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ABSTRACT 

In this thesis I am going to study how women experience working in a male-dominated 

occupation and how men experience working in a female-dominated occupation. I have 

chosen a qualitative method, interviewing four women and four men. By using this method I 

have gained a deeper understanding of what it is like having a non-traditional occupation. In 

the background I have looked into the unequal distribution of power between the sexes as well 

as the entrance of women on the labour-market, where the law of equality has had a major 

impact on the strive towards a more equal distribution according to sex. The theoretical part 

includes different theories where gender is focused, both when it comes to the biological 

differences as well as the segregation of sexes that prevails in society and here socialization 

heavily influences the choice of a vocation. The result is based on the interviewees’ accounts 

of how they experience working in a non-traditional occupation. It is in this part of the essay 

that I have tried to find the underlying causes of why the persons interviewed have chosen 

these professions and what positive and negative experiences it has given them. 
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1. INLEDNING 

I detta avsnitt ges en beskrivning av bakgrunden till uppsatsen och det förklaras varför ämnet 

är sociologiskt relevant. 

 

1.1 Problembakgrund 

Sverige är ett land där kvinnor och män har blivit allt mer jämställda och inte minst när det 

gäller förvärvsintensiteten. Idag förvärvsarbetar kvinnor i nästan lika hög omfattning som 

männen. Däremot finns det en tydlig könssegregering på arbetsmarknaden. Denna 

förändringsprocess, som har pågått under lång tid, visar på hur djupt rotade samhällets 

strukturer är och hur svåra dessa kan vara att ändra på då män, inom många områden, har haft 

större makt än kvinnor (Elvin-Nowark & Thomsson 2003, s 38). Denna uppsats handlar om 

ett antal kvinnor och män som gjort icke traditionella yrkesval.  

 
Det var på 1960-talet som en ny kvinnorörelse började växa fram och detta kallas för den 

andra vågen av feminism. Till denna grupp hör radikalfeminismen som formades i USA, 

Europa och Australien. Radikalfeminismen hävdar att kvinnor är förtryckta i kraft av sitt kön 

och att kvinnoförtryck är den mest utbredda och grundläggande formen av förtryck (Gemzöe 

2005, s 45 ). Denna kamp handlade om uppvärderande av kvinnan både när det gällde sexuellt 

förtryck inom och utom familjen, i kvinnomisshandel och kvinnoförakt, men också i strävan 

att uppnå jämlikhet i arbetsliv och politik. Med detta menas att kvinnor ska få tillgång till 

viktiga poster i yrkes- och politiskt liv, lika lön och i övrigt lika villkor på arbetsmarknaden 

(Gemzöe 2005, s 37, 45 ). Härigenom framgår att jämställdhetspolitiken betraktades som en 

viktig strategi för rättvisa, demokrati och social utjämning och det var vid denna tidpunkt som 

man också började tala om könsroller. Könsroller som är socialt skapade och bygger på 

tidigare erfarenheter grundade i hem och skola och som hör samman med just detta att vara 

flicka/kvinna eller pojke/man i samhället (Bladh, Cedersund, Hagberg 1997, s 101). Det är 

genom denna stereotypiska mall som många kvinnor och män befinner sig inom olika delar av 

arbetsmarknaden, då kvinnor och män kännetecknas av olika karaktär och egenskaper 

(Alvesson & Due Billing 1999, s 84).  En uppfattning som innebär att det egentligen inte 

finns någon naturlig arbetsdelning mellan könen utan att det i stället handlar om en ”social 

konstruktion” av ”det kvinnliga” och ”det manliga” i arbetslivet. Med detta menas att en 

arbetsuppgift som vid en viss tidpunkt uppfattas som typisk manlig några decennier senare 

uppfattas som en typisk kvinnlig arbetsuppgift, där ekonomiska och tekniska förändringar ofta 

varit drivkraften bakom dessa ”könsbyten” (Wikander 2006, s 7, Gonäs, Lindgren, Bildt 2001, 
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s 9). Vid sidan av jämställdhetsfrågorna och könsrollsdebatten började också hemmafruidealet 

att ifrågasättas då samhället blev allt mer beroende av kvinnornas arbetskraft. Samtidigt ökade 

skatterna, vilket medförde att hushållen blev beroende av två inkomster och det var genom 

denna utveckling som familjens levnadsstandard kunde höjas (Furst 1999, s 10-11). Det är 

genom denna utveckling, som pågick under 1900-talet, som andelen kvinnor på 

arbetsmarknaden har ökat, i takt med den offentliga sektorns expansion, och här har 

utbyggnaden av barnomsorgen varit en viktig förutsättning för att kvinnor ska kunna 

förvärvsarbeta under småbarnsåren (Baude, Hansson, Olsen, Persson, Robertsson 1998, s 22).  

Som exempel på detta kan nämnas att mellan 1970 och 1980 ökade andelen yrkesarbetande 

kvinnor från 59 till 75 procent och i början av 90-talet var det ungefär 85 procent av 

kvinnorna som yrkesarbetade. Det är dessa förändringar, som skedde under 60-talet och i 

början av 70-talet, och de många försöken att bryta den rådande samhällsordningen som 

tillsammans har bidragit till att Sverige fick sin första jämställdhetslag (Jämo 1980). En lag 

som inte enbart handlar om attityder och värderingar, utan den syftar till att förbättra 

kvinnornas livsvillkor på arbetsmarknaden så att kvinnor och män har lika rätt i fråga om 

arbete, arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter i arbetet (Baude et al. 1998, s 25, 40). Även 

om det har skett förändringar i rätt riktning har kvinnor ännu inte blivit jämställda med 

männen, då det fortfarande är vanligt att det är kvinnorna som återfinns inom de ensidiga, 

monotona och de lågavlönade arbetena (Bladh et al. 1997, s 101, 128). Här bör tilläggas att 

även om Sverige är en av de mest könssegregerade arbetsmarknader i Europa finns det många 

som har bestämt sig för att bryta mot ett traditionellt yrkesval och det är detta som denna 

uppsats handlar om (Nilsson Motesvasel 2002, s 97).  

 

Min förhoppning med uppsatsen är att kunna studera huruvida den forskning som har gjorts 

kring yrke och genus stämmer överens med kvinnors egna upplevelser av att arbeta inom ett 

mansdominerat yrke och mäns upplevelser av att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. 

Studien bygger på åtta intervjuer. Det är i detta sammanhang som jag kan se att de studier 

som har gjorts om icke traditionella yrkesval ofta handlar om en yrkeskategori t.ex. hur 

manliga sjuksköterskor upplever att det är att arbeta inom vården (Genus 4/2005). Min 

uppsats spänner emellertid över ett bredare fält då jag har valt att studera olika 

yrkeskategorier och det är detta som jag anser gör uppsatsen unik. Mina informanters 

upplevelser förklaras med hjälp av patriarkatsteorin, genussystemet och socialisationsteorin. 

Vidare är jag intresserad av att studera vilken betydelse den kulturella/sociala bakgrunden har 

för valet av yrke. Här tar jag hjälp av Bourdieus reproduktionsteori där han menar att det är 
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människans kunskap och kulturella bakgrund som förs vidare från en generation till en annan 

och det är härigenom som jag får en förståelse för den betydelse som socialisationsprocessen 

har.  

 

Orsaken till varför jag har valt att skriva om detta område är flera. Det beror främst på att jag 

själv har gått på en mansdominerad utbildning på gymnasiet, fyraårig teknisk linje, och är 

sålunda intresserad av frågan. En annan aspekt som intresserar mig är interaktionen mellan 

individ, grupp och samhälle. Här hoppas jag att uppsatsen kan vara intressant i debatten om 

könssegregering och alla försök som gjorts för att bryta denna ordning. Jag vill med denna 

uppsats belysa vilka motgångar och framgångar som respondenterna mött när det gjort 

inbrytningar i yrken som traditionellt definieras utifrån en bestämd könskategori. Jag vill visa 

exempel på reaktioner de mött av såväl allmänheten som av deras kollegor, samt om 

respondenternas klasstillhörighet stämmer överens med den klass som deras föräldrar tillhör. 

Det är dessa eventuella skillnader som jag anser gör uppsatsen sociologiskt intressant.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur kvinnor upplever att det är att arbeta inom ett 

mansdominerat yrke och hur män upplever att det är att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke.  

Detta gör jag genom att jämföra deras upplevelser med befintlig forskning och relevanta 

genus- och sociologiteorier. Uppsatsen har tre frågeställningar: 

 

• Vilka positiva och negativa erfarenheter har de intervjuade personerna av sitt arbete?  

• Har de biologiska skillnaderna mellan könen försvårat eller förhindrat dem i deras 

yrkesutövning? 

• I vilken omfattning har socialisationen påverkat deras yrkesval?  
 

 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

För att få en förståelse av hur kvinnor upplever att det är att arbeta inom ett mansdominerat 

yrke och hur män upplever att det är att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke använder jag 

mig av relevanta genus- och sociologiteorier. Dessa presenteras nedan.  
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2.1 Patriarkatsteorin 

I dagens samhälle råder en ojämn maktfördelning mellan könen och som Gemzöe visar har 

männen fortfarande större makt än kvinnor inom flera områden. Detta maktförhållande 

påverkar det svenska genussystemet. Patriarkatsteorin som introducerades av den 

amerikanska feministen Kate Millett, under 1970-talet, har använts för att förklara kvinnornas 

underordnade ställning. Med denna teori ville hon visa att samhället är uppbyggt utifrån ett 

maktsystem som bygger på mäns dominans över kvinnor. Millett hävdar att patriarkatet 

genomsyrar alla aspekter i samhällslivet, vilket medför att makten mellan könen har fått en 

politisk karaktär, samtidigt som kvinnorna är ekonomiskt beroende av männen. Detta medför 

att patriarkatet bygger på äldre historiska förhållanden, där det var mannen som betraktade sig 

som norm (Gemzöe 2005, s 46-47).  

 

Alvesson och Due Billing anser att patriarkatet spelade en viktig roll genom att stänga ute 

kvinnor från välavlönade arbeten samtidigt som de också erbjuds sämre 

avancemangsmöjligheter då dagens arbetsmarknad både är horisontellt och vertikalt 

könssegregerad (Alvesson & Due Billing 1999, s 61). Med horisontell segregering menas att 

kvinnor och män jobbar på olika nivåer och detta gäller även om de befinner sig inom samma 

område. Med vertikal segregering menas att arbetsmarknaden är uppdelad så att kvinnor finns 

inom vissa områden och män inom andra (Elvin-Nowark & Thomsson 2003, s 199). En 

uppdelning som innebär att kvinnorna har lägre lön, mindre inflytande över sin 

arbetssituation, svagare förankring i arbetslivet och sämre karriärutveckling än män (Gonäs 

2001, s 173). Som exempel på detta kan nämnas att männen innehar 85-90 procent av 

toppositionerna i arbetslivet. Begreppet segregation anger här att arbetsdelningen inte bygger 

på ”naturliga” färdigheter eller på individers ”fria vilja” utan att detta behöver förklaras, då 

”kvinnliga” och ”manliga” arbetsområden betraktas som ett väsentligt element i 

underordningen av kvinnor (Alvesson & Due Billing 1999, s 61).  

 

Vad som exakt betraktades som typiskt kvinnligt och manligt varierande från land till land 

och till och med från region till region, där det manliga arbetet var förbundet med prestige. 

Det är i detta sammanhang som man kan se att många forskare är överens om att det är riktigt 

att tala om ett patriarkat i den hushållsproduktion som föregick kapitalismen men att de är 

högst oeniga om vilken nytta begreppet har idag (Alvesson & Due Billing 1999, s 61-62, 76-

77). 
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2.2 Teori om genussystemet 

Begreppet patriarkat har i feministisk diskussion, främst i akademiska kretsar, alltmer ersatts 

av två andra begrepp och dessa är genussystem eller genusordning och på motsvarande sätt 

har kön börjat ersättas av genus. Inom den feministiska forskningen ville man visa på att det 

fanns en viss skillnad mellan genus och kön, där genus är kopplat till sociala och historiska 

skeenden och kön till det biologiska könet (Gemzöe 2005, s 80). Det är utifrån dessa teorier 

som Cornell lyfter fram att genusrelationerna kan betraktas som en betydelsefull komponent i 

den sociala strukturen, där genuspolitiken spelar en viktig roll i vårt kollektiva livsöde. Genus 

”skär tvärs igenom” både raser och klasser, varför det också är viktigt att se längre än till 

genus för att vi ska kunna förstå genus (Cornell 2003, s 99). Härigenom framgår att genus kan 

betraktas som något som är socialt skapat då skillnaden mellan kvinnligt och manligt inte är 

egenskaper som vi föds med. Människor föds med en viss kropp med vissa yttre karaktärsdrag 

som gör att omgivningen tolkar att det är en flicka eller pojke som fötts och därefter börjar det 

stora ”könspådraget” (Elvin-Nowark & Thomsson 2003, s 21). Denna uppfattning delar även 

Beauvoir då hon i sitt kända citat skriver ”en föds inte till kvinna, en blir det" (Wikipedia). 

Med detta citat ville hon visa på att barn, redan från tidig ålder, formas till att bli endera flicka 

eller pojke. Detta sker utifrån föreställningen om att det är samhället som har skapat dessa 

kvinnliga och manliga egenskaper (Svenska dagbladet). 

 

Det var Yvonne Hirdman, professor vid Stockholms universitet, som introducerade begreppet 

genussystem. Hon ansåg att detta var ett bättre ord att använda sig av än könsroller och socialt 

kön som man tidigare pratat om. Det beror på att hon förknippade könsroller med att kvinnor 

och män själva väljer vissa roller och att man sedan kan göra sig av med dem när man så vill. 

Detta stämde inte med Hirdmans egen uppfattning då hon ansåg att individen föds och växer 

upp i ett genussystem som redan på förhand givit klartecken för vad som är kvinnligt 

respektive manligt (Jämställdhet). Hirdman menar att genussystemet är en strukturerad 

maktordning mellan kvinnor och män med två viktiga/bärande principer. Den första principen 

handlar om dikotomin dvs. om åtskillnaden mellan kvinnligt och manligt och att dessa inte 

bör blandas. Den andra handlar om hierarkin där man betraktar mannen som norm och 

kvinnan som det avvikande (Wahl 2003, s 65). En liknande uppfattning har Alvesson och Due 

Billing som anser att många jobb karakteriseras av roller som vi förknippar med antingen 

kvinnor eller män eller med något feminint eller maskulint. Det innebär att det skapas olika 

förväntningar på kvinnor och män då det inom samhället finns mer eller mindre djupa 

föreställningar om att vissa typer av utbildning, yrkesval och positioner i arbetet hör ihop med 
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ett visst kön (Alvesson & Due Billing 1999, s 84). Kvinnor arbetar till exempel oftare inom 

vård och omsorg och män inom teknik och industri (Elvin-Nowark & Thomsson 2003, s 199). 

Reparationer, tillsyn och skötsel av utemiljöer och fastigheter förknippas också med män och 

manlighet (Nilsson Motesvasel 2002, s 97). En liknande uppfattning har Gemzöe som anser 

att arbetsdelningen mellan könen handlar om olika karaktär och egenskaper, där kvinnor antas 

vara omvårdande, känslosamma, mjuka och relationsinriktade, medan män i högre grad har 

egenskaper som självständighet, målmedvetenhet och förmåga att fatta snabba och förnuftiga 

beslut (Gemzöe 2005, s 82).  

 
2.3 Socialisationsteorin 

Även om kvinnor och män skiljer sig åt rent biologiskt är detta inte den avgörande faktorn för 

hur vi formas. I stället menar forskare att vi måste studera historiskt och kulturellt hur kvinnor 

socialiserats in i bestämda områden och en bestämd genusarbetsdelning. Kvinnan har oftast 

stått för hemarbetet medan mannen ansvarar för försörjningen. Denna traditionella 

arbetsdelning lade grunden för dagens könsstereotypier inom arbetslivet. En 

könsmärkningsprocess som vanligtvis sker genom att egenskaper kopplas samman med kön 

och sedan kopplas (köns)egenskaper samman med arbetsuppgifter (Alvesson & Due Billing 

1999, s 85, Gonäs 2001, s 85).  

 

När det gäller de kulturella faktorerna är dessa betydligt svårare att ändra på då det förutsätts 

eller kanske antas att kvinnor och män har färdighet för olika saker (Alvesson & Due Billing 

1999, s 84). Det handlar om socialt skapade förväntningar som formar barn, redan från tidig 

ålder, att bli endera flicka eller pojke. Detta kan förklaras med hjälp av tabula rasa, som är en 

humanfilosofisk hypotes, där man hävdar att människan föds utan förutbestämda egenskaper 

dvs. som ett oskrivet blad och att alla hennes egenskaper är förvärvade och skrivs under 

barnets uppväxt (Wikipedia). Denna uppfattning delar även Björk då hon skriver ”Från den 

stund en nyfödd flicka i Sverige läggs under ett rosa täcke på BB insorteras hon i kategorin 

”kvinna”(Gemzöe 2005, s 82). Med detta menas att flickan eller pojken redan vid födseln 

börjar inskolas i två olika livsfåror som kommer att ha stor betydelse för kroppens kön. Det 

kan handla om allt från det mest personliga och intima (hur vi talar, älskar och klär oss) till de 

stora och offentliga sammanhangen (Arrhenius 1999, s 16).  
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Könstillhörigheten har således stor betydelse i våra liv då det är en av våra existentiella 

sorteringskategorier, där vi redan som barn lär oss vad som är lämpligt och hur flickor och 

pojkar bör vara. Detta har enligt Elvin-Nowark och Thomson att göra med att både flickor och 

pojkar föds till ett sammanhang där normerna säger att kvinnor ska vara feminina och män 

maskulina (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s 25). Westberg hävdar att detta är en process 

som är särskilt viktig under barndomsåren men som fortsätter att styra och förändra oss under 

hela vårt liv och det är detta som han kallar för könssocialisation (Westberg 1998, s 186). En 

annan förklaring kan vara att kvinnor och män helt enkelt söker olika jobb på grund av att de 

har olika intressen. Alvesson och Due Billing menar att detta har att göra med att kvinnor och 

män har socialiserats på olika sätt och att de därmed ”accepterar” olika könsroller och 

positioner i livet (Alvesson & Due Billing 1999, s 85). En utveckling som innebär att kvinnor 

och män fortfarande efterfrågas på olika arbetsuppgifter då somliga arbetsuppgifter uppfattas 

som ”manliga” och ”kvinnliga” samtidigt som arbetsuppgifter ändrar kön under historiens 

gång (Gonäs 2001, s 9).  

 

Socialisationen har bidragit till att kvinnor och män överlag arbetar inom olika områden, där 

kvinnor arbetar inom kvinnodominerade yrken och män inom mansdominerade yrken. Detta 

gäller även om det finns en minoritet av kvinnor som arbetar inom ett mansdominerat yrke 

och detta kan i sig innebära vissa problem. Problem som kanske inte alltid betraktas som 

stora, men som på sikt medför att kvinnor blir diskriminerade på arbetsplatsen. Orsaken till 

dessa problem är många och varierande beroende på vilken situation man befinner sig i, vem 

man själv är, vad man har för erfarenheter, miljön, chefer, kollegor etc. Som exempel på dessa 

problem som Lillienberg tar upp är att man påverkas av andras förväntningar (attityder), att 

kvinnor inte får den handledning de behöver för att kunna utföra arbetet, att de inte blir 

kallade på möten eller får den information som behövs så att de kan utföra arbetet på ett bra 

sätt eller att ingen lyssnar till dem. Det kan också vara så att männen belönas genom att de får 

gå på kurser vilket medför att de kan avancera och få andra och svårare arbetsuppgifter. 

Lillienberg menar att det också är vanligt att kvinnorna och få ta ”skitjobben”, de enkla, 

monotona arbetsuppgifterna och att de får höra undanflykter som ”du är ju senast anställd”, 

”du kan ju detta så bra” etc. (Lillienberg 1986, s 7-9).  
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2.4 Bourdieus reproduktionsteori  

Sedan långt tillbaka i historien är samhället uppdelat utifrån olika klasser och det är genom 

denna klassindelning som människor och grupper, i det svenska samhället, kan delas in i olika 

rum. Dessa rum fastställs av olika kategorier såsom yrken, inkomst eller utbildning som i sin 

tur placerar dem i sin bestämda klassposition (Bourdieu 1994, s 252). Detta medför att de 

olika rummen kan betraktas som något gemensamt som de anser är värdefullt och som de tror 

och strider om och det är dessa rum som Bourdieu kallar för ett fält (Bourdieu 1993, s 16-17). 

Det innebär att varje fält har sin särskilda logik, vilket kan beskrivas med hjälp av formeln 

(habitus)(kapital)+fält =praktik (Bourdieu 1993, s 251). Härigenom framgår att det är flera 

faktorer som påverkar rummet av livsstilar dvs. vilka företeelser, vanor och smak (habitus) 

som människor har. Smaker som både har att göra med vilka klasser och sociala grupper vi 

tillhör, men också med den mängd och den sorts kapital vi har (Bourdieu 1993, s 19, 271). 

Det handlar om det ekonomiska kapitalet eller det kulturella kapitalet som förs vidare från en 

generation till en annan.  

 

När det gäller det ekonomiska kapitalet består detta av människor som har stora materiella 

tillgångar. Tillgångar som antingen kan ha förts vidare genom familjen eller släkten. Det kan 

också handla om nyrika människor dvs. de som själva har lyckats nå en hög yrkesposition 

såsom företagsledare (VD) inom industri och handel och detta gäller även om de, i likhet med 

föräldrarna, har en låg utbildning eller rentav saknar utbildning. Dessa människor har gjort en 

klassresa då de har förflyttat sig från en lägre klass till en annan högre klass (Bourdieu 1993, s 

266). När det gäller det kulturella kapitalet handlar detta om människor som har hög 

utbildning, ett bildat språk och ett högt anseende. En livsstil som kännetecknas av stil och 

klass och här har socialisationsprocessen en stor betydelse. Detta med tanke på att det 

kulturella kapitalet brukar gå i arv då det är vanligt att föräldrarna också har en hög utbildning 

(Bourdieu 1993, s 272). Det är därför vanligt att de människor som har vuxit upp i arbetarhem 

tenderar att stanna på en lägre utbildningsnivå jämfört med de som kommer från ett högre 

socialt skick, där man investerar mer i utbildning. Detta mönster gäller relationen mellan 

elevers sociala bakgrundsmiljö och deras framgång i skolan och kan appliceras på båda könen 

(Bladh et al. 1997, s 113).   

 

Det är i detta sammanhang som man också brukar tala om en annan form av kapital och det är 

det sociala kapitalet, som består av tillgångar i form av sociala kontakter. Det handlar om  

olika typer av ”användbara” förbindelser och länkar ut i samhället och som kan vara till direkt 
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eller indirekt nytta i olika sammanhang (Bladh et al. 1997, s 102). Vad som är gångbart som 

kapital står i förhållande till vad som igenkänns, värderas och räknas som ett värde inom 

fältet. Egenskapen kön kan betraktas som ett av de gångbara kapitalen där egenskapen att vara 

kvinna eller man i sig självt värderas olika. Så skulle man till exempel kunna förstå att 

traditionellt kvinnliga och kvinnodominerade yrken generellt sätt har lägre lön än manliga 

verksamheter. Ytterligare ett förhållande i samma riktning är att kvinnors och mäns 

arbetsinsatser värderas olika, inom en och samma yrkesposition, samt att de också har olika 

karriärmöjligheter (Bladh et al. 1997, s 102). 

 

2.5. Forskningsläge om den könssegregerade arbetsmarknaden 

Sverige är ett land där arbetsmarknaden är horisontellt och vertikalt könssegregerad. Med 

detta menas att kvinnor och män har skilda yrken och återfinns inom olika sektorer och 

verksamhetsområden. I jämförelse med andra länder i Europa framstår Sverige som ett av de 

mest könssegregerade länderna. Detta har, till stor del, att göra med att omsorg och avlönat 

arbete sysselsätter en stor del av den kvinnliga arbetskraften inom den offentliga sektorn 

medan männen återfinns inom det privata näringslivet (Nilsson Motesvasel 2002, s 9). Det är 

genom denna arbetsdelning som kvinnornas arbetsuppgifter är lägre värderade och därmed 

sämre avlönade jämfört med männens arbetsuppgifter (Furst 1999, s 39). Här bör tilläggas att 

det är vi människor, som lever i samhället, som bygger upp strukturerna och eftersom dessa är 

”sega” och svåra att ändra på kommer det att ta lång tid att åstadkomma förändringar i 

samhället (jämställdhet).  Trots detta är det viktigt att komma ihåg att det är vi själva som 

väljer att värdera män högre än kvinnor när det gäller lön, yrkesposition etc. och att det är vi 

som tillåter att detta system existerar (Elvin-Nowark & Thomsson 2003, s 38).  

 

Ett mått som brukar användas för att mäta situationen mellan kvinnor och män på 

arbetsmarknaden är ett s.k. segregeringsindex. Det är genom detta index som man räknar med 

att det krävs att mellan 40-65 procent av kvinnorna (alternativt männen) behöver byta jobb för 

att könen ska få en överensstämmande yrkesfördelning (Nilsson Motesvasel 2002, s 9). Det är 

i detta sammanhang som Persson tar upp att kvinnor och mäns arbetsuppgifter inte har varit 

statiska, då många arbeten har kodats om från manligt till kvinnligt eller från kvinnligt till 

manligt och detta har varit särskilt tydligt under perioder då det har varit brist på arbetskraft 

(Peterson 2002, s 162). En liknande uppfattning har Gonäs, Lindgren och Bildt. De anser att 

det som vid en viss tidpunkt är typiskt manliga arbetsuppgifter är några decennier senare 

kvinnliga, där det oftast är ekonomiska och tekniska förändringar som har varit drivkrafterna 
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bakom dessa ”könsbyten”(Gonäs et al. 2001, s 9). Furst menar att när kvinnor har kommit in 

på mansdominerade arbetsplatser har män oftast förskjutits uppåt i jobbhierarkin, till de 

nytillkomna och ofta mer avlönade och kvalificerade arbetena och därmed har nya gränser 

mellan kvinnor och män uppstått. Detta medför att förutsättningen för kvinnors integration på 

mansdominerade yrkesområden har ökat när arbetskraftsbehovet har varit stort och minskat 

när befordringsmöjligheterna har varit små. På motsvarande sätt har männen visat de 

kvinnodominerade yrkesområdena intresse när deras egen arbetsmarknad har krympt (Furst 

1999, s 44).  

 

Sedan i slutet av 1900-talet har de flesta industriländer en arbetsmarknad som delas in i olika 

sektorer efter kön. För männens del är det vanligt att de arbetar som brandman, obducent, 

inom ekonomi, IT och juridik, handel, transport, administration och det militära. På 

motsvarande sätt är det vanligt att kvinnorna återfinns inom handel och kontor, inom 

sjukvård, utbildning, frisör, detaljhandel, barnomsorg och inom service för äldre. Det innebär 

att de arbeten som handlar om att bekräfta, försköna, förstärka och prisa andra människors 

välbefinnande och status betraktas som feminina och så är fallet med sekreterare, sömmerska, 

modeskapare och skötare, medan jobb som kräver att man ska vara sträng, uttryckslös eller 

kylig – som inom polisyrket, brandman, officer eller på ledande befattningar i banker – ses 

som mer eller mindre som maskulina (Alvesson & Due Billing 1999, s 100). Det är genom 

denna uppdelning som Elvin-Nowark och Thomsson utgår från att kvinnor i högre 

utsträckning väljer utbildningar inom samhällsvetenskap, humaniora, och hälso- och sjukvård, 

medan män väljer utbildningar inom teknik och naturvetenskap (Elvin-Nowark & Thomsson 

2003, s 226).  

 

Även om det har gjorts många satsningar för att stärka kvinnans position i arbetslivet anser 

Gonäs att det hittills inte har lett till några märkbara resultat. Det beror på att arbetsuppgifter 

och yrken fortfarande är könsmärkta och att de förblir könsuppdelade både när det gäller 

position i hierarkin och i förhållande till yrkesområde. Det är därför viktigt att kvinnor och 

män möts på lika villkor så att det kan skapas respekt och förståelse för varandra då 

jämställdhet endast kan uppnås i dialog och partnerskap mellan kvinnor och män (Gonäs 

2001, s 85, 137). En liknande uppfattning har Westberg. Han anser att oavsett vilka skillnader 

som finns mellan könen representerar kvinnor och män olika perspektiv och erfarenheter, 

varför det är viktigt att argumentera för att det både ska finnas kvinnor och män på en 

arbetsplats (Westerberg 1998, s 13).  Ett led i denna strävan och för att minska på 
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könssegregeringen är, enligt Furst, att stödja och uppmuntra flickor och kvinnor att välja 

tekniskt inriktade utbildningar. Samtidigt anser hon att dessa flickor kan få det svårt då de kan 

utsättas för oönskad uppmärksamhet som exempelvis sexuella trakasserier på grund av sitt 

kön eller att de på annat sätt förlöjligas. Att välja att gå emot förväntningarna och strukturerna 

innebär att man blir synlig och sårbar, varför det är vanligt att många flickor som gått på 

teknisk linje har avbrytit sina studier. För att fånga upp dessa flickor har staten inrättat ett 

tekniskt basår som möjliggör att de, vid ett senare tillfälle, ska kunna ta igen teknik- och 

matematikkunskaper som krävs för den högre utbildningen (Furst 1999, s 53-54).  

 

Sammanfattningsvis kan nämnas att kvinnor och män har vuxit upp i ett genussystem som 

redan på förhand givit klartecken om vad som är kvinnligt respektive manligt. Detta medför 

att socialisationen har stor betydelse för hur kvinnor och män formas. En utveckling som 

också återspeglar sig på den svenska arbetsmarknaden där det råder en viss arbetsdelning 

mellan könen, där män har större makt än kvinnor. Det handlar om en social konstruktion där 

olika egenskaper kopplas samman med ett visst kön, som i sin tur kopplas samman med vissa 

arbetsuppgifter. Detta gäller även om det finns människor som väljer att bryta mot denna 

ordning och detta kan i sig kan innebära vissa problem då man kan bli diskriminerad av det 

motsatta könet.  

 

3. METOD 

Metodkapitlet är uppdelat i olika underrubriker, där jag beskriver valet av metod, upplägg och 

tillvägagångssätt. Först kommer en kortfattad beskrivning av synen på forskningen och på den 

kvalitativa metoden. Därefter kommer en beskrivning av intervjumetod, urval, 

undersökningens giltighet och dess tillförlitlighet.  

 

3.1 Vad är metod? 

Metod kan definieras som ett systematiskt tillvägagångssätt att undersöka verkligheten på. 

Det handlar om läran att samla in, organisera, bearbeta, analysera och tolka fakta. Metod ska 

med andra ord ses som ett redskap för att nå uppsatsens syfte och det sker genom att knyta 

ihop teori med empiri (Holme & Solvang 1997, s 11).   

 

3.2 Positivistiskt och hermeneutiskt synsätt 

När en undersökning ska utföras måste forskaren göra ett medvetet val av vilket synsätt denne 

har för avsikt att utgå ifrån. Ett val som påverkar hur problemen ska angripas dvs. vilken syn 
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forskaren har på sin forskning. Det finns två grundantaganden om hur teori och empiri ska 

samspela, nämligen hermeneutik och positivism (Thurén 1991, s 14). 

 

Hermeneutiker, å ena sidan, utgår från samhällsvetenskapen och vill problematisera, tolka, 

och skapa förståelse utan krav på opartiskhet. Detta synsätt utgår från att det inte finns någon 

neutral fakta att tillgå och det är vanligt att den s.k. kvalitativa metodiken används. Forskarens 

relation till forskningsobjektet präglas av närhet, inlevelse och engagemang (Lundkvist 1993, 

s 42). Det innebär att det, inom hermeneutiken, är människornas tolkningar som står i centrum 

då det handlar om att försöka fånga upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang 

och om möjligt att förklara dem. Detta sker genom att man försöker nå en fördjupad förståelse 

genom att använda sig av frågeställningarna vad, var, hur och varför (Olsson & Sörensen 

2007, s 99-100). 

 

Positivister, å andra sidan, har sin utgångspunkt i naturvetenskapen och strävar efter att 

förklara, förenkla och skapa allmängiltiga lagar. Detta vetenskapssätt är värderingsfritt och 

distansen mellan forskare och forskningsobjekt är här av stor vikt. Vanligt är att s.k. 

kvantitativa metoder nyttjas eftersom det är dessa som bäst motsvarar positivismens krav 

(Lundkvist 1993, s 42). 

 

3.3 Kvalitativa och kvantitativa studier  

Valet av synsätt påverkar den metod som forskaren väljer att använda sig av. Två 

huvudsakliga metoder, som ovan nämnts, är kvalitativ och kvantitativ metod. En kombination 

av de båda metoderna är också möjlig. Den kvantitativa metoden präglas av formalisering och 

strukturering. Kontroll från forskarens sida krävs och förhållandet mellan forskare och 

forskningsobjekt kännetecknas av distans. Denna metod strävar också efter att förklara olika 

fenomen och de mätmetoder som används är vanligen av statistisk natur (Holme & Solvang 

1997, s 14).   

 

Den kvalitativa metoden innebär en ringa grad av formalisering, där metod har primärt ett 

förstående syfte. Det handlar om att pröva om informationen har generell giltighet. Metoden 

kännetecknas av närhet till den källa vi hämtar vår information och används när man vill 

karaktärisera (gestalta) någonting för att få en djupare förståelse för hur ett fenomen är 

beskaffat (Holme & Solvang 1997, s 14). Det handlar om den enskilde individens livsvärld 

dvs. hur man ser på sig själv och på sin relation till omgivningen (Olsson & Sörensen 2007, s 
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65). Inom den kvalitativa metoden är man intresserad av att kunna se till helheten i det man 

studerar och det kan handla om allt från vad som är vagt och mångtydigt till subjektiva 

bedömningar såsom upplevelser och känslor som inte kan mätas direkt. Detta medför att den 

kvalitativa metoden inte kan rangordnas i samma utsträckning som den kvantitativa metoden, 

där datat består av siffror och där man vill finna svar på frågorna ”hur mycket” eller ”hur 

många” (Wallén 1996, s 73).  

 

3.4 Mitt metodval  

I denna uppsats har jag valt att undersöka hur kvinnor upplever att det är att arbeta inom ett 

mansdominerat yrke och hur män upplever att det är att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke. 

Detta gör jag genom att försöka tolka och skapa mig en förståelse av hur det är att arbeta inom 

icke traditionella yrkesval. Jag har därmed en utgångspunkt i samhällsvetenskapen och på så 

sätt också ett hermeneutiskt synsätt, vilket medför att den kvalitativa metoden blir ett naturligt 

val i min undersökning. Med hermeneutiken som forskningsmetod är jag medveten om att det 

inte går att finna den absoluta sanningen, då det handlar om att tolka andra människors 

känslor och upplevelser. De fördelar jag kan finna med ett hermeneutiskt synsätt är att 

tolkningen kan bli oändlig då denna växer fram utifrån forskarens förförståelse och med 

möten med nya erfarenheter och idéer. De nackdelar jag kan finna är att hermeneutiken kan 

uppfattas som icke trovärdig forskningsmetod då den, ur statistisk synpunkt, inte går att mäta 

och därmed inte heller att bevisa. En annan nackdel eller osäkerhetsfaktor som jag kan finna 

med hermeneutiken är att forskaren bär på en viss förförståelse som kan påverka 

undersökningens trovärdighet. Detta gäller även om det sägs att forskaren ska ha ett objektivt 

förhållningssätt till det han/hon studerar.  

 

3.5 Intervjuer 

En grundläggande metod att ta reda på människors upplevelser och erfarenheter är helt enkelt 

att fråga dem och för att få så uttömmande svar som möjligt har jag valt att använda mig av 

intervjuer (Wallén 1996, s 76). Det beror på att intervjuer ger en god inblick i människors 

upplevelser, erfarenheter, åsikter, drömmar, attityder och känslor. Men för att kunna uppnå en 

sådan insikt måste samhällsforskarna förstå den dynamik som ligger i intervjusituationen, ha 

kunskap om de olika intervjumetoderna och analysteknikerna samt vara medveten om deras 

fördelar respektive nackdelar (May 2001, s 148). De fördelar man kan finna med denna 

datainsamlingsmetod är att man kan få en djupare inblick och förståelse för de människor som 

ska delta i undersökningen jämfört med att använda sig av andra datainsamlingsmetoder. 
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Denna uppfattning delar också Bell då hon skriver: ”Svaren på enkätfrågor måste tas för vad 

de är, men i en intervju kan man komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och 

fördjupas” (Bell 2000, s 119).  

 

Generellt brukar man hävda att det finns fyra olika typer av intervjuer. Dessa är strukturerade 

intervjuer, semistrukturerade eller delvis strukturerade intervjuer, ostrukturerade eller 

fokuserade intervjuer och gruppintervjuer (May 2001, s 148). Den typ av intervju som jag har 

valt att använda mig av i denna studie är semistrukturerade intervjuer. Den kännetecknas av 

att de är ett mellanting mellan den fokuserade och den strukturerade intervjuformen. Det 

handlar om halvöppna frågor, där de intervjuade personerna får möjlighet att tala relativt fritt. 

Detta kan ha en positiv inverkan på respondenternas svar då intervjuaren har möjlighet att 

ställa olika följdfrågor för att på så sätt komma fram till mer personliga svar (May 2001, s 

150).  

 

3.6 Urval och genomförande 

Urvalet har gjorts systematiskt utifrån vissa förbestämda kriterier. Det primära och viktigaste 

kriteriet har varit att personerna ska arbeta inom ett icke- traditionellt kvinno- respektive 

mansyrke. Dessa yrken valdes ut utifrån den uppdelning som råder mellan kvinnodominerade 

och mansdominerade yrken sett utifrån hur det ser ut i samhället idag. Det sekundära har varit 

att de intervjuade personerna ska ha olika klasstillhörighet i syfte att se vilken betydelse 

socialisationen och människors habitus har vid valet av yrke. Det var med denna 

utgångspunkt som jag, per telefon, började ta kontakt med fyra arbetsplatser och dessa var 

ambulansen, räddningstjänsten, vårdcentralen och öronmottagningen på sjukhuset i strävan 

efter att få intervjua en kvinnlig ambulansförare, kvinnlig brandman, manlig undersköterska 

och en manlig barnmorska. Dessa fyra yrkesgrupper fick jag tag på under en och samma dag. 

Jag presenterade mig, min uppsats och frågade om jag kunde intervjua dem och till min 

förvåning ställde sig alla positiv till detta. Därefter har jag, via bekanta, fått förslag på 

ytterligare fyra arbetsplatser som kan vara intressanta att intervjua och dessa är ett 

måleriföretag, transportavdelningen på sjukhuset, Solbacken som arbetar med råd och 

stödinsatser mellan föräldrar och barn, samt en matvarubutik. Det var genom dessa 

yrkeskategorier som jag fick med ytterligare fyra personer att intervjua och dessa var en 

kvinnlig målare, en kvinna som arbetar inom transport, en manlig 

förskollärare/familjebehandlare och ett manligt butiksbiträde som arbetar på ICA. Ett urval 

som, till viss del, kan jämföras med snöbollseffekten där forskaren får kontakt med en person, 
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vilket i sin tur leder till att han/hon får kontakt med andra personer (May 2001, s 122). Detta 

medför att alla de åtta personerna som jag tog kontakt med per telefon ställde sig positiva till 

att bli intervjuade. De fördelar jag kan finna med detta urval är att jag inte kände de personer 

som jag skulle intervjua och detta tror jag har varit positivt för respondenterna då de vågade 

öppna sig och berätta om delar av sitt liv utan att bli igenkända.  

 

När det gäller förberedelserna inför intervjuerna har jag upprättat en intervjuguide dvs. en 

checklista som jag kommer att använda mig av under själva intervjun. På så sätt tror jag att 

jag kan säkerställa att jag fått med de frågor som jag vill försöka finna svar på, men som 

också kan vara till hjälp när jag ska sammanställa materialet (bilaga 1). Med dessa 

semistrukturerade frågor hoppas jag kunna finna bakomliggande orsaker till varför kvinnor 

och män väljer att arbeta inom yrken som ligger utanför deras ”naturliga” grupptillhörighet. 

Det är genom dessa intervjuer som jag, med hjälp av min insikt, dvs. utifrån empirin ska 

försöka tolka datat på ett kritiskt sätt för att se om de upplevelser och erfarenheter som jag har 

fått beskrivna för mig verkar stämma överens med befintliga teorier inom området. Här bör 

tilläggas att när det gäller intervjuerna är det vanligt att man spelar in dem på band och detta 

kommer jag också att göra då det kan vara svårt att komma ihåg allt som sägs.  Intervjuerna 

planerades att utföras under en och samma vecka, men med tanke på sjukdom blev dessa 

uppskjutna i en vecka. Det innebär att jag under två veckors tid genomförde de åtta 

intervjuerna som enligt min uppfattning genomfördes i en lugn och avspänd atmosfär, där 

både jag och respondenterna kände tillit till varandra. Detta tror jag, till stor del, har att göra 

med att jag, innan intervjun, informerade respondenterna om att jag enbart skulle använda 

materialet till den här studien och att deras anonymitet skulle bevaras då jag kommer att 

använda mig av fiktiva namn.  

 

3.7 Avgränsning  

Denna studie innefattar åtta yrkesarbetande personer. Denna avgränsning har gjorts med tanke 

på den tid jag har till förfogande då uppsatsen ska motsvara 15 högskolepoäng. Detta medför 

att jag har begränsat mig till att studera tre frågeställningar när det gäller hur kvinnor och män 

upplever att det är att arbeta inom ett icke traditionellt yrkesval. 

 
• Vilka positiva och negativa erfarenheter har de intervjuade personerna från sitt arbete?  

• Har de biologiska skillnaderna mellan könen försvårat eller förhindrat dem i deras 

yrkesutövning? 
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• I vilken omfattning har socialisationen påverkat deras yrkesval?  

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Frågan om en undersöknings validitet syftar till att försäkra att man verkligen undersöker det 

man avser att undersöka och ingenting annat och detta är särskilt viktigt inom den kvantitativa 

metoden (Thurén 1991, s 22). Det innebär att validitet är ett mått på hur bra ett mätinstrument 

eller mätning är och det är därför viktigt att mätinstrumentet inte ger några systematiska fel. I 

undersökningar som denna, som bygger på den kvalitativa metoden, där räknande eller 

mätande inslag saknas, avgörs validiteten utifrån hur väl undersökningen kan ge svar på 

forskningsfrågan. Det är därför viktigt att de ställningstaganden som görs och slutsatser som 

dras kan genomföras systematiskt och vila på vetenskaplig grund (Olsson & Sörensen 2007, s 

63). Med detta menas att den som håller i intervjun ska ha ett objektivt förhållningssätt till det 

han/hon studerar samtidigt som man ska skapa en trygg och förtroendegivande atmosfär 

mellan sig själv och den som ska intervjuas (Bell 2000, s 123).  

 

Reliabiliteten (pålitligheten) är inte av lika stor betydelse vid kvalitativa undersökningar som 

vid kvantitativa undersökningar. Det beror på att reliabiliteten handlar om tillförlitligheten 

dvs. om hur pass tillförlitlig en mätning är. Med detta menas att mätningarna ska vara korrekt 

gjorda och detta är särskilt vikigt vid kvantitativa undersökningar, då man strävar efter att 

komma fram till samma resultat även om man gör om undersökningen. Om man kommer 

fram till samma resultat vid upprepade undersökningar brukar man tala om en hög reliabilitet 

(Thurén 1991, s 22). Med detta menas att olika mätningar av samma slag på samma objekt 

ska ge samma värde när man upprepar mätningen. Detta kan bli svårt att uppfylla när det 

gäller levande varelser, då det kan ha skett en påverkan eller inlärning vid varje testtillfälle 

som förändrar utgångsläget för nästa test (Wallén 1996, s 66). 

 

4. EMPIRI 

I detta avsnitt redovisar jag resultatet av intervjuerna och detta sker utifrån frågeställningen. 

Svaren från intervjuerna kan se olika ut då jag har använt mig av semistrukturerade frågor.  

Här bör tilläggas att det var vanligt att respondenterna själva kom in på de olika frågorna som 

fanns med i intervjuguiden. För att bevara de intervjuade personernas anonymitet är namnen 

på respondenterna fiktiva.   
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4.1 Intervjupersonerna 

1. Andreas – 45 år, undersköterska, gift, har två barn.  

2. Torsten – 40 år, butiksbiträde, sambo, har två barn som är ett och fyra år gamla.  

3. Magnus- 46 år, barnmorska, gift, fyrabarnspappa.  

4. Henrik – 59 år, förskollärare/familjebehandlare, bor med sin fru och har två vuxna barn. 

5. Jenny – 37 år, ambulansförare, har två barn som är 13 och 9 år gamla.  

6. Petra – 31 år, brandman, ensamstående. Har inga barn.  

7. Karin – 24 år, målare, bor med sin sambo och de har två små barn.   

8. Lisa – 34 år, transport, är gift och har två barn som är tre och fem år gamla.  

 

4.2 Vilka positiva och negativa erfarenheter har de intervjuade personerna av 

sitt arbete? 

Andreas har, sedan fyra år tillbaka, arbetat på en stor arbetsplats där det nästan bara är 

kvinnor. Förutom han, som är manlig undersköterska, finns det två manliga läkare. Det 

innebär att det är tre män på avdelningen av totalt 45-50 personer. Detta upplever Andreas 

som något negativt då han kan känna att han saknar någon manlig kollega att prata med och så 

är fallet på personalfester. I övrigt anser Andreas att han träffar många patienter, unga som 

gamla och kvinnor som män så i sitt dagliga arbete tänker han inte på att han tillhör en 

minoritet. Några direkta positiva erfarenheter av att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke har 

Andreas inte och när det gäller de negativa erfarenheterna kan han tycka att det blir lite väl 

mycket ältande och surr om saker och ting. I det stora hela anser Andreas att det går bra att 

arbeta med kvinnor då han känner sig respekterad och blivit bra bemött både av sina 

arbetskollegor och av allmänheten. Han känner sig uppskattad av arbetskollegorna som frågor 

honom om saker och ting när det är något som ska fixas.  

 

Torsten jobbar på en arbetsplats där könsfördelningen är nästan hälften kvinnor och hälften 

män. Detta gäller om man räknar med de manliga kollegorna som arbetar i spelhörnan och de 

som arbetar extra på kvällar och helger. Denna könsfördelning tycker Torsten inte är något 

problem då han har jobbat på den här arbetsplatsen under så pass lång tid som i 25 år. Detta 

medför att han har fått en viss relation till många av de anställda. Om man tittar lite längre 

tillbaka i tiden kan Torsten finna en del positiva erfarenheter med att arbeta inom ett 

kvinnodominerat yrke. Eftersom han var så pass ung när han började på arbetsplatsen fick han 

många tips och råd av arbetskamraterna som var som ”lillmammor” till honom. Detta gällde 
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främst när han skulle flytta hemifrån och då det gällde matlagning. Det var inte bara jobb som 

de delade med vararandra, utan också sina privatliv. Ibland kunde han känna att han var 

ensam kille och förr, då det var färre anställda, var de som en liten familj. Han fick 

exempelvis följa med tjejerna ut och äta middag, men nu när personalen har utökats och när 

det är många av dem som har barn blir det inte samma sammanhållning som för tio år sedan. 

Detta tycker Torsten är synd då tempot är betydligt högre i dag jämfört med tidigare. Några 

negativa erfarenheter av att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke tycks Torsten inte ha och 

han anser att det inte är någon skillnad mellan att arbeta med kvinnor eller män. Är det något 

tissel eller tassel går man till den personen och reder ut det. I övrigt anser Torsten att han har 

blivit bemött på ett bra sätt, både av allmänheten och av sina kollegor, som saknar honom när 

han är borta. Det är många kunder som tycker att det är roligt att det finns fler killar att prata 

med i butiken. Detta gäller framförallt bland de äldre som i första hand brukar komma till 

honom när de behöver hjälp.  

 

Magnus har, sedan tio år tillbaka, arbetat som barnmorska. Ett yrke som till övervägande 

delen består av kvinnor då det endast finns tolv manliga barnmorskor i hela landet och inom 

sitt län är han den enda manliga barnmorskan. Från början när Magnus arbetade som 

barnmorska tänkte han mycket på att han var man och i samband med pedofilhärvan, som 

varade i Belgien för fyra till fem år sedan, tyckte han att det kändes tungt att gå till arbetet. 

Han kände sig olustig och uttittad av allmänheten. I övrigt finner han egentligen inte något 

problem med att han är manlig barnmorska, men ser gärna att det blir fler män inom yrket då 

en blandning mellan könen är att föredra. De positiva erfarenheter som Magnus kan finna med 

att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke är att han ser saker och ting utifrån ett manligt 

perspektiv. Även om Magnus anser att det inte finns så många negativa erfarenheter tar han 

upp att det kan vara svårt för kvinnor som kommer från andra länder, framförallt 

arabländerna, att acceptera en manlig barnmorska.  I övrigt anser han att han har blivit bemött 

på ett positivt sätt, både bland kollegor, chefer, patienter och av allmänheten. Ibland kan det 

vara så att en kvinna inte vill ha en manlig barnmorska, men så kan det också vara för 

kvinnliga barnmorskor dvs.  att patienten föredrar en viss barnmorska framför en annan.  

 

Henrik har, sedan 1,5 år tillbaka, arbetat som förskollärare/familjebehandlare där uppdraget är 

att stötta barnfamiljer. En arbetsplats där kvinnorna dominerar då de uppgår till sex personer i 

antal, medan männen uppgår till två personer. Det bästa vore dock om det är hälften kvinnor 

och hälften män på arbetsplatsen, anser Henrik. De positiva erfarenheter som Henrik har stött 
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på, genom att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke, är att det blir ett annat tänkande mellan 

kvinnor och män där idealet är att finna en balans. De negativa erfarenheterna är att man lätt 

kan känna sig utanför, då det blir lite väl mycket kvinnor och kvinnofrågor. Man går inte på 

hockey med någon på en kvinnodominerad arbetsplats, men är könen mer jämt fördelade är 

det lättare att hitta någon att gå på hockey med. Med detta menar han att det i själva 

yrkesutövningen inte är någon skillnad, men när det gäller umgänget på arbetsplatsen och 

mellansnacket blir det mer naturligt om det är en jämn könsfördelning. I övrigt anser Henrik 

att han känner sig respekterad och att han har blivit bra bemött både av sina arbetskollegor 

och av allmänheten och detta är särskilt tydligt inom förskolan där man såg honom som en 

resurs. Det händer dock att han kan få några kommentarer såsom ”hur kan du jobba där och ta 

hand om barnen och med den lönen”.  

 

Jenny har, sedan sju år tillbaka, arbetat som ambulansförare.  När hon började på 

arbetsplatsen var det fem tjejer som var anställda, men nu är det ca 30 procent tjejer. Att 

kvinnorna är i minoritet kan Jenny uppleva som något negativt då det är en hård jargong bland 

de anställda, samtidigt som hon kan känna att männen har högre lön och att hon saknar 

”tjejkontakten”. Förr var det också vanligt att man ansåg att kvinnor inte orkade bära lika 

mycket som männen. De positiva erfarenheterna som Jenny har stött på är att männen är mer 

raka, lättsamma och skämtsamma på ett annat sätt jämfört med på en kvinnodominerad 

arbetsplats. Hon trivs därför bättre med att arbeta med män och detta gäller även om hon anser 

att det också bör finnas tjejer på arbetsplatsen. I övrigt anser Jenny att hon har blivit bra 

bemött av sina kollegor och av allmänheten. Förr kunde det vara så att en man inte ville arbeta 

med en kvinnlig kollega, men när hon sedan fick bra ”credits” har de manliga kollegorna 

ändrat uppfattning. Särskilt nu, när det har blivit fler kvinnor på arbetsplatsen, känner hon sig 

respekterad av sina kollegor. Bland allmänheten kan det förekomma att någon hellre vill prata 

med en manlig ambulansförare än med en kvinnlig och detta har att göra med kulturella 

skillnader. Det händer också att en del blir förvånade över att se en kvinnlig ambulansförare 

och frågar ”orkar du bära?” då det förväntas att det ska vara två män i bilen.   

 

Petra har, sedan två år tillbaka, arbetat på en stor arbetsplats där det nästan bara är män. 

Förutom henne är det en tjej till som går på skift av cirka 80 brandmän. Därutöver finns det ett 

fåtal kvinnor som arbetar på kontorsdelen. De positiva erfarenheter som Petra kan finna med 

att arbeta på en mansdominerad arbetsplats är att kvinnor och män tänker olika och att de 

därmed har olika synvinklar. Det har blivit en annan stämning sedan de två tjejerna började gå 
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skift och hon ser gärna att det blir fler kvinnliga brandmän. En till två tjejer per skift vore det 

optimala. Petra anser att hon har blivit bemött på samma sätt som alla andra, då hon ska kunna 

utföra samma uppgifter som männen. Det har också fungerat bra med kläder så att de passar 

hennes storlek när det gäller handskar, stövlar etc. De negativa som Petra kan finna med att 

arbeta på en mansdominerad arbetsplats är att hon inte har samma grundstyrka som männen 

men även om många fokuserar på det fysiska, då detta är lättast att mäta, finns det andra 

arbetsuppgifter som hon anser att tjejer kan klara av lika bra som männen eller rentav bättre 

än dem. Som exempel på detta är omhändertagande på skadeplatsen dvs. att ta hand om folk 

som gråter, kvinnor med utländsk bakgrund etc. I övrigt anser Petra att hon känner sig 

respekterad och blivit bra bemött både av sina arbetskollegor och av allmänheten. Många blir 

förvånade när det kommer en kvinnlig brandman och undrar om det inte är jobbigt, men i 

övrigt upplever hon inte att hennes kompetens har ifrågasatts.   

 

Karin har, sedan 4 år tillbaka, arbetat som yrkesmålare och hon är ensam tjej bland de 35 

målare som arbetar på hennes arbetsplats. På kontoret finns ett fåtal tjejer. De positiva 

erfarenheter som Karin har av att arbeta inom ett mansdominerat yrke är att det är enkelt att 

arbeta med män, de är trevliga, uppmuntrande och det blir inte tjafs på samma sätt som när 

man arbetar med kvinnor. Är det något fel säger man till i stället för att gå bakom ryggen på 

varandra. De negativa erfarenheter som Karin har av att arbeta inom ett mansdominerat yrke 

är att man måste vara ganska ”rapp i käften”. Man måste jämt vara på hugget när det sägs 

något. Det blir mycket ”slängord” sinsemellan och så ska det inte behöva vara. I övrigt anser 

Karin att hon känner sig respekterad och blivit bra bemött av sina arbetskollegor och av 

allmänheten. Några medarbetare har varit gammalmodiga av sig och tyckt att detta är ett jobb 

för män, men de flesta medarbetarna har behandlat henne på ett bra sätt då de tycker att det är 

kul att arbeta med en kollega av det motsatta könet. En liknande uppfattning har allmänheten, 

som också anser att det är kul att det kommer en kvinnlig målare.  

 

Lisa har, sedan 14 år tillbaka, arbetat inom transport och detta är ett mansdominerat yrke då 

hon är ensam kvinna bland 25- 30 män. Utöver detta finns ett fåtal kvinnor på kontoret. Det 

som är positivt med att arbeta inom ett mansdominerat yrke är, enligt Lisa, att det är ”enklare” 

att arbeta med män då de är mer raka jämfört med kvinnor. Inom kvinnodominerade yrken är 

det ofta vanligt med mycket tissel och tassel och tjafs i allmänhet. Som på alla andra 

arbetsplatser fungerar det bättre att arbeta med vissa människor och sämre med andra. Lisa 

lyfter också fram att en del av hennes manliga kollegor verkar tro att deras ”mamma” jobbar 
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där. Det som är negativt är att arbetet är tyngre jämfört med på en kvinnodominerad 

arbetsplats. I övrigt anser Lisa att hon känner sig respekterad och blivit bra bemött både av 

sina arbetskollegor och av allmänheten. En del patienter blir förvånade när de ser att det 

kommer en kvinna som ska skjuta dem i deras sjukhussäng. ”Orkar du mig?” är en fråga som 

hon ibland får höra då det vanligtvis är killar som arbetar inom transport.  

 

4.3 Har de biologiska skillnaderna mellan könen försvårat eller förhindrat dem i 

deras yrkesutövning?  

Andreas, som arbetar som undersköterska, anser inte att hans kön har försvårat eller förhindrat 

honom att utföra sina arbetsuppgifter. När han började på arbetsplatsen var han medveten om 

att han skulle hamna i en minoritet, men detta har han inte tänkt på så mycket då det inte har 

varit något problem. I övrigt tror han att det är individuellt hur stor betydelse könet har när det 

gäller valet av yrke samt att det kan uppfattas som icke manligt att arbeta inom vården.  

 

Torsten, som arbetar som butiksbiträde, anser inte att hans kön har försvårat eller förhindrat 

honom att utföra sina arbetsuppgifter. Hans manliga chef har satsat mycket på honom när det 

gäller utbildning. När han började på arbetsplatsen var han intresserad av att arbeta inom 

handeln. Han viste inte riktigt vad han ville arbeta med, eventuellt som säljare, men först ville 

han skaffa sig erfarenhet av att arbeta inom en butik. Eftersom säljarna fick större distrikt att 

ta hand om blev det mer och mer övernattningar och detta såg Torsten som ett problem då han 

ville bilda familj. Han har också funderat på att starta en egen butik, men eftersom han då blir 

tvungen att flytta har han också lagt detta på is. I övrigt anser Torsten att det idag har blivit en 

högre status att arbeta som butiksbiträde, jämfört med tidigare, då antalet stormarknader har 

ökat. 

 

Magnus, som arbetar som barnmorska, anser egentligen inte att hans kön har försvårat eller 

förhindrat honom att utföra sina arbetsuppgifter. Däremot har han lagt märke till att vissa 

kvinnor, framförallt de som kommer från arabländerna, upplever att det är känsligt med en 

manlig barnmorska. Till en början, när Magnus började inom detta yrke, kände han sig 

annorlunda. Det beror till stor del på att han var ensam barnmorska i länet, men också på att 

det blev det en hel del intervjuer och reportage om honom då han också höll i pappagrupper 

och hade föreläsningar etc. I övrigt tror Magnus att könet har stor betydelse när det gäller 

valet av yrke och att detta kanske har särskilt stor betydelse när det gäller barnmorskeyrket, då 

det av tradition är vanligt att det är kvinnor som är barnmorska.  
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Henrik som arbetar som förskollärare/familjebehandlare anser inte att hans kön har försvårat 

eller förhindrat honom att utföra sina arbetsuppgifter och detta tänkte han inte heller på då han 

valde denna yrkesinriktning. I stället tyckte han att arbetet såg spännande ut och när han gick 

utbildningen på 1980-talet var det ganska många killar som studerade på 

förskollärarutbildningen. I övrigt tror Henrik att könet har stor betydelse när det gäller valet 

av yrke. Traditionen gör att vi blir inpräntade vad som är manliga respektive kvinnliga yrken. 

Det handlar om uppfostran.  

 

Jenny som arbetar som ambulansförare anser inte att hennes kön har förhindrat henne att 

utföra sina arbetsuppgifter. Däremot anser hon att hennes kön har påverkat hennes 

yrkesutövning då hon får slita betydligt hårdare jämfört med sina manliga kollegor. Som 

exempel på detta nämner hon att medan hon får ta i 100 procent av sin styrka behöver hennes 

manliga kollegor endast ta i 60 procent. I övrigt anser Jenny att könet har stor betydelse när 

det gäller valet av yrke då det ”sitter i väggarna”. Hon menar att det är få killar som kan tänka 

sig att jobba som sjuksköterska på någon vårdavdelning och dela ut mediciner. Männen vill 

arbeta som ambulansförare, medan kvinnor kan tänka sig att arbeta på en vårdavdelning. Det 

finns mycket teknisk utrustning i bilen och den är männen mer kunniga på.  

 

Petra, som arbetar som brandman, anser inte att hennes kön har förhindrat henne att utföra 

sina arbetsuppgifter. Däremot anser hon att detta har påverkat hennes yrkesutövning då hon 

får kämpa hårdare jämfört med männen eftersom hon inte har samma grundstyrka som dem. 

Det tyngsta jobbet är rökdykare. Eftersom det är jobbigt att släpa ut någon som väger 80 kilo 

ur ett brinnande hus krävs det vanligtvis att man hjälps åt. I övrigt är man alltid två när man 

rökdyker och så finns det fler personer utanför huset som man kan ta till hjälp. Petra tränar 

mycket för att orka med arbetet och ofta tränar hon mer än männen då det finns årliga tester 

som man är tvungen att klara av. I övrigt anser Petra att könet har stor betydelse när det gäller 

valet av yrke och att detta har att göra med hur man är som person och till viss del ”sitter det i 

väggarna”. För Petras del började hon intressera sig för brandmansyrket redan när hon gick i 

högstadiet.  

 

Karin, som arbetar som yrkesmålare, anser inte att hennes kön har försvårat eller förhindrat 

henne att utföra sina arbetsuppgifter. När Karin började på arbetsplatsen var hon medveten 

om att hon skulle vara en minoritet, men hon tyckte att det skulle bli ganska roligt då hon 
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upplever att det är enklare att arbeta med män. I övrigt anser Karin att könet har stor betydelse 

när det gäller valet av yrke.  

 

Lisa, som arbetar inom transport, anser inte att hennes kön har försvårat eller förhindrat henne 

att utföra sina arbetsuppgifter. Ibland har hon fått höra att tjejer inte ska arbeta inom transport, 

men varför inte? Det är många vagnar att dra och killarna tycker också att det kan vara tungt, 

men är man tjurig och tar i så orkar man det. I övrigt anser Lisa att könet har stor betydelse 

vid valet av yrke, men detta var inget som hon tänkte på när hon när hon fick det här jobbet.  

 

4.4 I vilken omfattning har socialisationen påverkat deras yrkesval?  

Andreas har vuxit upp tillsammans med sin mamma och pappa på en bondgård. Hans pappa 

arbetade hemma och i skogen med jordbruk, medan hans mamma arbetade som hemsamarit. 

Han har en äldre syster som, i likhet med honom, arbetar inom vården. Andreas slutade skolan 

efter nionde klass och började jobba inom handel och restaurang. 1997 tog han tjänstledigt 

och läste upp kärnämnena på komvux och sedan, när han blev uppsagd, sökte han till 

undersköterska och det är denna linje som han har gått på högskolan. Den främsta orsaken till 

varför Andreas valde denna utbildning var att han prövade på vårdyrket när han var ung, ca 

16-17 år, och då tyckte han att det var roligt att arbeta inom äldrevården. Samtidigt som han 

blev uppsagd, inom handeln, gick han en åtta veckors introduktionskurs för män inom vården 

och det var efter detta som Andreas bestämde sig för att han ville arbeta inom vården. 

Däremot var det en slump att han hamnade på ögonmottagningen då det var en kompis 

mamma som berättade att de behövde en undersköterska på hennes jobb. Andreas ångrar inte 

sitt yrkesval, men skulle kunna tänka sig att pröva på att arbeta på en annan avdelning. På 

fritiden ägnar han mycket tid åt barnen. Pojken spelar innebandy så det blir en del träningar, 

han jagar älg, fiskar, målar lite tavlor, läser böcker och renoverar sitt hus. 

 

Torsten har vuxit upp med sin mamma och pappa inne i staden och de hade en sommarstuga 

som de vistades i på sommarloven. Hans mamma var hemmafru tills han var 14-15 år, sedan 

började hon ha dagbarn och därefter började hon städa på kyrkan. Hans pappa arbetade först 

åt Pressbyrån och sedan blev han konsult och började fara runt som säljare, öppnade närköp, 

grillar etc. Hans lillebror har arbetat som säljare på Anton berg och numera arbetar han på K-

rauta. Det ligger i släkten att arbeta med butiksjobb och säljarjobb. Efter nioåriga grundskolan 

gick Torsten tvåårig distribution och kontorslinje på gymnasiet och under andra halvåret valde 

han distribution och då praktiserade han två gånger i veckan i en butik. Därefter fick han fast 
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anställning i butiken. Den främsta orsaken till varför Torsten valde denna utbildning är att han 

började sommarjobba på en matvaruaffär och tyckte att arbetet verkade intressant då det 

hände mycket, ”ingen dag var den andra lik”, och att han hade mycket kontakt med 

människor. Torsten tror inte att han skulle trivas med att sitta instängd på ett kontor under en 

hel dag.  På fritiden är han mycket tillsammans med sina barn och de har en sommarstuga där 

de brukar vistas på sommaren.  

 

Magnus har vuxit upp under stabila förhållanden tillsammans med sin mamma och pappa. 

Hans pappa arbetade som förman på Kubal medan hans mamma var butikschef på Konsum. 

Han har två äldre syskon. Den ena systern arbetar som kontorist inom en hälsokedja, medan 

den andra arbetar som undersköterska på ett ålderdomshem.  Magnus har en 

undersköterskeutbildning i botten och har därefter studerat till sjuksköterska och har arbetat 

som ambulansförare i 14 år. Därefter valde han att gå vidare genom att läsa till barnmorska. 

Det innebär att Magnus har studerat på högskolan i totalt 4,5 år. Det är flera orsaker till varför 

han har valt att arbeta som barnmorska, där den främsta orsaken handlar om att kunna påverka 

andra människor. Magnus brinner för att arbeta med barn (och verka mot barnmisshandel) 

men också med föräldrar, både gravida mammor och blivande pappor (pappagrupper). 

Dessutom tycker han att det är givande att hålla i föreläsningar när det gäller våld mot barn 

och kvinnor. På Fritiden är han intresserad av modelltåg och att köra tåg har för honom varit 

en stor önskan. Trots detta ångrar Magnus inte sitt yrkesval. Han är stolt över sitt jobb som 

barnmorska och han anser att det har varit givande att vara ute och föreläsa och hålla i 

pappagrupper. 

 

Henrik har vuxit upp tillsammans med sin mamma och pappa. Hans uppväxttid har varit 

orolig dels med tanke på att de har flyttat ett flertal gånger och dels för att de har haft det svårt 

ekonomiskt. Hans pappa arbetade som diversearbetare och under hans tio sista år, innan han 

gick i pension, arbetade han som busschaufför. Hans mamma arbetade deltid som städare på 

ett sjukhus. Han har tre bröder, där den ena brodern arbetar med elförsörjning medan den 

andra är industrisäljare. Hans lillebror arbetar, i likhet med honom, som förskollärare och 

Henrik tror att han indirekt kan ha påverkat broderns yrkesval. Henrik har förutom 

grundskolan gått tre-årig ekonomisk linje på gymnasiet och därefter förskollärarlinjen. Han 

har också läst ett par enstaka kurser på högskolan. Orsaken till varför han började läsa till 

förskollärare var att han själv fick barn och tyckte att detta yrke såg spännande ut, samtidigt 

som han ville göra något annat. Han hade arbetat med ekonomi och administration i nio år.  
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Det som gjorde honom intresserad av att arbeta som förskollärare/familjebehandlare är att han 

är rastlös i sin natur. Tjänsten dök upp och eftersom han hade arbetat inom omsorgen tycket 

han att det var kul att testa detta arbete då han hade en passande bakgrund. Henrik ångrar inte 

sitt yrkesval då han har velat arbeta med människor, däremot kan han ställa sig frågande till 

om valen mellan de olika yrkena som han har hoppat emellan är rätt. På fritiden spelar han 

långgolf och är allmänintresserad av olika sporter och av snickeri. 

 

Jenny har, som enda barn, vuxit upp tillsammans med sin mamma och pappa. Hennes pappa 

var snickare och hennes mamma arbetade på Telia. När hon blev uppsagd därifrån fick hon 

möjlighet att omskola sig, antingen till vårdbiträde eller till undersköterska, och hon valde att 

studera till undersköterska. Detta skedde efter det att Jenny utbildat sig till vårdbiträde. Jenny 

har läst till undersköterska och därefter till sjuksköterska. Det innebär att hon har läst 2,5 år på 

högskolan. Orsaken till varför hon läste till undersköterska var en slump då detta var 

tredjehandsvalet på gymnasiet då hon, som första och andra alternativ, hade sökt reklam och 

dekoration och barn och ungdomslinjen. När det gäller högskolestudierna blev 

sjuksköterskeutbildningen ett krav då ambulansen krävde att man skulle ha denna utbildning 

för att få göra allt i bilen. Det som gjorde Jenny intresserad av att arbeta inom detta yrke var 

att det är mycket ”action” och att man får göra det mesta inom vården. I övrigt trivs Jenny 

med sitt arbete då hon tycker om att arbeta med människor, men anser att lönen är alldeles för 

låg. Detta gör att hon skulle vilja pröva på att arbeta någon annanstans. Hennes 

fritidsintressen är hästar och hon har själv har haft en egen häst.  

 

Petra har vuxit upp tillsammans med sin mamma och pappa. Hennes mamma arbetade som 

dagisfröken och hennes pappa arbetade på Vattenfall som maskinist. Hon har en bror som 

arbetar på Länsstyrelsen som stadsplanerare. De främsta orsakerna till varför hon valde denna 

utbildning är att hon tycker om friluftsliv, att träna, att ta i och göra något annorlunda och att 

hjälpa människor som är i behov av hjälp. Hon upplever det som en adrenalinkick att inte veta 

vad man får för arbetsuppgifter. Det kan handla om att köra brandbil, släcka bränder, 

informera på skolor etc. På gymnasiet läste hon 3-årig omvårdnadslinje, gjorde sedan lumpen 

och gick därefter en 15 veckors brandkårsutbildning. I övrigt trivs Petra med sitt arbete då hon 

ville göra någonting annorlunda dvs. att rädda och hjälpa dem som är i nöd. På fritiden tycker 

Petra om friluftsliv, att vara ute, träna, vara med kompisar etc.  
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Karin har vuxit upp tillsammans med sin mamma och till viss del med sin pappa som flyttade 

hemifrån då hon var 13 år. Hennes mamma arbetade på dagis som kokerska och hennes pappa 

byggde pallar och presenningar på vintern och på sommaren arbetade han på Karins jobb, 

men gjorde mer ”grovjobb” som exempelvis att bygga fasader. Hon har en lillebror som är tio 

år yngre än henne så han går fortfarande i skolan. Karin har, förutom grundskolan, gått 

byggprogrammet på gymnasiet med inriktningen målare. Orsaken till varför hon valde denna 

utbildning var att hon inte ville studera vidare efter gymnasiet och eftersom denna linje hade 

goda förutsättningar på arbetsmarknaden valde hon att studera till målare. Ett yrke som hon är 

nöjd med. På fritiden sitter hon mycket framför datorn och går på gymmet och styrketränar.  

 

Lisa har vuxit upp tillsammans med sin mamma. Hennes pappa lämnade dem när hon var ett 

år gammal. Sedan hon var två år har hon haft en ”låtsaspappa” och det är tack vare honom 

som hon har fått jobbet på transport. Han var chef på arbetsplatsen en gång i tiden. Hennes 

mamma har också, i likhet med dem, arbetat på sjukhuset, men då som städare. Inom 

sjukhuset är det vanligt att man får jobb via kontakter. Lisas pappa arbetar på Metso och är 

resande. Han är arbetsledare. Lisa har en äldre syster och en halvsyster som är tre år yngre än 

henne. Hennes äldre syster har också jobbat inom ett mansdominerat yrke, då hon har gått 

fyraårig teknisk linje, men är sedan en tid tillbaka arbetslös. Hon har varit gift med en man 

som hade cancer och under den perioden ville hon inte arbeta och därför har hon kommit från 

arbetet. Lisas halvsyster är utbildad till lärare och hon bor i Nya Zeeland med sin man som är 

flygmekaniker. Eftersom han inte fick jobb i Sverige sökte han jobb utomlands och fick då 

detta jobb. Lisa har gått tvåårig handel och kontor på gymnasiet. Eftersom det var svårt att få 

arbete inom detta yrke arbetade hon sex månader på ett dagis och sedan blev det förlängt i 

ytterligare sex månader. Därefter fick hon ett vikariat på transport, som sedan förlängdes, och 

nu har hon fått fast anställning där. Orsaken till varför hon valde handel och kontor på 

gymnasiet är att hon alltid har velat ha en butik eller få jobba på en affär.  Det som gjorde 

henne intresserad av att arbeta inom transport var att hon blev erbjuden detta jobb. Det 

handlar om ”säkra” pengar och därför har hon blivit kvar på denna arbetsplats. Lisa ångrar 

inte att hon arbetar med det hon gör, men eftersom hon har en annan utbildning hoppas hon 

att en dag får möjlighet att arbeta inom handel och kontor. På fritiden är hon mycket 

tillsammans med sina små barn. 
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5. ANALYS 

I detta avsnitt kommer jag att analysera och diskutera de resultat jag har kommit fram till i 

min studie. Detta gör jag genom att jämföra de befintliga teorierna inom området med de 

intervjuade personernas upplevelser och erfarenheter av att arbeta inom yrken som ligger 

utanför deras ”naturliga” grupptillhörighet. 

 

5.1 Vilka positiva och negativa erfarenheter har de intervjuade personerna av 

sitt arbete? 

Då syftet med uppsatsen är att ta reda på hur kvinnor upplever att det är att arbeta inom ett 

mansdominerat yrke och hur män upplever att det är att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke 

har jag intervjuat åtta personer, fyra kvinnor och fyra män.  Det som respondenterna i denna 

studie har gemensamt är att de anser att det är önskvärt att det både ska finnas kvinnor och 

män på en arbetsplats. Ett argument som grundar sig på att kvinnor och män tänker olika och 

ser saker och ting utifrån olika perspektiv, vilket medför att de kan dra lärdom av varandra. 

Denna uppfattning delar även Westberg då han anser att det är viktigt att argumentera för att 

det både ska finnas kvinnor och män på en arbetsplats. En uppfattning som innebär att det inte 

bara är kultur och historia som avspeglas i skillnader mellan könen utan att det också har att 

göra med biologin, generna och kromosomerna (Westberg 1983, s 13). Att både kvinnor och 

män bör finnas på en arbetsplats framgår också av en studie som har gjorts om moderna 

kunskapsföretag. Resultatet från den studien visar att arbetsgivaren vill ha en jämn 

könsfördelning bland sina anställda så att det kan skapas ett bättre socialt klimat och öppnare 

kommunikation på arbetsplatsen. Framgångsfaktorer som gör att en arbetsplats kan bli 

effektiv och mångsidig (Furst 1999, s 45).  

 

En av de negativa erfarenheterna som kvinnorna har stött på av att arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats är att det krävs att man är rapp i käften så att man kan säga ifrån. 

En uppfattning som är särskilt tydlig hos Karin, som är yrkesmålare. Hon anser att det blir 

mycket ”slängord” sinsemellan och att man ständigt måste vara på hugget när det sägs något 

och så ska det inte behöva vara. Detta tar också Wiberg upp då hon i Uppsala nya tidning 

skriver att det är vanligt att det frodas fördomar och en hård jargong på enkönade 

arbetsplatser, samt att sjukfrånvaron också brukar bli högre (Uppsala nya tidning).  En annan 

negativ erfarenhet som Jenny, som är ambulansförare, tar upp är att kvinnorna diskrimineras 

då de har lägre lön jämfört med sina manliga kollegor och detta gäller även om de utför 
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samma arbetsuppgifter. Att kvinnor diskrimineras på grund av att de har lägre lön är, enligt 

Lillienberg, ett uppmärksammat problem och detta gäller inom olika arbetsområden. Andra 

problemområden som Lillienberg lyfter fram är att det är vanligt att kvinnor inte blir tagna på 

allvar, att de inte får den handledning som de behöver för att kunna utföra arbetet, att de inte 

blir kallade på möten som männen blir kallade till eller att de inte får den information som de 

behöver för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Det kan också vara så att ingen lyssnar till 

dem och att de har sämre möjligheter att avancera på arbetsplatsen då det är männen som får 

gå på kurser och därmed får utföra svårare arbetsuppgifter (Lillienberg 1986, s 7-9).   

 

Här bör tilläggas att även om litteraturen inte tar upp vilka positiva erfarenheter som kvinnor 

har stött på av att arbeta på en mansdominerad arbetsplats kan jag se att de kvinnliga 

respondenterna ställer sig positiva till detta då anser att det är att det är enklare att arbeta med 

män. Det beror på att männen överlag är rakare, lättsammare, mer uppmuntrande och 

skämtsamma jämfört med kvinnorna och att det därmed inte uppstår lika mycket tjafs och 

konflikter som när man arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats.  

 

En annan aspekt som de kvinnliga respondenterna tar upp är att allmänheten kan bli förvånad 

när det kommer en kvinnlig ambulansförare i stället för en manlig och på motsvarande sätt 

gäller det när det kommer en kvinna som ska transportera sjukhussängen. ”Orkar du bära?” 

och ”orkar du dra sjukhussängen?” är vanliga kommentarer som de kan få höra.  Även Petra, 

som är brandmän, har fått höra liknande kommentarer som ”är det inte jobbigt?” 

Frågeställningar som bygger på att många jobb karakteriseras av olika roller som antingen 

förknippas med kvinnor eller män. Detta tar också Alvesson och Due Billing upp då de anser 

att det i samhället skapas mer eller mindre djupa föreställningar om att vissa typer av yrken, 

utbildning och positioner i arbetet hör ihop med ett visst kön (Alvesson & Due Billing 1998, s 

84). En liknande uppfattning har Abrahamsson, professor på Luleå Tekniska Universitet, då 

hon anser att kön spelar roll men att det spelar roll på olika ställen och i olika tider. Med detta 

menar hon att vi förenklar i stället för att tänka själva och att vi därmed tolkar in en massa i 

medarbetarens kön. Det handlar såsom Abrahamsson uttrycker det om att man blandar ihop 

kön och kompetens. Bara för att du är kvinna uppfattas du vara bra inom vården och du kan 

bara vara bra inom vården om du är kvinna och på motsvarande sätt gäller detta inom 

traditionellt manliga yrken (Uppsala nya tidning). Denna uppfattning tar också två av de 

kvinnliga respondenterna upp. Karin, som arbetar som målare, anser att en del av sina manliga 

medarbetare har varit gammalmodiga av sig då de menar att yrkesmålare är ett manligt yrke 
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som bör utföras av män. En liknande uppfattning har Jenny. När hon började på ambulansen 

var en del av hennes manliga kollegor skeptiska till att arbeta med henne då hon var kvinna, 

men när hon väl fick visa vad hon gick för fick hon bra ”credits” vilket har medfört att de 

manliga kollegorna har ändrat uppfattning. 

 

Den dokumentation som finns om män i traditionella kvinnojobb pekar på en annan 

problematik än den som kvinnor möter i mansjobb och detta tar också Furst upp. Män har 

välkomnats av arbetskamrater och befordringsvägarna har varit öppnare än för kvinnor i 

motsvarande situation. Detta är särskilt tydligt inom barnomsorg och på omvårdnadsområdet 

då manliga förebilder ses som positivt för barnen och inte minst för att undergräva 

könsstereotypa uppfattningar om kvinnors och mäns plats i samhället (Furst 1999, s 44). 

Denna uppfattning delar också Henrik, som arbetar som förskollärare/familjebehandlare. Han 

anser att han känner sig respekterad och att han har blivit bra bemött både av sina 

arbetskollegor och av allmänheten. Detta var särskilt tydligt inom förskolan, där de såg 

honom som en resurs. 

 

För männens del handlar de negativa erfarenheterna av att arbeta inom ett kvinnodominerat 

yrke om att de det blir mycket ältande och surr om saker och ting. Vidare så anser de att det 

blir mycket prat om kvinnofrågor och att det är svårt att göra något tillsammans utanför 

arbetet som exempelvis att gå på hockey. Även om männen lyfter fram att de gärna skulle 

vilja se fler av sitt kön på arbetsplatsen anser de att det går bra att arbeta med kvinnor. Furst 

menar att denna möjlighet skulle kunna komma till stånd om kvinnornas arbete uppvärderas 

och utvecklas. Det handlar om att kvinnorna lönemässigt ska bli mer attraktiva och erbjudas 

utvecklings- och karriärmöjligheter och det är först då som män, i större utsträckning jämfört 

med idag, skulle välja att arbeta inom kvinnodominerade yrken (Furst 1999, s 47).   

 

5.2 Har de biologiska skillnaderna mellan könen försvårat eller förhindrat dem i 

deras yrkesutövning?  

När det gäller de biologiska skillnaderna är respondenterna överens om att dessa skillnader 

inte har förhindrat dem att utföra sina arbetsuppgifter. Däremot anser två av de fyra kvinnliga 

respondenterna att de biologiska skillnaderna har försvårat dem i deras yrkesutövning då de 

inte har samma kroppsbyggnad och muskelmassa som männen. Som exempel på detta anser 

Jenny, som är ambulansförare, att medan hon får ta i 100 procent av sin styrka för att lyfta den 
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skadade personen behöver hennes manliga kollegor endast ta i 60 procent. En liknande 

uppfattning har Petra som arbetar som brandman. Hon anser att det tyngsta jobbet är att vara 

rökdykare och eftersom det är tungt att släpa ut någon som väger 80 kilo ur ett brinnande hus 

krävs det vanligtvis att man hjälps åt. Samma argument använder sig SAF (svenska 

arbetsgivareföreningen) av då de anser att medfödda skillnader i fysisk styrka förhindrar en 

jämn könsfördelning på arbetsmarknaden. SAF menar att detta är ett dilemma då det under 

lång tid framöver kommer att finnas ”tunga” jobb som inte kan underlättas genom tekniska 

hjälpmedel. Ett annat problem som LO (landsorganisationen) tar upp är att det är vanligt att 

det förekommer negativa attityder hos arbetsledningen, som ofta tror att kvinnor inte klarar 

vissa jobb och som ofta är rädda för att kvinnorna tar de lättare jobben eller ”reträttjobben” 

(Fredriksson 1985, s 40).  

 

Även om det är många kvinnor som är fysiskt svagare än genomsnittsmänniskan anser 

Alvesson och Due Billing att detta inte bör leda till att alla kvinnor stängs ute från dessa 

yrken, då vissa kvinnor är tillräckligt fysiskt starka och därmed kvalificerade för dessa jobb. I 

stället menar de att det i de flesta jobb saknas könsrelaterade fysiska egenskaper (Alvesson & 

Due Billing 1999, s 21). Denna uppfattning delar också Jenny som är ambulansförare. Hon 

menar att även om många fokuserar på det fysiska, då detta är lättast att mäta, finns det andra 

uppgifter som tjejer kan klara av lika bra som män eller rentav bättre och som exempel på 

detta nämner hon omhändertagande på skadeplatsen. En uppfattning som också delas av LO 

då de anser att kvinnor inte behöver ha speciellt ”lätta” jobb vilket många verkar tro. I stället 

menar LO att det är vanligt att kvinnor också utför ”tunga” arbeten och så är fallet inom 

vården, där det förekommer tunga lyft (Fredriksson 1985, s 40-41). Här bör tilläggas att det 

för männens del inte är någon av dem som anser att de biologiska skillnaderna har förhindrat 

eller försvårat dem i deras yrkesutövning. En uppfattning som i sig inte är konstig med tanke 

på att männen överlag har mer muskelkraft jämfört med kvinnorna. Sett utifrån mitt eget 

perspektiv tror jag att båda könen kan utföra samma yrke men att det, av olika anledningar, 

kan bli betydligt ”tuffare” för det kvinnliga könet. Det är därför som jag, i likhet med 

Fredriksson anser att det viktigt att ha rätt teknik och att använda sig av de hjälpmedel som 

finns för att underlätta arbetet. Detta gäller framförallt för kvinnornas del då de inte har 

samma fysiska styrka som männen, men för männens del är detta också viktigt att tänka på för 

att inte slita ut kroppen i onödan.  
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5.3 I vilken omfattning har socialisationen påverkat deras yrkesval?  

Av intervjuerna framgår att kön har stor betydelse när det gäller valet av yrke och detta tar i 

stort sett alla respondenterna upp. Det handlar såsom Petra, som är brandman, och Jenny, som 

är ambulansförare, uttrycker det om att kön sitter i väggarna. Denna uppfattning delar även 

Westberg då han anser att det handlar om socialt skapade förväntningar som formar barn, 

redan från tidig ålder, att bli endera flicka eller pojke (Westerberg 1998, s 186). En liknande 

uppfattning har Lisa som arbetar inom transport. Hon har ibland har fått höra att tjejer inte ska 

arbeta inom transport, men varför inte? Bland de manliga respondenterna anser Magnus, som 

arbetar som barnmorska, och Henrik, som arbetar som förskollärare/familjebehandlare, att 

detta har att göra med traditionen. Det handlar om uppfostran.   

 

Härigenom framgår att socialisationen har stor betydelse för hur kvinnor och män formas och 

detta tar också Talcott Parsons upp i sin teori om könsroller. Han hävdar att kvinnor och män 

kompletterar varandra genom att de socialiseras till funktionellt olika roller. Roller som enligt 

Gonäs har att göra med normer, traditioner, historia och kultur som tillsammans inverkar på 

den s.k. könsmärkningsprocessen, där egenskaper kopplas samman med kön och sedan 

kopplas (köns)egenskaper samman med arbetsuppgifter (Gonäs 2001, s 85). Denna 

uppfattning delar också Hirdman då hon anser att varje människa föds och växer upp i ett 

genussystem som redan på förhand har definierat vad som är kvinnligt och manligt 

(jämställdhet).  Det är genom detta genussystem som Hirdman vill visa på att könen hålls isär 

och att det är männen som har större makt än kvinnor (Elvin-Nowark & Thomsson 2003, s 

36).  

 

En utveckling som också speglar sig på den svenska arbetsmarknaden där det råder en viss 

arbetsdelning mellan könen då det är vanligt att männen återfinns i toppen på 

chefsbefattningar medan kvinnor återfinns inom lågavlönade yrken längre ner i hierarkin. Det 

innebär att den svenska arbetsmarknaden både är horisontellt och vertikalt könssegregerad då 

kvinnor och män återfinns inom olika områden (Elvin-Nowark & Thomsson 2003, s 199). Det 

är i detta sammanhang som jag kan se att det både finns människor som väljer att följa sina 

föräldrars fortspår, där argumentet handlar om fortplantning, och att det också finns 

människor som väljer att bryta mot denna ordning och så är fallet med de åtta personer som 

jag har intervjuat, då dessa har valt att arbeta inom icke traditionella yrkesval.  Val som enligt 

Alvesson och Due Billing har att göra med att kvinnor och män har olika intressen då de har 

socialiserats på olika sätt (Alvesson & Due Billing 1999, s 84). Andra orsaksförklaringar kan 
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vara, såsom två av respondenterna uttrycker det, att de har haft tur och fått jobbet genom 

kontakter. Andreas, som arbetar som undersköterska, blev rekommenderad jobbet via en 

kompis mamma medan Lisa, som arbetar inom transport, fick jobbet via sin ”låtsaspappa”. 

Det som dessa två respondenter har gemensamt är att de tillhör samma klass. Med detta 

menas att de har liknande socioekonomiska förutsättningar. Det handlar såsom Elvin- Nowark  

och Thomsson uttrycker det om en slags grund för människors möjligheter i livet (Elvin-

Nowark & Thomsson 2003, s 72).  

 

Det är med denna utgångspunkt som samhället brukar delas in i olika klasser och dessa är 

underklassen, arbetarklassen, medelklassen eller överklassen, där var och en av de olika 

klasserna är knuten till bestämda konsumtionsmönster och till social rörlighet. En beskrivning 

som enligt Bourdieu handlar om att människor och grupper i det svenska samhället kan delas 

in i olika rum och det är dessa som Bourdieu kallar för ett fält. Det som kännetecknar dessa 

fält är att människor har olika mängd kulturellt kapital (i form av utbildning) och ekonomiskt 

kapital och det är detta som påverkar vilka företeelser, vanor och smak (habitus) som 

människor har (Bladh et al. 1997, s 102, Bourdieu 1993, s 19, 271).  

 

När det gäller respondenterna i denna studie kan jag se att det endast är Torsten, som är 

butiksbiträde, som arbetar inom samma yrke och klass som sin pappa gör. Detta tyder på att 

det är relativt ovanligt att arbeta inom samma yrkesområde som sina föräldrar. Däremot 

verkar det vara betydligt vanligare att man tillhör samma klass och så är fallet med Karin som 

tillhör arbetarklassen. Karin arbetar som målare medan hennes mamma arbetar som kokerska 

på dagis och hennes pappa bygger pallar, presenningar och fasader etc. Av studien framgår 

också att det är fem av respondenternas syskon som arbetar inom samma bransch som de 

intervjuade personerna gör. Detta visar på att det finnas en viss påverkan inom familjen där 

socialisationen har en stor betydelse när det gäller valet av utbildning och yrkesinriktning. 

Denna uppfattning delar också Henrik, som är förskollärare/familjebehandlare, då han anser 

att han indirekt har påverkat broderns yrkesval.    

 

Här bör tilläggas att det är flera av respondenterna som har en högskoleutbildning dvs. ett 

högre kulturellt kapital jämfört med sina föräldrar. Som exempel på detta kan nämnas Henrik 

som har studerat till förskollärare. Hans mamma har arbetat som städare på ett sjukhus medan 

hans pappa arbetade som diversearbetare och busschaufför. Ett annat exempel på detta är 

Andreas som läste till undersköterska medan hans föräldrar arbetade som hemsamarit och 
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med jordbruk.  Jenny, som arbetar som ambulansförare, har också läst till undersköterska och 

därefter har hon läst till sjuksköterska. Hennes pappa arbetade som snickare och hennes 

mamma jobbade på Telia. Det var först när Jennys mamma blev arbetslös som hon läste till 

undersköterska och detta skedde efter det att Jenny hade läst denna utbildning. 

   

Att de intervjuade personerna har ett större kulturellt kapital dvs. högre utbildning jämfört 

med sina föräldrar är kanske i sig inte så konstigt med tanke på att det, i dagens samhälle, 

krävs högre utbildning jämfört med då våra föräldrar var små. Detta har till stor del att göra 

med den tekniska och ekonomiska utvecklingen som har skett i samhället. Det är i detta 

sammanhang som jag kan se att även om det kulturella kapitalet generellt sett är större idag 

jämfört med det kapital som respondenternas föräldrar har är det inte säkert att deras habitus 

skiljer sig åt. Till viss del har detta med det ekonomiska kapitalet att göra, då vissa intressen 

är dyrare än andra, men i denna studie där jag har intervjuat människor som tillhör 

arbetarklassen och medelkassen kan jag inte se någon större skillnad. Detta gäller med 

undantag av Magnus, som är barnmorska. Han har ett stort intresse för modelltåg, vilket i sig 

kan betraktas som en dyr hobby. Henrik, som arbetar som förskollärare/familjebehandlare 

tycker om att spela långgolf, medan Jenny, som arbetar som ambulansförare, har ett intresse 

av hästar och hon har själv haft en egen häst.  I övrigt är det tre av respondenterna som har tait 

upp att mycket av deras fritid går åt till att ta hand om barnen.   

 
Sammanfattningsvis kan nämnas att kön har stor betydelse när det gäller valet av yrke och att 

de biologiska skillnaderna kan försvåra yrkesutövningen. Detta är särskilt tydligt bland 

kvinnorna då de vanligtvis har mindre muskelkraft jämfört med männen. I övrigt har 

socialisationen en stor påverkan när det gäller valet av yrke och utbildning och detta gäller 

även om respondenterna överlag har ett högre kulturellt kapital jämfört med deras föräldrar.  

5.4 Förslag till vidare forskning 

För att få en mer omfattande bild av hur kvinnor och män upplever att det är att arbeta inom 

ett icke traditionellt yrkesval vore det intressant att utöka antalet intervjuade personer i 

studien. På så sätt skulle man kunna se om respondenternas svar skiljer sig åt mellan olika 

yrkesgrupper, mellan stad och landsbygd och mellan olika städer i Sverige. Detta med tanke 

på de fördelar som finns med att ha både kvinnor och män på samma arbetsplats. Det är med 

denna utgångspunkt som jag anser att både arbetsgivaren och de anställda kan dra nytta av 

denna kunskap när det gäller nyrekryteringar, men också när det gäller omorganisationer för 
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att säkerställa att det både finns kvinnor och män inom en och samma enhet/avdelning. Sett 

utifrån ett vidare perspektiv anser jag att det också skulle vara intressant att studera om och 

hur svenska kvinnor och män skiljer sig åt när det gäller att arbeta inom ett icke traditionellt 

yrkesval jämfört med EU och övriga delen av världen.  

 

6. REFLEKTIONER 

I detta avsnitt kommer jag att på en mer övergripande nivå reflektera över innehållet och 

resultatet från min uppsats.  

 

Denna uppsats har varit givande att skriva på många sätt. Förutom att jag har fått möjlighet att 

genomföra en kvalitativ studie har jag också fått pröva på att genomföra en 

intervjuundersökning. En undersökning som i sig kanske inte har varit så omfattande, då 

studien motsvarar 15 högskolepoäng, men som ändå har gett prov på olika svårigheter och 

problem som en forskare kan stöta på i sitt dagliga arbete. Problem som kanske i första hand 

gäller att få ett så representativt urval som möjligt, men också när det gäller sättet att tolka det 

insamlade datainsamlingsmaterialet på. Det är med dessa utgångspunkter som jag anser att 

valet av metod har stor betydelse för undersökningens trovärdighet.  

 

Den lärdom jag har dragit av denna studie är att intervjuer, som metod, endast fångar upp ett 

fåtal personers upplevelser och erfarenheter, varför jag anser att det är svårt att vara säker på 

att mitt urval representerar befolkningen i stort när det gäller hur kvinnor och män upplever 

att det är att arbeta inom icke traditionella yrkesval. Däremot anser jag att det både var 

intressant och lärorikt att lyssna på de intervjuade personernas berättelser. Vidare så anser jag 

att det kan vara svårt att analysera de insamlade datamaterialet på ett objektivt sett. Dels med 

tanke på att jag själv bär på min egen förförståelse men också när det gäller att ta hänsyn till 

befintliga teorier och sätta in de resultat som jag har kommit fram till från mina intervjuer i en 

lämplig kontext.  

 

En annan sak som jag reflekterat över är att män verkar ha lättare att bryta sig in på 

kvinnodominerade arbetsplatser, då de har välkomnats av arbetskamraterna och då 

befordringsvägarna varit öppnare, jämfört med hur det är för kvinnor i motsvarande situation. 

Detta fenomen har jag själv stött på i yrkeslivet och funderat över. Det är såsom att 

kvinnornas vårdande gen kommer fram, medan det bland männen blir en kyligare ton där det 
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är vanligt at kvinnorna, på ett eller annat sätt, stängs ute. En ton som inte enbart framgår 

mellan kvinnor och män på arbetsplatsen utan också när det gäller själva yrkesutövningen då 

män vanligtvis återfinns inom jobb som kräver att man ska vara sträng, uttrycks lös och kylig 

och så är fallet med exempelvis brandman, polisyrket och officer. 
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 BILAGA 1 
 
Intervjuguide     

     
• Du kan väl börja med att berätta lite om dig själv. 

 
• Vad har du för intressen? 

 
• Hur har din uppväxtmiljö sett ut? 

 
• Vad har dina föräldrar arbetat med? 

 
• Har du några syskon? Om ja, vad har de arbetat med? 

 
• Vad har du för utbildningsbakgrund? 

 
• Var är orsaken till att du valde denna utbildning? (kompisar, intresse, betyg, status 

etc.) 
 

• Vad arbetar du med? 
 

• Vad var det som gjorde dig intresserad av att arbeta inom detta yrkesområde? 
 

• Hur länge har du arbetet inom detta yrke? 
 

• Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats? 
 

• Hur upplever du att det är att arbeta på en kvinnodominerad/mansdominerad 
arbetsplats? 

 
• Vilka positiva erfarenheter kan du finna med att arbeta inom ett 

kvinnodominerat/mansdominerat yrke? 
 

• Vilka negativa erfarenheter har du sött på då du arbetar inom ett 
kvinnodominerat/mansdominerat yrke? 

 
• Anser du att ditt kön har försvårat eller förhindrat dig att utföra dina arbetsuppgifter? 

Om ja, på vilket sätt? 
 

• Hur upplever du att har blivit bemött av dina arbetskollegor? 
 

• Hur upplever du att du blir bemött av allmänheten då du arbetar inom ett 
kvinnodominerat/mansdominerat yrke? 

 
• Har du själv reflekterat över hur det är att arbeta på en 

kvinnodominerad/mansdominerad arbetsplats och vad det har inneburit för dig? 
 

• Vilken betydelse tror du att könet har när det gäller valet av yrke? 
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• Hur tänkte du själv kring ditt kön när du valde att arbeta inom ett 
kvinnodominerat/mansdominerat yrke? 

 
• Känner du dig respekterad som av dina arbetskollegor även fast du är kvinna/man?  

 
• Ångrar du ditt yrkesval eller skulle du hellre vilja arbeta inom ett annat område? 

Om ja, varför 


