de beslut som tas på 

arbetsplatsen?  

3. Vem eller vilka av dina arbetskamrater är tongivande (sätter tonen, tar utrymme) i 

samtal och diskussioner på arbetsplatsen? Är det främst män eller främst kvinnor 

eller både och? 

 

 

Jämställdhet  

1. Upplever du att eran arbetsplats är jämställd?  

2. Anser du att du blir annorlunda behandlad på grund av ditt kön, på vilket sätt i så fall? 

- Kan du en berätta om en sådan situation? 

3. Har du någon gång upplevt eller sett någon form av sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen? - Kan du berätta om en sådan situation? 

 

Homosocialitet 

1. Kan du berätta hur du upplever att relationerna mellan kollegorna på arbetsplatsen 

ser ut?  

- Finns det grupperingar mellan kollegorna och hur ser dem ut i så fall, finns det 

någon tydlig könsfördelning? 

2. Om du fick välja fritt, föredrar du att arbeta med män eller kvinnor? i sådana fall hur 

kommer det sig? 

3. Upplever du att (andra) män väljer att arbeta med män framför kvinnor om dem har 

det valet?  

4. Upplever du att (andra) kvinnor främst vill arbeta med män eller kvinnor om dem har 

det valet? 
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5. Anser du att det finns någon/några informella ledare? Hur beter de sig gentemot 

andra i sådana fall, finns det några skillnader? Ex kön. 

6. Vilka sköter de informella arbetsuppgifterna, såsom disken, vattna blommor, fixa 

julpynt, styra upp AW och så vidare?  

7. Umgås du med dina kollegor på fritiden, exempelvis AW, vilka umgås du med och hur 

kommer det sig? Män/kvinnor? 

 

Avslutning  

1. Finns det någonting ytterligare du vill tillägga?  

2. Tack för intervjun! Är det okej att vi mejlar dig om vi kommer på någon ytterligare 

fråga som är relevant till vår studie?  

 

 

 

 

 

 

 

 


