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Abstrakt 
Trots att mycket skett inom jämställdhetsarbete på dagens arbetsplatser finns ännu 

problematik kring hur det är att vara anställd på en arbetsplats som har en majoritet av 

det ena eller andra könet. Studiens syfte var att utforska hur det är att vara kvinna på en 

mansdominerad arbetsplats samt hur den situationen eventuellt kan förbättras. 

Utgångspunkten var att fokusera på informanternas psykiska mående på arbetet. 

Materialet samlades in genom kvalitativa intervjuer och analyserades sedan enligt 

Burnards flerstegsprocess. Resultaten visade på en variation i kvinnornas upplevelser 

där de upplevde sexuella trakasserier och en förhöjd kravbild i jämförelse med de 

manliga kollegorna, men också upplevda positiva erfarenheter som stödjande kollegor 

och raka och ärliga kommunikationsmöjligheter. Resultaten visade även på hur viktigt 

ett aktivt förbättringsarbete var när det gällde kvinnornas situation. Exempel på hur ett 

sådant förbättringsarbete kan bedrivas föreslås i studien.  

 

 

Nyckelord 
Male-dominated work, gender, workplace psychology, work equality, workplace 

authority, power. 
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Introduktion 

Hur är det att vara i minoritet på en arbetsplats? I Sverige har arbetsgivare blivit allt mer 

medvetna när det gäller att motverka ojämställdhet och diskriminering. Enligt svensk 

lag (DL 3:1–13§§) skall varje arbetsgivare bedriva ett kontinuerligt arbete med dessa 

frågor, för att exempelvis främja jämn könsfördelning och motverka diskriminering 

(DO, 2017). Att arbetet med att minska skillnaderna för alla arbetstagare har kommit 

långt de senaste 100 åren vet vi (Wikander, 1999), men än finns stora skillnader (SCB, 

2018). En grupp som än idag kämpar för sin rättighet är kvinnorna, vilka nu syns på 

poster som traditionellt varit dominerade av män. Allt fler kvinnor har ett stort ansvar på 

arbetet och idag är var femte ledare i Sverige en kvinna (AllBright, 2016). Denna studie 

fokuserade på hur en kvinna upplever det att vara i minoritet på sin arbetsplats. Studiens 

fokus låg på deras psykosociala mående och deras upplevelse av sin situation. 

 

Historisk bakgrund 

Historiskt sett kopplades den könsuppdelade arbetsmarknaden till industrialismens 

genombrott under 1800-talet. Under denna period växte urbaniseringen och det 

strukturerade lönearbetet tog fart. I samband med detta förändrades hushållen i och med 

att det tidigare lantbrukssamhället övergick till att förlita sig på en inkomst. Kvinnans 

roll i detta var ofta att stanna hemma med barn, vilket var underordnat mannens uppgift 

att gå till arbetet (SOU 2004:43).  

Under det kommande 1950-talet blev det vanligt att kvinnor hade en egen inkomst, ofta 

som hembiträde. Kvinnor fick dock främst arbete inom kontorsverksamhet, där de var 

billigare att anställa än män. Arbetsgivaren behövde inte betala ut pension till 

kvinnorna, vilket sänkte anställningsomkostnaderna i betydande grad. Kvinnorna 

förväntades gifta sig innan de gick i pension. Det ansågs vara en positiv faktor att 

kvinnliga arbetstagare inte heller organiserade sig fackligt i samma utsträckning som 

män. Idag vet vi att kvinnor var ivriga i att organisera sig fackligt, men då hamnade de i 

särorganisationer pga sitt kön (Wikander, 1999).  

Under denna period hade de flesta organisationer ett kraftigt uppdelat befordrings- och 

anställningssystem. När en kvinna anställdes skapades ett arbete för henne med andra 

villkor än för männen. Således utvecklades olika lönevillkor och arbetsuppgifter för 

män och kvinnor. Därför kunde dagens könsuppdelade arbetsmarknad i Sverige kopplas 
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direkt till den utestängning av kvinnor från arbetslivet som skedde under 1900-talets 

början (SOU 2004:43).  

Tyvärr lever en del av dessa villkor kvar än idag. När det kommer till 

löner, arbetsvillkor, möjlighet att göra karriär och arbetshälsa råder fortfarande stor 

skillnad mellan män och kvinnors förutsättningar. En anledning ansågs vara att 

lönearbetet hade utarbetats för män, och samtidigt hade kvinnors möjligheter på 

arbetsmarknaden villkorats (Wahl, Holgersson, Höök & Linghag, 2018). Exakt detta 

hände i Sverige under 1900-talets början då arbetarrörelsen kämpade för reglerad 

arbetstid. Kravet på åtta timmars arbetsdag byggde på ett informellt genuskontrakt där 

mannen arbetade och kvinnorna utförde sysslorna i hemmet (Wahl et al., 2018).  

 

Jämställdhet i arbetslivet  

Sveriges politiska styre har arbetat för att det ska råda en ekonomisk jämställdhet 

mellan könen. På samma sätt har en jämn fördelning av könen i olika yrken 

eftersträvats. År 2016 rådde jämställdhet i ett antal yrken, bland annat hos kockar, 

gymnasielärare och avdelningschefer inom butik. Statistik från samma år visade även på 

en majoritet för kvinnorna när det handlade om erfarenheter av sexuella trakasserier på 

arbetet. En övervägande majoritet av kvinnorna rapporterade utsatthet för sexuella 

trakasserier minst någon gång under de senaste 12 månaderna. I de fall där 

trakasserierna kom från chefer/arbetskamrater var procenten 10 för kvinnor, jämte 3 för 

män (av alla sysselsatta). Trakasserier från andra personer på arbetet, exempelvis 

kunder, patienter, klienter osv, redovisades som hela 18 procent för kvinnor, jämte 5 

procent för män. Sammantaget upplevde kvinnor en klart större utsatthet för trakasserier 

än män. Här tros mörkertalet vara stort pga att alla människor inte vågar, vill eller kan 

rapportera trakasserierna (SCB, 2018).  

 Utifrån ovanstående statistiska information har ojämställda förhållanden 

blivit synliga och fackliga organisationer har uppmanat arbetsgivare att aktivt arbeta 

med jämställdhetsfrågor. Exempelvis har Fackförbundet Unionen (2015) utformat tre 

riktlinjer för ett aktivt jämställdhetsarbete. Dessa riktlinjer syftade till att bygga en 

inkluderande arbetsmiljö där varje individ sågs som en tillgång, vilket gynnade 

arbetsgivaren direkt. Om alla individer exempelvis fick samma tillgång till 

kompetensutveckling blev kunskapsnivån jämn över hela företaget. Varje anställd fick 

därmed samma möjlighet att göra karriär, byta arbetsuppgifter och i sin del respekt av 
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kollegor. Arbetstagaren blev en flexibel kollega som klarade mångt och mycket på 

arbetsplatsen. Totalt var vinsterna av att driva ett aktivt och systematiskt 

jämställdhetsarbete många, bland annat förekom färre konflikter mellan arbetsgrupper, 

personalomsättningen blev lägre, kreativitetsnivån ökade och både lönsamhet och 

effektivitet höjdes (Unionen, 2015).  

 

Arbetsmiljö 

Kvinnor och män har samma rättighet till en bra arbetsmiljö. Fler kvinnor än män har 

blivit sjukskrivna och fler kvinnor än män förtidspensioneras. Orsaken till detta har ofta 

grundat sig i arbetsmiljöproblem. Arbetsmiljöfrågor täcker allt från temperaturen i 

arbetsrummet till om någon utsätts för sexuella trakasserier. Statistik har visat på att 

kvinnor var mer utsatta än män för sexuella trakasserier i arbetet och att det främst är 

yngre kvinnor som rapporterat fall av trakasserier från chefer och arbetskamrater. Detta 

skulle kunna förebyggas genom en jämn könsfördelning på arbetsplatsen 

(Arbetsmiljöverket, 2017). 

Ett vanligt problem som har relaterats till arbetsmiljön var belastningsskadorna. Vem 

som drabbades berodde helt på hur arbetet var utformat, det vill säga beroende på vilka 

arbetsuppgifter som utfördes av vem. Även om kvinnor och män har samma yrken, har 

de ofta utfört olika arbetsuppgifter. Statistik från Arbetsmiljöverket har visat att 

kvinnornas uppgifter ofta var repetitiva, medan männens ofta var tyngre men av 

varierad natur. De verktyg som användes var ofta utvecklade rent mätmässigt för en 

man, vilket gjorde att belastningen drabbade kvinnorna i högre grad och på ett annat sätt 

(Arbetsmiljöverket, 2017).  

Vid en konferens på Arbetsmiljöverket 2014 lyftes flera viktiga faktorer 

inom arbetsmiljön för kvinno- och mansdominerade yrken. Däribland visades att 

kvinnor i de mansdominerade yrkena ofta hade mer stillasittande uppgifter och 

repetitiva uppgifter. En kartläggning från samma konferens visade på att kvinnors 

arbetsställningar, kopplat till ergonomi, ofta var mer ”extrema” än mäns. Därmed var de 

också mer skadliga för kvinnans hälsa (Arbetsmiljöverket, 2014).  

Arbetsmiljön innefattade även det psykosociala klimatet på arbetsplatsen. Det avsåg den 

arbetskultur, stämning och jargong – positiv som negativ, som fanns på arbetsplatsen. 

En negativ arbetskultur i form av hård attityd, exkluderande beteende, grupptryck, 

psykisk stress med mera, kunde ge negativa effekter både hos individen men också hos 
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arbetsgivaren. En studie utförd av byggbranschen (Byggbarometern, 2013) visade på 

”att vi förlorar kompetent personal på grund av en ’grabbig’ attityd och tufft 

arbetsklimat”. Inom byggbranschen har detta resulterat i att ett stort antal kvinnor 

lämnat yrkeskåren på grund av att de upplevde ett motstånd och inte gavs samma 

möjligheter till avancemang i karriären som männen. Byggbranschen förlorade enorma 

mängder professionell kompetens i onödan (Arbetsmiljöverket, 2017). 

 

 

Tidigare forskning 

Tidigare forskning har visat på att det kan vara mycket svårt att som kvinna påbörja ett 

jobb på en mansdominerad arbetsplats. Ofta har kvinnorna upplevt ett stort stresspåslag 

kopplat till att behöva dra ett större lass än sina kollegor, att de inte värdesatts lika högt 

som kollegorna och att de slitits ut i förtid. Kvinnorna fick över tid utstå en högre grad 

av psykisk och fysisk “nötning” än sina kollegor, pga att de var i minoritet (Torre, 

2017).  Trots detta erfor kvinnor i minoritet också en form av motståndskraft mot den 

“hårda jargong” som en arbetslivssituation med enbart män kunde innebära. Denna 

jargong kunde innebära sexistiska direkta eller indirekta kommentarer, hårda ord och en 

“bufflig attityd”. Kvinnorna utvecklade en form av copingförmåga som hjälpte dem att 

hantera det arbetsklimat de befann sig i, en förmåga som de utvecklat pga att de var i 

minoritet och som kvinnor i jämställda yrkeskårer inte erfor (Wood, Richman & van 

Dellen, 2011). En grundläggande anledning till att det kunde vara svårt för en kvinna att 

ta plats på en arbetsplats var att organisationsstrukturen var utformad efter manliga 

arbetstagare (Acker, 1990). Även om bilden av den arbetande kvinnan idag var självklar 

i många länder, så fanns grundläggande strukturella könsuppdelade problem kvar. Det 

kunde exempelvis handla om tysta regler gällande vilka beteenden som var tillåtna för 

kvinnan på arbetsplatsen, hur mycket plats hon fick ta, vilken makt hon fick – både på 

pappret och i det informella arbetslivet, hur arbetsgivaren såg på kvinnans behov jämte 

mannens i arbetslivet – togs de på lika stort allvar och gavs de lika mycket utrymme? 

Dessa grundläggande strukturella problem genererade fler problem genom hela 

organisationen och påverkade allt från vilka arbetsuppgifter kvinnan gavs till hur 

kollegor benämnde henne vid fikarasten (Wahl et al., 2018).  
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Att arbeta med män och synen på andra kvinnor 

På arbetsplatser där det rådde ojämställdhet mellan könen präglades interaktionerna 

mellan anställda ofta av sexuella kommentarer och handlingar. Wright (2016) ansåg att 

den här typen av beteende återtog kontrollen av förlorade ”manliga domäner” tillbaka 

till männen. På en sådan arbetsplats hade jämställdhetsarbetet stor slagkraft. 

När en kvinna trädde in på en arbetsplats helt dominerad av män upplevde hon ofta att 

de manliga kollegorna tidigt ville ta reda på om hon hade en partner och om hon visade 

ointresse fick hon ofta en stämpel som ”flata” eller dylikt. Den sexuella kontroll som de 

manliga kollegorna tidigt etablerade ledde till att stämningen på arbetsplatsen kunde 

vara svår för kvinnan att arbeta i och i vissa fall ledde detta till sexuella trakasserier från 

de manliga kollegorna. Å andra sidan kunde sexuella implikationer som kom från män 

som kvinnan respekterade upplevas som välkomna, då de livade upp tråkiga 

arbetsuppgifter något. Om det uppvaktande beteendet var önskat och senare ledde till en 

relation, togs detta emot på olika sätt av övriga kollegor. Många kvinnor var kritiska 

mot detta, då en relation på arbetsplatsen kunde få dem att uppfattas mindre 

professionella. Likadant upplevde kvinnor att ryktesspridning skedde i större 

utsträckning runt en kvinnlig kollega som träffat någon på arbetet, än runt hennes 

manliga partner som också arbetade där. Denna ryktesspridning ansågs vara ett sätt att 

”socialt straffa” kvinnan, ett straff som inte användes i samma utsträckning för män i 

samma situation (Wright, 2016). 

Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser såg ofta andra kvinnor antingen 

som en form av stöd eller konkurrens. Kvinnor som inte valde att stödja andra kvinnor 

på arbetsplatsen kunde få utstå stark kritik för att hon inte ”betedde sig solidariskt” mot 

andra kvinnor. Kvinnor i mansdominerade yrken tog inte automatiskt parti för varandra, 

utan kunde istället stöta bort varandra (Wright, 2016). Vissa kvinnor anammade en form 

av ”anti kvinnor”-attityd efter att ha arbetat med enbart män under en lång tid, vars syfte 

kunde vara att distansera sig från sin egen könsidentitet. Detta blev en form av 

copingstrategi som användes för att nå framgång och tillhörighet på arbetsplatsen 

(Powell, Bagilhole & Dainty, 2009). 

Tidigare forskning visade även på att kvinnor på mansdominerade 

arbetsplatser ofta upplevde sig komma bättre överens med manliga kollegor. Dessa 

individer erkände ofta problemen med obalansen mellan könen på arbetsplatsen, men 

upplevde inte ett starkt behov att arbeta med ett större antal kvinnor. Likadant upplevde 
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vissa individer att det var oerhört viktigt att balansera könsfördelningen på arbetsplatsen 

och dessa kvinnor saknade ofta stödet och samtalen med andra kvinnor. Vidare visade 

forskningen att kvinnor i fysiskt tunga arbeten, som industri, tvätteri m.m., ofta fick 

möta större motstånd från manliga kollegor, än kvinnor inom högutbildade yrken. 

Forskning föreslog att detta påverkade kvinnornas relationer till andra kvinnor och att 

kvinnor som var högutbildade och arbetade exempelvis på kontor som ekonomer, 

jurister m.m., hade möjlighet att få stöd i större utsträckning av professionella nätverk, 

än kvinnor i fysiskt tunga arbeten (Wright, 2016).  

Samtidigt var inte forskningen entydig i detta. En studie visade på att 

kvinnor i en erfaren yrkesroll, även om det var ett fysiskt tungt arbete, också kunde 

uppleva att hon fick stöd, hade en bra arbetsmiljö och hade bra arbetskollegor – även 

om hon var kvinna i minoritet. Samma studie nämnde en kvinnlig järnvägsarbetare som 

berättade att hennes närvaro i sällskap av flera äldre män som arbetat på järnvägen länge 

- utan en enda kvinnlig kollega - hade fått männen att öppna ögonen för 

jämställdhetsarbete, samt gett dem förståelse för hennes situation. En kvinnlig målare i 

samma studie höll med om upplevelsen; hon var god vän med alla sina kollegor, hon 

kände sig uppskattad och respekterad av alla och hon trivdes verkligen med deras 

sällskap (Wright, 2016). På samma sätt kunde stödet av en manlig utbildare på jobbet 

vara en skjuts i karriären för kvinnor, om de kunde lära sig arbetsuppgifterna av en 

erfaren manlig kollega som uppmanade dem och trodde på deras kapacitet.  

Kvinnor i mansdominerade yrken var särskilt utsatta för härskartekniker 

och klagomål. För exempelvis målare kunde det innebära ett ständigt ifrågasättande av 

sin yrkesroll. Kunder och arbetstagares tveksamhet till den kvinnliga målarens 

kompetens, om hon ”verkligen orkade arbetet” (rent fysiskt) och dylikt, var vanligt. 

Detta gjorde att kvinnor i dessa yrken ofta minimerade det traditionellt ”feminina” i sitt 

utseende, för att slippa bli ifrågasätta. Ifrågasättandet gjorde att kvinnorna upplevde att 

de ”inkräktade” på männens territorium och de försökte därför anpassa sig för att passa 

in bättre (Ibáñez, 2017).  

När en kvinna gjorde ett misstag på arbetsplatsen accepterades det inte 

lika lätt som männens misstag, enligt Ibáñez (2017). Arbetsgivare införlivade dubbla 

budskap när det kom till att se över de felsteg som medarbetarna gjorde och i 

mansdominerade yrken förläts män i större utsträckning. Rädslan att göra fel hos 

kvinnorna gjorde att de överkompenserade i utbildning för att kunna bevisa att de inte 
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begick misstag. Vissa kvinnor undvek helt att testa en ny teknik eller rutin, innan de 

själva hade fått öva på den, av rädsla att misslyckas. Denna rädsla späddes på när 

arbetsgivare öppet visade misstro till kvinnans kompetens och tvingade henne att 

demonstrera sin kunskap praktiskt eller teoretiskt, innan de gav henne ansvar. Detta 

gjorde att kvinnor i exempelvis hantverkaryrken ofta stannade ett helt liv i ett yrke eller 

på en arbetsplats då hon inte orkade ”förtjäna sin plats” på ett nytt företag. Detta 

resulterade i att hon förlorade eventuella fördelar med att byta arbetsplats, som till 

exempel löneökning. Det var ett tydligt exempel hur element i organisationsstrukturen 

påverkade kvinnornas chanser att skapa arbetslivsmöjligheter. Givetvis orsakade det 

också stor stress och oro hos kvinnan (Ibáñez, 2017). När detta skedde behövde 

arbetsgivaren aktivt stödja för att inte öka den psykiska ohälsa som kvinnan annars 

kunde drabbas av (Tayfur & Arslan, 2012). 

Kvinnor som lyckades slå sönder det så kallade glastaket och ta sig till en 

ledarposition på ett mansdominerat företag, riskerade i större utsträckning att drabbas av 

trakasserier. För att hon ens skulle ta sig till en ledarposition, behövdes oftast att det 

redan existerade ett antal kvinnor i arbetsgruppen (McLaughlin, Uggen & Blackstone, 

2012). Detta visade på hur svårt det var för kvinnan att avancera utanför könsrollerna. 

Forskning visade också på att kvinnor som var stridiga och framåt drabbades av 

trakasserier i större utsträckning, eftersom det tolkades som att de hotade könshierarkin. 

På samma sätt användes trakasserier av män mot kvinnor som hade en utpräglad 

ledarposition och långvarig anställning på arbetsplatsen, därför att de var kvinnor som 

ägde makt och hotade männens kontrollinnehav. Just faktorerna makt och kontroll hade 

stor innebörd bakom utövande av trakasserier. Dock existerade kritik mot denna teori, 

då vissa ansåg att det kunde vara så att kvinnor i ledarposition rapporterade trakasserier 

i större utsträckning, därför att de var insatta i det existerande problem som fanns. 

Kvinnliga ledare kunde ibland ha större utbildning i vad trakasserier och kränkningar 

innebar och var därför mer benägna att reagera när de utsattes (McLaughlin et al., 

2012).  

  Tidigare forskning har visat på en rad komplexa faktorer gällande 

minoriteter på arbetsplatser. Dessa faktorer och dess innehåll ämnade den här studien 

undersöka närmare. Syftet med studien var att undersöka kvinnors psykosociala 

upplevelse av sin arbetsmiljö i ett mansdominerat yrke eller på en mansdominerad 

arbetsplats. De frågeställningar som har undersökts i studien har skapats utifrån de 
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frågor som väckts vid en tidigare pilotstudie inom området. Frågeställningarna som 

undersöktes i studien var hur det kan vara att vara kvinna på en mansdominerad 

arbetsplats idag och hur en mansdominerad arbetsplats skulle kunna förbättras. 

 

 

Metod 

Deltagare  

Åtta stycken deltagare valdes ut slumpmässigt med det enda kravet att de skulle vara 

kvinnor på en mansdominerad arbetsplats. Urvalet gjordes genom en förfrågan i olika 

grupper på sociala medier (Facebook, LinkedIn) om att delta i en studie. De individer 

som hade möjlighet att delta och passade studiens krav intervjuades sedan över telefon, 

Skype och chattverktyg (Facebook). Deltagarna var kvinnor i olika åldrar, med en 

medelålder på 31 år (26–45 år) och de kom från olika yrkeskårer där vissa var ensam 

kvinna på arbetsplatsen, andra en av få kvinnor. Insamlingen skedde från företag i 

Sydöstra Sverige och Mellansverige. Deltagarna kom från en rad olika yrkeskårer: 

väktare, försvarsmakten, programmerare, lastbilschaufför, kyltekniker, markanläggare, 

ljudtekniker, restaurang och teknikförsäljning. Deltagarna representerade fler yrkeskårer 

än antal deltagare då detta var den erfarenhet av mansdominerade arbetsplatser som de 

hade. Deltagarna gavs också fiktiva namn för att anonymisera dem men ändå behålla en 

känsla av verklighet i beskrivningen av data. 

 

Instrument  

Undersökningen bedrevs genom semi-strukturerade intervjuer. En intervjuguide 

skapades från grunden i samråd med handledare, se bilaga 2. Intervjuguiden var baserad 

på en tidigare pilotstudie där utfallet hade genererat två kategorier: negativa upplevelser 

och positiva upplevelser av att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Pilotstudien 

fann också två teman, vilka kallades ”brist på lika värde” och ”att känna sig 

uppskattad”, vilka syftade till informanterna i pilotstudiens olika uppfattningar av sin 

situation.  

 

Procedur  

Under datainsamlingen förklarades först upplägget för informanten, med information 

om rättigheter och samtycke via följebrevet, se bilaga 1. Därefter utfördes intervjun. 
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Varje intervju tog mellan 30–60 minuter, beroende på informant. Intervjuguiden följdes 

till största möjliga mån, men då informanten sa något som gjorde det omöjligt att genast 

ta nästkommande fråga, lades frågorna om något i ordningsföljd. Passande 

uppföljningsfrågor lades också till under den pågående intervjun, men ledande frågor 

undveks. 

Under hela intervjun hölls ett lösningsfokuserat perspektiv, det vill säga att försöka se 

på hur eventuella negativa faktorer skulle kunna lösas och arbetas med. Detta för att ge 

svar på frågeställning nummer 2 – alltså hur situationen för en kvinna i minoritet på 

arbetsplats skulle kunna förbättras. Det var också för att i ett senare perspektiv ge 

arbetsgivare tips på hur de kan arbeta med denna här typen av problem och svårigheter.  

Vidare var intervjun upplagd via den så kallade timglas-modellen, vilken gick till så att 

intervjun inleddes med ”enkla frågor” för att få deltagaren att slappna av och känna sig 

trygg i situationen. Sedan skedde en djupdykning i de faktiska problemen, frågorna om 

trakasserier, nedlåtande kommentarer och dylikt. Därefter följde en ”mjuk” avslutning, 

där deltagaren fick möjlighet att skaka av sig eventuell stress och oro som väckts. Detta 

för att ta ansvar för att deltagaren inte kände sig illa till mods när intervjun avslutades. 

Avslutningsvis informerades samtliga informanter om att de var välkomna att ta kontakt 

med intervjuaren om behov fanns att komplettera eller justera något som uppkommit 

under intervjun. 

Analysen lades upp genom systematisk tolkning av data, där just 

systematiken är viktig för att hålla sig nära insamlade data. För att åstadkomma detta 

följde analysarbetet Burnards (1991) stegprocess i transkribering, tolkning och arbete 

med kategorier och teman i intervjuerna. Dessa kategorier och teman skulle sedan 

besvara frågeställningarna. Samtliga funna items redovisas i tabellform, för att ge en 

god överblick av analysen och resultatet (Langemar, 2008). På nästa sida följer en 

sammanfattning av analysprocessen. 
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Tabell 1. Analysprocessen_______________________________________________    

 

 

Efter intervjuerna transkriberades talet till text och fördes sedan in i tabeller. Därifrån 

togs meningsbärande enheter fram från de olika frågorna under intervjun. Transkripten 

lästes igenom ett flertal gånger och eftersöktes på olika återkommande tankemönster 

och ord. Ett antal meningar valdes ut, kondenserades samt kodades till passande 

innehållskoder och samlades upp i olika underkategorier och kategorier. Detta för att 

finna en röd tråd som återkom genom intervjuerna och som också skulle bli uppsatsens 

röda tråd (Langemar, 2008). Ett antal utvalda meningar och ord tedde sig mest som 

irrelevant utfyllnad och togs därför bort, till förmån för de tyngre kategorierna (Burnard, 

1991). Till slut fanns ett antal kategorier som täckte i princip all intervjudata och då 

blev två teman för hela studien synliga.  

 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori  

Tjejer bedöms hårdare. Jag 

känner ofta att jag måste visa 

att jag duger. 

Tjejer bedöms 

hårdare. 

Prestationskrav Anpassning 

  

 

 

Kraven på kvinnorna 

 

 
Kunder kan fråga om han inte 

får prata med en manlig 

kollega istället för mig. 

 

Manliga kollegor 

föredras. 

 
Saknas tillit till 

yrkeskunskap 

 
Kvinnors 

kompetens 

ifrågasätts 

 

  

 

 

 

Oj vad duktig du är - och så 

är du tjej!  

 

 

Nya kökschefen började tafsa 

på min rumpa efter 2h… jag 

rapporterade det. 

 

 

 

 

Duktig trots att hon ej 

är man. 

 

 

Tafsande av chefen. 

 

 

 

Positiv 

särbehandling 

 

 

Ovälkomna sexuella 

beteenden 

 

 

 

Särbehandling 

 

 

 

Sexuella 

trakasserier 

 

 

 

 

 

Diskriminering 

 

 

 

 

Killarna är mer rakt på sak, 

det är skönt att jobba på det 

sättet. Inget skitsnack alls. 

 

 

 

 

Killarna använder sig 

av rak 

kommunikation. 

 

 

 

Kommunikationsstil

en  

 

 

 

Rak 

kommunikatio

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positiva upplevelser 

 

Visst känner jag stöd från 

männen, den respekten är 

ömsesidig. Vi hjälper 

varandra. 

Upplever ett stöd från 

männen. 

Respekt Support och 

respekt 
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Etik  

Den information som informanterna delade med sig av under intervjuerna har 

behandlats helt enligt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer. Därför blev informanterna 

insatta i studiens syfte, att deras deltagande var helt och hållet frivilligt samt att de hade 

rätt att när som helst under studiens gång kunde avbryta sitt deltagande. Samtliga 

informanter gav sitt samtycke till att delta. Under hela studiens gång bibehölls 

informanternas anonymitet och därför gavs de pseudonymer i texten. All data har 

behandlats med största försiktighet och endast använts utav författaren själv. Ingen 

information har delats vidare, sparats på ett riskabelt sätt eller använts utanför studiens 

eget område. Inga företagsnamn har heller yttrats i texten. Då transkribering och 

kodning var färdig raderades materialet så att ingen utomstående skulle kunna komma åt 

det.  

 

 

Resultat  

Syftet med studien var att undersöka kvinnors psykosociala upplevelse av sin egen 

arbetsmiljö i ett mansdominerat yrke eller på en mansdominerad arbetsplats. Fokuset 

låg på de två frågeställningarna, nämligen hur det kunde vara att vara kvinna på en 

mansdominerad arbetsplats idag och hur en mansdominerad arbetsplats skulle kunna 

förbättras. 

Utifrån dessa frågeställningar har tre huvudkategorier tagits fram ur det insamlade 

materialet. Dessa huvudkategorier är ”kraven som ställs på kvinnorna”, 

”diskriminering”, samt ”positiva upplevelser”. Dessa kategorier gav en bild av hur det 

kunde vara att vara just kvinna på en mansdominerad arbetsplats. Varje huvudkategori 

innehöll i sin tur ett antal underkategorier som presenteras nedan. Tillsammans 

besvarade dessa analytiska fynd de två frågeställningarna.  

Avslutningsvis definierades två teman som besvarade frågeställning två, hur förbättring 

av situationen för kvinnan på den mansdominerade arbetsplatsen kunde ske. Dessa 

teman var ”bristande förbättringsarbete”, som innehöll den problematik på 

arbetsplatserna i studien. Det andra temat var ”fungerande förbättringsarbete”, vilket 

byggde på de positiva faktorer som funnits på kvinnornas arbetsplatser. Resultatet 

visade på att de faktorer som presenterades i temana kunde kopplas till huruvida 

arbetsgivarna arbetade aktivt med ett förbättringsarbete. Se tabell på nästa sida. 
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Tabell 2. Identifierade teman, kategorier och underkategorier_______________ 

Tema Kategori Underkategori  
 

Bristande förbättringsarbete 

 

Kraven på kvinnorna 

Anpassning 

Kvinnors kompetens 

ifrågasätts 

 

  

Diskriminering 
 

Särbehandling 

Sexuella trakasserier 

 

 

 

Fungerande förbättringsarbete 

 

 

 

 

Positiva upplevelser 

 

 

 

 

Rak kommunikation 

Support och respekt 

 

 

 

 

Bristande förbättringsarbete 

Kraven på kvinnorna  

En av de första problemfaktorer som uppkom i studien var kvinnornas upplevelse av 

kraven på sig i jämförelse med männen på arbetsplatsen. Under intervjuerna påpekade 

majoriteten informanter att de upplevde ett högre prestationskrav på sig själva än 

männen på sin arbetsplats. Ganska snart efter att de trätt in på den mansdominerade 

arbetsplatsen för första gången, stod det klart att de behövde utforma en attityd åt sig 

själva, där de sa ifrån.  De fick sätta gränser och ”tuffa till sig”, för att citera 

informanten Sara, som hade arbetat som väktare inom värdetransportbranschen. Hon 

berättade om att kraven som ställdes på kvinnorna gjorde att det ej fanns rum för 

kvinnor som ej kunde hantera arbetets fysiska natur. 

 

Tjejer fick härda sig, det gick inte att vara en mjuk personlighet. Exempelvis fanns det en tjej 

som började på jobbet som vägrade skaffa valkar på händerna… vi fick ju valkar av väskorna 

med kontanter, som var väldigt tunga. Det var tvunget att vara lite tuffa tjejer på jobbet, som 

klarade arbetet både fysiskt och psykiskt… (Sara) 

 

Sara berättade att kollegan som inte ville få valkar på händerna inte blev långvarig i 

tjänsten. Den kvinnliga kollegan kände ett behov av att tvingas ändra sitt beteende – att 

inte bara klara av det fysiska, men också etablera en tuff attityd – för att klara 
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situationen. Detta visade sig extra mycket hos de informanter som hade just ett fysiskt 

arbete. Attitydförändringen var ett informellt krav för att kunna ”hänga med” männen 

inte bara i arbetsuppgifter men också i det sociala på arbetsplatsen. Vissa av 

informanterna upplevde detta som tärande och som att hon inte fick vara sig själv, 

medan andra tog det med ro och kände att hon blev stärkt av att kunna vara tuff på 

arbetet. Likadant som Ibáñez (2017) var inne på, kände kvinnan en press att försvara sin 

position och överbevisa att hon förtjänade sin plats på arbetet. Det tydde på att det rådde 

en informell kultur på arbetsplatsen som talade om att arbetsplatsen fortfarande var 

männens domän i första rummet och att det var på männens villkor. Organisationen var 

fortfarande utformad för mannen (Acker, 1990). Därför sattes det större krav på 

kvinnor, som fick försvara sin plats för att kunna behålla den. Det höll informanten 

Sandra med om. 

 

Tjejer bedöms hårdare! Vi måste visa framfötterna mycket mer än killarna… Man måste ha 

skinn på näsan, våga stå på sig och säga ifrån också… Sen är det ju lätt att överprestera också 

när man är tjej… jag känner ofta att jag måste visa att jag duger. Jag är rädd att jag inte ska 

hålla måttet. Allt måste hela tiden vara perfekt för att de ska bli nöjda. (Sandra). 

 

Sandra arbetade som lastbilschaufför och hade mycket erfarenhet av en mansdominerad 

bransch och ett mansdominerat yrke. Hon identifierade sig själv som en överpresterande 

personlighet och kunde se att hon använde de beteendena redan som barn. Att hon nu 

arbetade i ett yrke där hon upplevde att hon måste kämpa hårt för att förtjäna sin 

arbetsplats, kunde göra situationen ångestladdad. Sandra berättade att hon kände rädsla 

att hon inte skulle leva upp till förväntningarna. Hennes kontrollbehov späddes på 

ytterligare genom att hon upplevde sig hårdare granskad än sina manliga kollegor. Det 

krävdes att hon anpassade sig till de hårdare kraven för kvinnor, för att kunna arbeta 

som lastbilschaufför. Hade hon inte gjort det, hade hon i längden kanske påverkats till 

det sämre psykiskt och valt att avbryta sin tjänstgöring, precis som kvinnorna som gjort 

just detta i byggbranschen (Byggbarometern, 2013).  

Anpassning var ofrånkomlig på arbetsplatserna och den kunde också vara 

av ”positiv” karaktär. Vid en anställnings början fick arbetstagaren kvickt snappa upp 

rådande organisationskultur, rutiner och regler. Detta gjorde att arbetstagaren snabbare 

blev inkluderad, i och med att arbetstagaren upprepade samma beteende som sina 

kollegor (Ibáñez, 2017). Å andra sidan blev anpassningen negativ i de fall där den ledde 
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till att arbetstagaren tvingades dölja sin personlighet, ändra sin attityd och sedan 

upplevde att de inte uppskattades som de var eller värderades lika högt som 

medkollegor som passade in i den antagna attityden. Likadant var det hos kvinnorna i 

den här studien, som upplevde att de tvingades anpassa sig och att de krav som sedan 

ställdes på dem ändå ibland kändes orimligt höga i jämförelse med männens krav. 

Lovisa, som arbetade som programmerare, höll med. 

 

Det är sällan jag känner mig behandlad som att jag är lika kunnig som mina manliga kollegor. 

Jag måste jobba mycket hårdare för att få samma respekt… man måste bevisa så mycket mer 

som kvinna. (Lovisa) 

 

Upplevelsen av svårigheter med att få respekt av chefer och medkollegor var tung och 

flera av informanterna hade erfarenheter av detta. De upplevde att de utförde samma 

sysslor, med samma effektivitet och kvalitet som sina medkollegor, men fick sällan eller 

aldrig samma erkännande. När de fick ett erkännande, kom detta till och med ibland 

efter att de arbetat sig fördärvad för resultatet. Detta kunde relateras till rapporten av 

Arbetsmiljöverket (2017) som bekräftade just att kvinnor ej får samma belöning för 

identiskt utfört arbete. Även om statistiken som den och SCB (2018) bekräftade detta, 

blev det allt tydligare när kvinnorna fick berätta själva om sina upplevelser. 

Men upplevelsen var inte enbart negativ. Informanten Irina hade nästan 

bara goda erfarenheter av sin bransch, där hon arbetade som kyltekniker. Hennes 

upplevelse var att felaktiga krav och saknad befordrad på arbetet berodde på att chefen 

var icke-insatt i arbetet hon och hennes (manliga) kollegor utförde, och att hon inte 

särbehandlas på grund av kön. Då var det annorlunda när hennes kompetens granskades 

av kunder. 

 

Ibland blir jag annorlunda bemött av kunder… men då beror det på att jag gjort ett bra jobb 

och får beröm. Det är ju trevligt att höra, men lite tråkigt eftersom det innebär att de haft lägre 

förväntningar på mig från början för att jag är kvinna. (Irina) 

 

Detta var en form av positiv särbehandling, som analyserades djupare längre fram. 

Det var tydligt att kvinnors kompetens ifrågasattes och inte sågs som 

självklar i jämförelse med männens. Flera av informanterna vittnade om känslan av ett 

tyst antagande från mottagaren, om det så var en kund eller manlig kollega, att hennes 
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kunskap kanske kom att ifrågasättas. En kvinnlig snickare som åkte till en privatkund 

för att göra ett fasadarbete kunde bli erbjuden hjälp med uppgiften, frågas om hon visste 

vad hon skulle göra härnäst och om hon ens hade grundläggande kunskap om 

snickeriarbetet, vilket manliga snickare inte rapporterade sig bli frågade av kunder 

(Ibáñez, 2017). Det var just en av anledningarna till att kvinnliga hantverkare höll sig 

till en arbetsplats där de arbetat upp ett självförtroende och en position där de fick 

respekt utan större motkrav än männen. Vilket var precis vad flera av informanterna i 

studien också berättade om. De upplevde att de var tvungna att bevisa att de förtjänade 

sin plats och att de hade kunskapen som behövdes för att utföra jobbet.  

I vissa fall litade inte en manlig kund på kvinnan, vilket ledde till att hon tvingades 

hämta en manlig kollega för att kunden skulle bli nöjd. Detta upplevdes både kränkande 

och som att hon ej antogs ha den kompetens som arbetsuppgifter krävde, trots att hon 

faktiskt hade anställningen och därmed borde antas ha rätt utbildning och kunskap för 

att kunna utföra de arbetsuppgifter hon var ålagd. 

 

Kunderna, som ofta är manliga, kan säga… kan jag få prata med en manlig kollega till dig?... 

när de inte litar på mitt omdöme. Det har gjort mig förbannad. Och det är svårt att inte visa för 

kunden såklart. Jag har ofta försökt säga något i stil med ’jag lovar att jag har samma 

kompetens som min kollega’… men när han insisterat på att få träffa en kollega har jag 

accepterat det och hämtat någon. Och det känns, det gör det… (Emma) 

 

Emma, som arbetade som teknikförsäljare, upplevde att hennes manliga kollegor och 

chefer gav henne det stöd hon behövde och bekräftade hennes kompetens. Det var 

främst i kontakt med kunderna, främst manliga men även kvinnliga, som hennes 

kunskap varit ifrågasatt. Även om situationerna inte fick henne att säga upp sig, så hade 

de medfört ett grubblande hos henne och en känsla av att hon borde utbilda sig mer, för 

att kunna bevisa för kunderna att hon faktiskt kunde sitt yrke.  

Samtidigt berättade hon om hur hon såg sina manliga kollegor få bekräftelse för sitt 

kunnande, en bekräftelse som inte hon fick per automatik. Emma hade flera gånger lagt 

märke till att när en manlig kollega dök upp intill henne vid säljdisken, så kunde den 

manliga kunden ta kontakt med kollegan, och rikta all uppmärksamhet mot honom 

istället för henne. Om kunden varit försiktig innan med ett köp, hade han genast slagit 

till när den manliga kollegan gett samma tekniska information som Emma just gjort. 

Detta tydde på en samhällskultur där kvinnan, i rollen som yrkesutövare i ett 
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traditionellt mansdominerat yrkesområde, fick kämpa mycket hårdare för att få 

erkännande och respekt i sin yrkesroll. Även om det fanns situationer där kundens 

beteende kunde bero på annat än just könsfördelningen bakom kassan, så var det en 

stark indikator och en återkommande sådan genom majoriteten av intervjuerna. 

 Informanten Sara hade en annan erfarenhet av problemen som kan uppstå 

på mansdominerade arbetsplatser. Sara påtalade hur hon, trots yrkesroll som befäl i 

militären, inte mottog någon respekt från männen som hon var befäl över. Sara fick stöd 

från en manlig kollega, som också var befäl, men trots det kände hon fortfarande en 

stark motvilja och ett ointresse inför en framtida ledarposition, en direkt följd av den 

dåliga erfarenheten.  

 

Diskriminering 

Tidigare forskning hävdade att ojämställda, könssegregerade arbetsplatser var en 

grogrund för sexuell diskriminering (Wright, 2016). Diskriminering kunde ta olika 

form; det behövde inte handla om fysiska sexuella gärningar, utan kunde räcka med ett 

ord eller en ovälkommen kommentar. Kvinnorna i den här studien hade mycket 

blandade erfarenheter av diskriminering. Tre av de åtta intervjuade kvinnorna hade 

ingen erfarenhet av trakasserier och kränkningar. Resterande fem kvinnor hade 

erfarenheter som varierade i grovhet. Resultatet visade på två grader av diskriminering 

som gick att relatera till frågeställningen. En mildare form av diskriminering som 

tilldrog sig på mansdominerade arbetsplatser var särbehandling och beteenden som kan 

kallas härskartekniker. Inge, som arbetade som ljudtekniker och kom i kontakt med 

många manliga musiker, upplevde ofta vad hon kallade positiv särbehandling.  

 

Oftast blir uppfattningen att jag är med i bandet, typ sjunger eller något sånt… för det är så 

ovant med en ljudtekniker som inte är en kille med hästsvans. För det mesta behandlas vi lika 

på arbetet men ibland blir det positiv särbehandling i form av ”åh vad coolt att du är tjej och 

ljudtekniker!” (Inge) 

 

Inge var inte ensam om den upplevelsen. Emma rapporterade samma typ av känsla när 

hon berättade att hon var teknikförsäljare och ofta sålde både nätverkslösningar och 

datorer. Den positiva särbehandlingen etablerade att det var något annorlunda med att 

vara kvinna och ta del av den yrkesrollen och det personliga intresset (Wahl et al., 
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2018). Detta gjorde att kvinnan sågs som sitt kön i första hand och inte som sin kunskap 

eller sin passion för ämnet i fråga. Lovisa hade också erfarenhet av att bli särbehandlad 

som kvinna, men hennes erfarenhet var av den negativa formen. 

 

Igår var jag på en middag med mitt bolag, där jag är ensam kvinna bland tretton män. Jag 

tycker personligen att det alltid känns lite obekvämt i det gänget. Man blir liksom ”tjejen” i 

gruppen. Jag känner mig inte som att de ser mig som en person eller en programmerare, utan 

jag är just TJEJEN. Och när de hälsar på varandra så är det high five och ryggdunk, mig säger 

man bara ”tja” till. Man hamnar helt klart lite utanför gemenskapen. (Lovisa) 

 

Lovisas upplevelser var inte ovanliga i mansdominerade yrken. Hon blev särbehandlad 

som kvinna och sågs i första hand som sitt kön, vilket gjorde att hon kände sig utanför i 

gemenskapen på arbetet. Känslan förtydligades ytterligare genom att hon utsattes för 

härskartekniker från manliga kollegor, i form av förminskande ord och nedlåtande 

kommentarer. Hon upplevde heller inte att hon kunde säga ifrån utan att få en stämpel 

som ”surkärring” eller liknande, medan en man som sa ifrån när han blev utsatt för 

samma fick positiv feedback på sitt agerande. Detta återfanns i Wright (2016), som 

påpekade att de rådande kulturerna strävade efter att makten skulle stanna kvar hos 

männen, därför kunde inte kvinnan vara utåtagerande eller offensiv i sitt agerande. En 

kvinna som utagerade och försökte ta kontrollen straffades, speciellt om hon försökte ta 

ledarpositionen eller redan var i en ledarposition (McLaughlin et al., 2012).  

Informanterna påtalade även diskriminering kring rekrytering. Sandra 

berättade att de på hennes arbete enbart tog in kvinnor på anställningsintervju för syns 

skull, då ytterst få kvinnor anställdes. Flera i lastbilsbranschen där hon var anställd ville 

inte anställa kvinnor pga deras fysik – de sågs inte klara av att köra en lastbil och allt 

som hörde yrket till. Sandra hade även erfarenhet av att ifrågasättas huruvida hon skulle 

skaffa barn i framtiden. Flera av kvinnorna upplevde att de skulle ha svårare att bli 

anställda om de var öppna med att de snart ville skaffa barn. På samma sätt verkade 

deras manliga kollegor inte förväntas vilja vara hemma med barnet om de blev pappor. 

Flera av informanterna hade erfarenheter av sexuella trakasserier i någon 

form. Hälften upplevde att milda sexuella trakasserier var en del av arbetet på en 

arbetsplats med många män, exempelvis genom en sexuell jargong där kvinnorna blev 

måltavlan. Informanten Emma upplevde att många män inte verkade förstå eller kände 

av när de gått för långt och att det då hängde på att hon orkade säga ifrån eller kunde stå 
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upp för sig själv. Det var inte ovanligt att hon mottog ovälkomna beröringar, som 

kanske gavs av vänskaplig karaktär, men som tillsammans med sexuella kommentarer, 

smeknamn och annat blev obehagliga.  

Informanten Camilla minns ett tillfälle då hon blev utsatt för sexuella trakasserier. 

 

Efter två timmar började den nya köksmästaren ta mig på rumpan. Jag rapporterade till 

hotellchefen och då kom det fram att han gjort så på flera andra...  

Han fick bara en varning. (Camilla) 

 

Dock var det heller inte lätt att rapportera, speciellt inte när överträdelsen i fråga kom 

från den ansvariga chefen. I Camillas fall hade hon en bra chef som hjälpte till, men det 

löste tyvärr inte problemet helt. Det fanns heller inte alltid förtroende för att ledningen 

på arbetsplatsen faktiskt kunde göra något åt saken. Irina hävdade att det på hennes 

arbetsplats fanns uttalat att de hade en policy mot sexuella trakasserier, men det var 

inget som var synligt för henne som ”vanlig knegare”.  

 

 

Fungerande förbättringsarbete 

Positiva upplevelser  

Trots svårigheter med särbehandling och trakasserier, upplevde flera av kvinnorna 

många positiva faktorer med att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Alla ville 

rekommendera andra kvinnor att testa och att inte avskräckas från den, från utsidan sett, 

tuffare kultur som rådde där. Det som nästintill alla informanterna påtalade är hur de 

upplevde att männens kommunikationsstil var mer rak och tydlig än kvinnornas, vilket 

de uppskattade. Männen uttryckte sig generellt rakt på sak och beslut togs snabbt, vilket 

informanten Emma tyckte var skönt. Sara upplevde en rak attityd som var skön och 

okonstlad. Sandra höll med dem och relaterade till att arbeta på en kvinnodominerad 

arbetsplats, vilket hon upplevt då hon under en tid arbetade på en postterminal.  

 

Skillnaden är att med tjejer är det mycket ”kackel” i hönsgården… tjejer går bakom ryggen och 

snackar en massa… killar är mer raka. (Sandra). 

 

Den stora avsaknaden av skitsnack påtalades flera gånger, inte bara hos Sandra. 

Informanterna upplevde att problem reddes ut direkt i och med vad de kallar ”männens 
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raka kommunikationsstil”. Mindre tids lades ner på att baktala och mer på att hålla sams 

på arbetsplatsen samt utföra det givna arbetet. Detta ledde i längden till ett bibehållet 

gott arbetsklimat som präglades av vänskap.  

Just att arbetsklimatet var mycket positivt hävdade Irina, som ville påstå att trots att 

klimatet i hennes bransch kunde ses som hårt, har hon alltid upplevt stöd från både 

kollegor och ledning. Irina kände att hon hela tiden hade fått respekt från sina kollegor. 

Diana, som arbetade som markanläggare, påtalade att ibland kunde det behövas både 

auktoritet och lite rå men hjärtlig jargong. Hon upplevde att hennes manliga kollegor 

hade både pondus och god människosyn och att hon ständigt hade deras support.  

Camilla upplevde också hon en stark känsla av support när hon gjorde värnplikten, där 

flera av männen försvarade henne och såg efter henne. Hon upplevde det som en form 

av broderskap från männens sida och kände sig oerhört trygg med det. Med det stödet 

släpptes hon också in i gemenskapen. Emma berättade om samma känsla: flera gånger 

hade männen på hennes arbetsplats uttalat att de försökte ”tona ned den buffliga, 

sexuella jargongen” och försökt hålla en respektfull konversation. De hade haft en 

öppen dialog med henne om sexuella trakasserier och respekterat henne när hon sagt 

ifrån då ett samtal gått överstyr. Då företaget hade firmafester, hade de manliga 

kollegorna hjälpt till att avfärda okända män som kommit fram och trakasserat henne. 

Emma påtalade att hon alltid känt sig helt trygg i kollegornas sällskap. Hon påtalade 

också en positiv förändring som hon observerat efter fenomenet ”Me too” hösten 2017, 

ett upprop där kvinnor sa ifrån och gav exempel på sexuella trakasserier de varit med 

om. I Emmas ord: 

 

Jag tror inte vi kan utgå från att alla vet vart gränsen för trakasserier är… Me too gjorde 

skillnad. Exempelvis har en manlig kollega börjat hojta just ”Me too eller?” när något 

sexistiskt sägs på arbetsplatsen, för att få kompisarna att märka vad han sagt. Det har gett 

effekt, jag har sett killar lugna ned sig och be om ursäkt till tjejen på direkten. Det får 

åtminstone mig att tro på att en stor förändring är på gång. (Emma) 

 

Precis som att arbetsgivaren måste bedriva ett aktivt åtgärdsarbete med dessa problem 

så krävdes även ett arbete i det informella livet och i samhället. Informanterna berörde 

olika sidor av problemet. Diana påtalade att vi har ett stort ansvar själva att säga ifrån 

och ställa krav hos arbetsgivaren. Lovisa hävdade att samhället har ansvaret. 
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Det är svårt att säga vad som skulle förbättra situationen, för det är mer ett samhällsproblem 

än ett arbetsplatsproblem. Det är den generella synen på kvinnan som är problemet, därför 

passar inte kvinnan riktigt in på mansdominerade yrken. (Lovisa) 

 

Lovisa berörde det som Acker (1990) var inne på, det vill säga att strukturerna var 

utformade efter en manlig norm, vilket försvårade kvinnans inträde. Men arbetsgivaren 

kunde göra mycket och där krävdes det att jämställdhetsfrågorna togs på allvar, vilket 

informanterna flera gånger nämnde att de saknade på sina arbetsplatser. Eftersom 

arbetsgivaren var skyldig enligt lag att arbeta med frågorna, borde det vara en 

självklarhet att öppet visa hur de arbetade med jämställdhetsfrågorna.  

 

Studiens teman gav svar på frågeställning två angående hur situationen kunde 

förbättras för kvinnorna, genom att visa på vikten av ett aktivt förbättringsarbete på 

arbetsplatsen. Temat ”fungerande förbättringsarbete” bestod av en samling faktorer som 

informanterna påtalade är viktiga för att en arbetsplats ska vara välfungerande. De 

arbetsplatser där chefer var närvarande och öppet påtalade det aktiva jämställds- och 

arbetsmiljöarbetet, hade också en bättre arbetsmiljö. Den raka kommunikationen 

underlättade och bidrog med en stödjande arbetskultur. Enligt informanterna förekom få 

trakasserier, den psykiska hälsan var generellt god bland medarbetarna och 

gemenskapen var stödjande, välkomnade och kamratlig.  

Temat ”bristande förbättringsarbete” syftade på negativa faktorer som påverkade 

hela arbetsplatsen, exempelvis en ojämställd kravbild och diskriminering i olika former. 

Då förbättringsarbetet brast förekom också en bristande tillit uppåt, dvs tillit till ledning 

och chefer. Då dessa inte visade sitt stöd öppet, tog ställning eller visade hur de arbetade 

med policys kring problem som förekom, upplevde individen en misstro. Istället hängde 

ansvaret på att arbetsteamet hade en god sammanhållning och själva kunde och ville 

påverka sin situation. Detta blev en svår situation då det la allt ansvar på individen. En 

enskild arbetstagare, eller en grupp för den delen, kanske inte alltid visste vilka 

rättigheter och skyldigheter de hade att arbeta med när det kom till exempelvis 

kränkningar. I och med att det hängde på arbetstagarna själva så avgjorde också deras 

beteende hur arbetsmiljön blev. Om det fanns ett dåligt arbetsklimat från början, med 

bristande respekt och dylikt, så ledde det till arbetsmiljöproblem som till exempel 

kränkningar. Kränkningar kunde i längden leda till att arbetstagarna bytte jobb, vilket 
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kvinnorna i studien varit med om. En sådan situation kunde både blir svår för 

arbetstagaren, men också kostsam för arbetsgivaren som fick rekrytera och utbilda ny 

personal.  

 

Sammantaget nämnde informanterna ett antal punkter som var genomgående i alla 

intervjuerna, för hur ett gott förbättringsarbete kunde ta form. Samtliga upplevde att 

arbetet måste utgå från ett antal punkter, som här sammanställts från intervjuerna: 

 

• Fler samtal på arbetsplatsen med en öppen dialog och högt i tak. 

• Arbeta öppet med den grundläggande synen på kvinnan genom genusarbete på 

arbetsplatsen. Här skulle chefer och ledning med fördel utbildas i jämställdhet 

för att kunna ta till sig riktlinjer och även lagtext. Även utbildning för personal 

ute i verksamheten vore önskvärt. 

• Arbetsgivaren måste ha kunskap om psykisk ohälsa för att kunna identifiera och 

lösa existerande problem som förekommit, exempelvis stress utifrån en för stor 

arbetsbörda eller prestationsångest.  

Där förbättringsarbetet brast rekommenderades arbetsgivaren att följa de riktlinjer som 

fanns från exempelvis Arbetsmiljöverket (2017) och Diskrimineringsombudsmannen 

(2017) för att lösa de problem de stött på.  

  

 

Diskussion  

Studiens resultat besvarade den första frågeställningen ”hur är det att vara kvinna på en 

mansdominerad arbetsplats” genom att belysa ett antal faktorer som samtliga 

informanter på något vis berörde under intervjuerna. Kategorin ”krav” byggde på flera 

faktorer, som att kvinnorna inte tilläts göra lika många misstag och således tvingades 

sträva efter en perfektion i sitt arbete, precis som Ibáñez (2017) också noterade. 

Kvinnorna upplevde att de ständigt behövde överprestera för att bli accepterade på 

arbetsplatsen. Samtidigt behövde de på något sätt hantera den stundtals ”hårda jargong” 

som både kunde vara av karaktären ”rå men hjärtlig”, som Diana nämnde, eller rent 

sexistisk, som flera av kvinnorna också hade upplevt.  

Kvinnorna i studien redogjorde för de olika copingförmågor de utvecklat 

för att hantera arbetsklimatet. Några av dem medgav sig ha fått ”skinn på näsan” och sa 
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ofta ifrån när det behövdes, medan andra hade utvecklat en mer tillbakadragen attityd 

och föredrog att välja sina strider. Detta är något som flera av kvinnorna upplevde var 

typiskt för en mansdominerad bransch, precis som Wood et al. (2011) har beskrivit. De 

kvinnor i studien som även hade erfarenhet av en kvinnodominerad arbetsplats eller 

blandad arbetsplats (med jämvikt av könen) vittnade om att klimatet där också kunde ha 

brister, men av annan karaktär. I de fallen fanns tydliga skillnader när det kom till 

mansdominerade arbetsplatser, där fallenhet för trakasserier var den avhängande 

skillnaden. Könssegregationen visade alltså på en ökning av arbetsmiljöproblem och en 

större kravbild på kvinnan som är i minoritet, krav som kvinnan måste hantera för att få 

bli accepterad i sammanhanget.  

Resultatet visade också på ett problem i organisationsstrukturen, specifikt 

för mansdominerade branscher, där kvinnor inte släpptes in. I företag där ledningen 

aktivt hade arbetat med att utveckla organisationsstrukturen och makt medvetet hade 

fördelats till kvinnor, fungerade arbetsmiljön något bättre (Wahl et al., 2018). Även om 

både informanterna Diana och Irina påtalade att de tyckte att det fanns brister i 

förbättrings- och jämställdhetsarbetet på deras arbetsplatser, var de ändå de mest nöjda 

och kunde inte minnas några direkta diskrimineringsproblem. De upplevde sig vara 

respekterade, accepterade och att de hade stöd från ledningen. Därför kunde det finnas 

något i deras arbetssituation som gjorde att de gavs lika stort utrymme som männen. Det 

kan vara en tillåtande organisationsstruktur där könen får ta lika mycket plats (Acker, 

1990), eller något annat som inte studien kartlagt.  

 Studiens resultat visade också på det återkommande 

problemet diskriminering och där var särbehandling det mest framträdande, följt av 

sexuella trakasserier och olika former av härskartekniker. Informanten Saras 

erfarenheter av problematik kring att vara kvinnligt befäl kunde tolkas som att hon 

ansågs ta kontrollen och makten från männen, som valde att straffa henne, precis som 

McLaughlin et al. (2012) argumenterade för. Deras forskning visade på att kvinnor som 

tar sig till en ledarposition blir en måltavla för trakasserier, precis som i fallet med Sara. 

Att hon sedan fick stöd av en manlig kollega visade på att det dock inte var helt svart 

eller vitt på arbetsplatsen, men enligt Sara gjorde det snarare att männen hon var befäl 

över enbart lyssnade på det manliga befälet och fortsatte att ignorera henne. Det visade 

återigen på ett grundläggande organisationsstrukturellt problem.  
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Camilla som också hade erfarenheter från försvarsorganisationen var inte befäl, men 

hon påpekade också en del problem med sexuella trakasserier, men dock även positivt 

stöd av manliga kollegor i samma form som Sara. En förklaring till dessa skillnader kan 

finnas i de organisationskulturella problem som fanns på arbetsplatsen, precis som Wahl 

et al. (2018) var inne på. Trakasserier kunde vara en så självklar del av vardagen inom 

organisationen att de var osynliga och därmed togs helt för givna. Det gjorde också att 

det var svårt att bli av med dem snabbt. Istället krävdes åtskilligt djupgående och 

medvetet arbete för att skapa ett annat klimat. Även fenomenet särbehandling var svårt 

att lösa, då det inte alltid var lika givet vad som var särbehandling, åtminstone inte för 

det oprövade ögat. Även om det inte uttalades öppet på någon av informanternas 

arbetsplatser att ledningen ville motarbeta, exkludera, eller göra det svårare för kvinnor 

att arbeta där, så upplevde flera av kvinnorna att det var just det. Arbetsplatsen kunde 

upplevas som kvinnofientlig trots att den inte aktivt uppgav sig för att vara det (Wahl et 

al., 2018).  

 De positiva faktorer som informanterna delgav genomsyrade i princip alla 

intervjuerna. Även om det i andra sammanhang kan ses som negativt att kvinnorna 

upplevde att kvinnodominerade arbetsplatser var ”fyllda av skitsnack, baktal och tjafs”, 

ställdes det i denna studie i ett annat ljus, nämligen att de mansdominerade 

arbetsplatserna var motsatsen. Kvinnorna upplevde att trots de problem som uppkom, 

kunde de alltid diskutera med rak kommunikation och männen upplevdes inte fördriva 

någon tid med baktalande. Precis som den tidigare forskningen visade (Wright, 2016) 

upplevde många av kvinnorna i studien att de kom bättre överens med män. 

Informanten Camilla upplevde även att de sexuella kommentarer hon stundtals fick 

kunde vara välkomnade när de var av positiv natur som komplimang för hennes 

utseende eller dylikt. På samma sätt som Wright (2016) var inne på, så upplevde 

Camilla att kommentaren ”piggade upp arbetsdagen”. Samtidigt kände hon att hon 

ibland fick tona ned det feminina för att ”ses som en grabb i gänget” och för att få 

samma yrkesmässiga respekt. Denna faktor upplevdes vara en form av tyst makt som 

utövades över kvinnorna för att de arbetade med många män och som gjorde att de ofta 

valde att dyka upp i en neutral framtoning på arbetet, för att inte behöva möta 

kommentarer (om än positiva) från männen kring sitt utseende. När de valde en neutral 

framtoning sågs de främst som den yrkeskunniga och upplevde då i vissa fall en högre 

grad av respekt, främst i kontakt med kunder.  Samma teori utformades av Ibáñez 
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(2017), som hävdade att kvinnor i traditionellt mansdominerade yrken ofta upplevde att 

de ”måste” tona ned det typiskt kvinnliga för att slippa bli ifrågasatta. 

 När det gällde den andra frågeställningen, hur situationen för en kvinna på 

en mansdominerad arbetsplats skulle kunna utvecklas och förbättras, visade resultatet på 

flera områden där mycket kunde ske. De teman som ringades in från intervjuerna tydde 

på en utveckling åt två håll hos de intervjuade kvinnorna. När det rådde ett fungerande 

förbättringsarbete syntes ett par gemensamma nämnare, nämligen en arbetsplats med 

inkluderande gemenskap, som kännetecknades av god psykisk hälsa där medarbetarna 

blev öppet stöttade av chefer och arbetskamrater. Dessa arbetsplatser hade i större mån 

samma uttalade som outtalade förutsättningar för könen och alla medarbetare mottog 

samma respekt. Det ska noteras att ingen av deltagarna nämnde huruvida de hade tagit 

del av någon form av jämställdhetspolicy, riktlinjer eller liknande på sina arbetsplatser 

och därför var det svårt att veta om arbetsplatsen faktiskt bedrev ett uttalat 

förbättringsarbete. Då detta dock är reglerat i svensk lag, kunde det antas att någon form 

av förbättringsarbete faktiskt fanns.   

 Gällande ett bristande förbättringsarbete fanns ett par faktorer som gav 

studien en indikation om vad som hände när kvinnorna inte fick det stöd de behövde. 

Sex av de åtta kvinnorna gav exempel på sätt de tyckte de blev särbehandlade. Som 

tidigare forskning visade, kunde chefer påverka medarbetarens psykiska mående som 

stress och utmattning, om de aktivt erbjöd medarbetaren stöd (Tayfur et al., 2012). Det 

komplexa hos informanterna i studien var att det rådde en bristande tillit till ledningen 

hos många av dem. Några av kvinnorna uppskattade sina chefer och kände aktivt stöd, 

medan andra förlitade sig mer på arbetskamraterna i samma position som dem själva vid 

behov av stöd. Flera av kvinnorna var osäkra på om det faktiskt bedrevs ett aktivt och 

strategiskt arbete. Därför påtalade flera av kvinnorna vikten av att finna stöd i 

arbetslaget. De kvinnor som upplevde stöd av arbetskamraterna hade en överlag bättre 

känsla för sin arbetsplats, men poängterade också tydligt att det var en brist att 

förbättringsarbete kring jämställdhetsfrågan och diskrimineringsfrågan inte togs upp. 

Dessa faktorer genererade tillsammans de påtalade arbetsmiljöproblemen samt i längden 

uppsägningar eftersom kvinnorna upplevde att de nöttes ut snabbare på arbetsplatsen 

(Torre, 2017). Precis som Wahl et al. (2018) var inne på så ledde dessa brister till att 

utveckling och förbättringsarbete stannade av. 
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Metoddiskussion 

Utförandet av innehållsanalys med kvalitativa intervjuer var förenat med komplexa 

frågor. Målet under analysen i denna studie var att försöka tolka det latenta innehållet, 

alltså det som sades mellan raderna i intervjuerna och inte de direkta orden, precis som 

Graneheim och Lundman (2004) argumenterade för. Detta för att få mer djup i studiens 

analys, vilket underlättade främst för frågeställning ett, som hade en abstrakt karaktär. 

 Studiens författare har genom hela processen försökt att förhålla sig 

objektiv till de insamlade data som intervjuerna givit samt behandlat materialet med 

Vetenskapsrådets riktlinjer i åtanke. Kvinnornas anonymitet har varit av högsta prioritet 

genom hela processen och inga andra har fått tagit del av råmaterialet till intervjuerna än 

författaren. 

Då tre av kvinnorna var bekanta till författaren kunde det ha påverkat 

resultatet för studien. Å ena sidan gjorde det intervjumomentet enklare, då stämningen 

snabbt blev avslappnad och öppen. Å andra sidan kunde informationen som delats blivit 

vinklad åt något håll, speciellt då författaren kände till en del av de saker som 

informanten nämnde sedan tidigare. 

Det kan alltid finnas risker vid intervjuer att missa någon vital 

information, eller att informanten inte väljer att berätta om någon specifik detalj som 

hade gjort resultatet annorlunda. Men med aktuellt resultat kunde slutsatsen dras att de 

informanter som hade fungerande stöd uppifrån, öppen dialog och gemenskap också var 

mest nöjda. Detta resultat återkom i studiens teman relaterade till förbättringsarbetet.  

Sammantaget fanns det även en del svagheter i studien. Först och främst 

gav studien inga konkreta exempel på hur arbetsgivaren kunde attackera 

förbättringsarbetet. Att endast åtta individer intervjuades gav en begränsad 

kunskapsmängd. Ett större urval med djupare intervjuer kunde ha gett mer information. 

Det var dessutom svårt att få till intervjuerna ansikte mot ansikte alla gånger, vilket 

möjligen är en förlust, då mycket av kommunikation sker just med kroppsspråk. I en 

tidigare studie har det uttryckts att så fort vi sitter ansikte mot ansikte börjar själva 

kommunikationen (Graneheim och Lundman, 2004). Den information kroppsspråket 

kunde ge förlorades när kommunikationen enbart baserades på röstkommunikation eller 

text. Vidare kan tänkas att författarens förförståelse har påverkat tolkningen av 

informanternas svar. Även om en perspektivmedvetenhet har bibehållits under studiens 
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gång, kan det under kvalitativa studier vara svårt att vara säker på huruvida 

förförståelsen vinklat resultatet åt något håll (Langemar, 2008).  

En styrka i studien var att informanterna kom från olika yrken och hade 

olika ställning på arbetsplatserna, men ändå kunde påtala likartade problem och positiva 

erfarenheter. Det kan också poängteras att studien lyckades nå ett mått av 

meningsfullhet och användbarhet (Langemar, 2008), i och med att dess syfte uppfylldes 

samt att ett användbart resultat skapades.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visade studiens resultat att det fortfarande är förenat med komplexa 

problem att befinna sig i minoritet på en arbetsplats. Men det är också förenat med 

positiva faktorer. När en mansdominerad arbetsplats fungerade bra, dvs när 

förbättringsarbete i form av aktiva och strategiska åtgärder fanns, var det ett nöje att 

arbeta där enligt informanterna i den aktuella studien. Som en praktisk implikation från 

studien blev därför rådet till berörda arbetsgivare att lägga vikt vid förbättringsarbetet 

och att ha en öppen dialog med både chefer och medarbetare kring genusarbete och 

psykisk ohälsa på arbetsplatsen.  

 

Framtida forskning 

Framtida forskning bör ta fäste på hur arbetsplatser kan utvecklas för att åtgärda de 

problemfaktorer som tas upp i studien. Förslagsvis kunde fler kvalitativa studier med 

fler informanter ge en större bild av hur problemen ser ut. En fördel vore då att ha 

kvinnor i olika åldrar, dvs unga vuxna, medelålders vuxna och äldre vuxna, för att få 

mer information om hur kunskapen kan öka inom området. Sådan forskning kunde 

också fokusera på att utforska hur arbetslivet kan skapa ett samtalsklimat där alla får 

komma till tals på lika grunder.  
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Efterord 

 

Ett stort tack till informanterna i studien - utan ert deltagande och er vilja att berätta 

hade studien inte varit möjlig. 

Även ett tack till min handledare Helena Gunnarsson som bidragit med sin kunskap och 

hjälp under hela studiens gång. 

 

Kristina Rolandsdotter 

2018-12-27 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Informationsbrev 

 

Information om deltagande i en intervjustudie: ”Att vara kvinna på en 

mansdominerad arbetsplats.” 

 

Fler och fler arbetsplatser arbetar idag aktivt med jämställdhet på arbetsplatsen och allt 

fler ser värdet i att ha en arbetsplats som välkomnar alla. Därför har jag valt att göra 

denna studie i hur det är att vara kvinna och i minoritet på en mansdominerad 

arbetsplats. Syftet är att utöka kunskapen om detta och belysa hur det faktiskt är ute i 

arbetslivet idag.  

 

De som tillfrågas om deltagande i den här studien är från en stor blandning av yrken och 

branscher, med det enda kravet att du är kvinna och på en mansdominerad arbetsplats.  

 

Det är helt frivilligt att delta i studien och du kan när som helst välja att avbryta ditt 

deltagande. Intervjuerna tar cirka 30–60 minuter och du väljer var de ska genomföras, 

med utgångspunkt i att du som deltagare ska känna dig bekväm och trygg under 

intervjuns gång. De kan ske på arbetsplatsen, på telefon eller annan plats du föreslår.  

 

Allt material från intervjuerna behandlas och hanteras konfidentiellt och förvaras så att 

inga av dina uppgifter kan nås av obehöriga. Du anonymiseras i arbetet.  

Arbetet kommer sedan publiceras offentligt online.  

 

Jag heter Kristina Rolandsdotter och går sista året på Linnéuniversitetets Personal och 

arbetslivsprogram, med inriktning arbetspsykologi. Detta är mitt examensarbete, vilket 

är anledningen till att jag gör denna studien. 

Skulle du ha några frågor är det bara att höra av sig direkt till mig. 

 

Karlskrona 2018-11-19 

 

Studerande: 

Kristina Rolandsdotter 

072 181 38 84  

Kr22dm@student.lnu.se  

 

Handledare: 

Helena Gunnarsson 

070 767 202 

Helena.gunnarsson@lnu.se  

 



 

 

 

XXXIV 

 

Samtyckesunderskrift 

”Jag medger härmed att jag fått information om vad ett deltagande i ovanstående 

forskningsstudie innebär och att jag haft möjlighet att ställa frågor om mitt deltagande i 

studien. Genom att skriva under detta dokument samtycker jag till att delta i ovan 

beskrivna studie.” 

 

 

 

Underskrift: ________________________________________ 

 

Namnförtydligande: _______________________________________ 

 

 

 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

• Ålder? 

• Utbildning? 

• Nuvarande yrke?  

 

Jämställdhetsfrågor & erfarenheter 

• Vad är din erfarenhet av att jobba som ensam/en av få kvinnor?  

• Upplever du att alla generellt behandlas lika och med samma värde? 

• Förekommer någon form av trakasserier eller kränkningar på arbetsplatsen? 

• Hur är stämningen bland kollegorna?  

• Hur är jargongen?  

• Förekommer någon form av nedlåtande kommentarer eller beteende?  

 

Avrundning 

• Är det något du vill tillägga? 

• Tack för din medverkan!  


