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Abstract 

 

The main purpose off this essay is to understand what different ways women and men use to 

communicate and make themselves acknowledged by their co-workers.  This is done by 

interviews with people at an ordinary office and trough observations at the workplace. A 

qualitative method was entrenched and seven respondents, four women and three men, age 

43-55 was interviewed. 

 

The theoretical frame contains theories from Goffman’s dramaturgic perspective such as roles, 

facade etc.  The theories concerning gender come from Hirdman’s different analyses on how 

the relations between men and women take form.  

 

The data collected shows that men and women use their body language, voice and accessories 

in different ways to make themselves acknowledge at the office. The study also shows that 

both sexes have very specific ideas about how it’s proper to dress and act at work for the other 

sex. Discussions about gender showed that both men and women are fairly suspicious when it 

comes to issues like allocating according to sex.  

 

Key words: gender, roles, interaction 
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1. Inledning  

   

Människan spenderar en stor del av sin tid på arbetsplatsen. En plats där man utför sitt 

dagsverke men även en plats där man har en social interaktion med sina arbetskamrater, den 

grupp människor som man träffar varje dag men ändå håller sig halvformell med. I denna 

sociala interaktion spelar genus en stor roll.  

    I den allmänna debatten har genusfrågor länge varit aktuellt. Att som man och kvinna arbeta 

tillsammans kan ha sina svårigheter då samhället har olika förväntningar på män och kvinnor. 

På Försäkringskassans kontor jobbar man och kvinna sida vid sida med likadana 

arbetsuppgifter men ändå förväntas deras beteende inte vara lika, det är genus, det sociala 

könet, som spökar. Skillnaderna mellan könsrollerna på arbetsplatsen kan först vara svåra att se 

men om man bara börjar titta ser man snart hur olika män och kvinnor förväntas bete sig och 

hur båda könen anstränger sig för att leva upp till dessa förväntningar.  

 

”Kaffet är slut, Anders suckar och dunkar demonstrativt sin 

kaffekopp i bordet. Eva reser sig, går bort till bryggaren och serverar 

en ny omgång kaffe till Anders. Anders säger – hyggligt! och vänder 

sig bort och fortsätter prata.” 

      (Observationsanteckning, Försäkringskassans kontor 20/11 2008) 

 

Av ovanstående observation kan man få känslan att det är kvinnornas ansvar att se till så att det 

finns kaffe på bordet, även på jobbet. Är det så att kvinnan förväntas vara den som fixar med 

fikat på jobbet och som kokar och serverar kaffet? Det finns många saker som man kan se bara 

genom att observera interaktionen mellan människor, män och kvinnor. På vilket sätt tar män 

och kvinnor egentligen plats på sitt jobb? Det är vad denna undersökning främst handlar om 

och med uttrycket ”ta plats” menas de tekniker, tillbehör och kommunikationssätt etc. som en 

person använder för att uppmärksammas av sina arbetskamrater under interaktionen.  

    Alla människor tar plats på olika sätt t.ex. genom kroppsspråk, röstläge och klädstil mm. 

men skillnaderna är kanske störst mellan män och kvinnor. Man använder kroppen och rösten 

på olika sätt men även kläder och accessoarer visar på hur man vill uppfattas eller smälta in. 
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”Att inte ha någonting i stil med byxdress uppfattas som konstigt här. 

Man gör ju vad man kan för att passa in, och jag tycker det hör till att 

man i min ålder ser lite respektabel ut på jobbet.” 

                                                                                       (Eva 54 år) 

 

Jag ville med denna undersökning dels gå ut och själv observera en arbetsplats för att se de 

faktiska skillnaderna i hur man beter sig och hur man tar plats beroende på vilket kön man har. 

Men jag ville även som komplement till observationerna göra intervjuer med personalen för att 

få möjligheten att ta del av deras egna tankar kring genus i relation till sin arbetsplats.  

 

1.2 Syfte: Syftet med undersökningen är att få en djupare inblick i hur mycket plats män 

respektive kvinnor tar på ett försäkringskassan kontor samt att få en inblick i hur en mindre 

personalgrupp resonerar kring genus i relation till sin arbetsplats.   

 

1.3 Frågeställningar: 

 

1. På vilket sätt tar män respektive kvinnor plats? 

2. Vad tänker personalen kring genusfrågor i relation till sin arbetsplats? 

3. Skiljer sig inställningen till genusfrågor mellan männen och kvinnorna? 
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2. Metod 

I följande avsnitt beskriver jag mitt val av metod och hur jag har gått till väga med min 

undersökning. Här kommer även för och nackdelar med mitt metodval att diskuteras. 

 

2.1 Val av metod 

Målet med min undersökning har varit att se hur mycket plats män respektive kvinnor tar på 

en ordinär arbetsplats. Jag har då valt att använda mig av kvalitativ metod genom att göra 

observationer samt intervjuer på den aktuella arbetsplatsen, som var ett 

Försäkringskassankontor belägen i en mindre stad.  

    Jag valde att göra deltagande observationer eftersom jag ville skapa mig en egen 

uppfattning om hur män och kvinnor interagerade med varandra och se om det fanns speciella 

attribut som gjorde att vissa tog mer plats än andra.  

    Genom att följa upp de deltagande observationerna med intervjuer fick jag möjligheten att 

fråga mina respondenter om saker jag själv sett och få deras tankar och förklaringar till hur 

och varför olika personer tar olika mycket plats. Tanken med undersökningen var till stor del 

att få en djupare inblick i de anställdas egna tankar och reflektioner kring interaktionen mellan 

män och kvinnor då det kommer till att ta verbal plats på arbetet, detta möjliggjordes tack vare 

intervjuerna. Mina respondenter var mycket samarbetsvilliga och visade stort intresse för 

undersökningen.  

 

                       ”Det mest grundläggande draget i kvalitativ forskning är den 

uttalade viljan att se eller uttrycka händelser, handlingar, 

normer och värden utifrån de studerade personernas eget 

perspektiv.” (Bryman 2007 s.77) 

 

                       Jag märkte att då jag började med att genomföra de deltagande observationerna fick jag på 

köpet reda på vilka personer som det skulle vara intressant att intervjua, de som tog väldigt 

mycket plats och någon som nästan försvann i bakgrunden. Jag tror att detta bidrog till att 

intervjuerna gav så mycket information som jag hade hoppats på.  

    Jag har medvetet valt bort andra metodalternativ eftersom jag känner att observation och 

intervjuer är det som bäst passar in på undersökningens syfte. Då jag är ute efter att få reda 

på hur de anställda på kontoret känner och genom mina observationer se hur män och 

kvinnor tar plats kändes det irrelevant att t.ex. göra en enkät då jag inte är ute efter att kunna 
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göra en generalisering utifrån denna undersökning utan snarare skapa en förståelse och ge en 

djupare inblick i ett lokalt kontors egen situation. 

 

2.2 Urval 

Urvalet för observationen omfattade ett tjugotal personer varav ungefär 65 % utgjordes av 

kvinnor då det var fler kvinnor än män anställda på kontoret. Utav dessa personer är det 

ungefär tolv stycken som jag observerat mer ingående då de utgjorde en grupp som alltid satt 

tillsammans. Gruppen utgjordes av åtta kvinnor och fyra män, samtliga i ålderskategorin 45 – 

55 år.  

    Urvalet för intervjuerna består av sju personer, tre män och fyra kvinnor. De manliga 

respondenterna är 43, 52 samt 55 år. De kvinnliga respondenterna är 45, 50, 53 samt 54 år. 

Jag tog kontakt med respondenterna efter att jag genomfört ungefär två tredjedelar av min 

deltagande observation och samtliga respondenter var genast intresserade av att ställa upp på 

en intervju. Jag hade turen att få tag i sju pratglada och öppna respondenter som det var lätt 

att diskutera med. Man kan tänka sig att jag skulle haft fler respondenter men jag kände att 

det var bättre att ha god tid till förberedelser och genomförande av sju intervjuer som då 

skulle ge mycket information än att ha för många intervjuer med ett kanske sämre 

informationsresultat.  

 

2.3 Etiska frågor 

Första gången jag kom till Försäkringskassans kontor för att göra min observation började 

jag med att informera alla om vad det var jag gjorde där. Jag berättade lite om mig själv och 

min utbildning samt förklarade vad min undersökning gick ut på och hur den var upplagd. 

Jag förklarade att observationen innebar att jag skulle iaktta hur de interagerade med 

varandra och att jag sedan skulle komma att koppla observationerna till genusteorier. Vidare 

förklarade jag att de självklart var anonyma och att de på intet sätt skulle bli utlämnade. Efter 

detta var det ganska många som hade frågor om dels ämnet sociologi men även en del 

allmänna funderingar kring genus och den aktuella jämställdhetsdebatten ventilerades. 

Responsen bland personalen var god och det var ingen som kom med invändningar förutom 

personalchefen som inte ville att jag skulle säga vilket Försäkringskassan kontor jag gjort 

min undersökning på, så det lovade jag självklart att inte nämna.  

    De sju personer som jag intervjuat informerade jag en andra gång om att de självklart var 

anonyma och att de skulle komma att få fiktiva namn i min uppsats. Jag förklarade också att 

jag självklart inte skulle delge någons svar i intervjuerna med de andra respondenterna. 
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Samtliga respondenter sa att de tyckte det var roligt att någon intresserade sig för deras lilla 

kontor och att det kändes bra att veta att jobbarkompisarna inte skulle kunna se vad var och 

en sagt under intervjuerna. 

 

2.4 Observation 

Jag har genomfört en observation där de människor som observerats har varit medvetna om 

observationen och dess syfte. Jag kände att detta var mycket tacksamt då personerna på något 

sätt hade lättare för att låta mig iaktta och röra mig runt i rummet utan att ta så stor notis om 

mig än vad de kanske haft om de inte vetat vad jag gjorde där. Man är inte interagerad i 

gruppen utan personerna som observeras förväntar sig att man ska bete sig som en typisk 

observatör och man tillåts således att röra sig fritt omkring och iaktta gruppen. (Holme, 

Solvang 2006 s.113)  

    Observationerna bestod av att jag var närvarande en halvtimme på förmiddagen och en 

halvtimme under eftermiddagen under en veckas tid. Observationerna genomfördes då 

personalen hade sin kafferast. Jag valde att genomföra observationerna innan jag gjorde 

intervjuer, detta för att lite bättre lära känna kontexten och miljön på arbetsplatsen samt att 

kunna få tips om vilka människor som hade varit intressant att intervjua.  

 

”Om man har möjlighet att få vistas i personens egen kontext, 

så är det en fördel att göra observationen före själva 

intervjun.” (Widerberg 2008 s.129) 

 

    Då jag satt i personalens fikarum för det första observationspasset tyckte jag att det var 

svårt att veta vad jag egentligen skulle titta på. Jag kände att jag inte såg någonting som var 

värt att anteckna och efter den första halvtimmen kom jag ut med endast beskrivningar av 

kläder och dylika attribut nedklottrat i min för ändamålet nyinförskaffade anteckningsbok. 

Men successivt fick jag in allt mer detaljer under observationerna och efter att ha deltagit 

under kafferasten ett par dag kunde jag se vilka grupper som ofta satt tillsammans och även 

lägga märke till vilka som pratade mest och högst etc. Observationerna gav mig mycket 

information om hur männen respektive kvinnorna använde sig av t.ex. kroppskontakt och hur 

de använde röstläge och gester för att uppmärksammas av kollegorna.  

    Materialet som jag samlade in under min vecka på kontoret blev mer omfattande än jag 

förväntat mig och jag kände mig mycket nöjd med mina observationer.  
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2.5 Intervjuer 

Jag valde att inte ha för många respondenter då jag kände att det är bättre att försöka få en så 

djup inblick som möjligt i de anställdas egna tankar kring genus på arbetsplatsen. Därför 

valde jag att intervjua sju personer och inte fler än så. Då undersökningen sker under en 

förhållandevis kort period kändes det bättre att få ett fåtal personers tankar och åsikter att 

arbeta med än att försöka få med så många som möjligt. Kvaliteten blir bättre om man inte 

har för många intervjuer utan hellre lägger mer tid på förberedelser och analys av ett fåtal 

intervjuer. (Kvale 2007 s.99) 

    Jag hade turen att få tag i sju mycket trevliga och öppna respondenter som gärna delade 

med sig av sina tankar och åsikter om genus och interaktionen mellan män och kvinnor på 

jobbet etc. Jag valde att lägga upp intervjuerna som så att jag hade en intervjuguide bestående 

av 10 frågor och utöver guiden frågade jag även lite om saker jag sett under observationerna. 

Jag tyckte detta upplägg fungerade utmärkt bra. Alla respondenterna hade saker att tillägga 

och diskutera utöver intervjuguiden och intervjuerna blev således långa och mycket 

intressanta. Som forskare är det meningen att man ska följa upp respondenternas berättelser. 

Självklart har man en mall att utgå ifrån men frågorna får inte styra intervjun för hårt utan 

man måste ge utrymme åt respondenten. (Widerberg 2002 s.16) 

    Jag gavs också möjligheten att återkomma med en del följdfrågor som dök upp efter att jag 

renskrivit intervjuerna och då sett att det fanns en del saker som det hade varit intressant att 

diskutera utförligare så därför träffade jag två av mina respondenter en andra gång för ett 

kortare samtal.  

    Då jag kände att det kunde vara svårt att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen på grund 

av att det inte var alla respondenter som hade ett eget kontor så bestämde vi att träffas på 

diverse fik i närheten av arbetsplatsen. Min uppfattning om respondenterna efter genomförda 

intervjuer är att de inte försökte dölja något eller förfina sina svar. Det kändes som att jag fick 

mycket bra kontakt med dem och de verkade väldigt intresserade av ämnet, flera berättade att 

de själva tänkt på jämställdhet i samband med sin egen arbetsplats och att det är intressant att 

se skillnader i hur män och kvinnor tar eller ges utrymme.  
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3. Teoretisk ram 

I följande avsnitt kommer jag att visa och förklara de teorier som empiri och analys kommer 

att utgå ifrån. 

 

3.1 Roller 

I de allra flesta sammanhang spelar vi människor någon form av roll. Vårt sätt att uppträda 

och bete oss beror på vilka människor vi för tillfället umgås med och i vilken social situation 

vi befinner oss i, alltså så har vi inte samma beteendemönster och uppträdande då vi 

tillexempel umgås med riktigt närstående personer som t.ex. familjen och då vi ingår i en 

kanske mer formell grupp som t.ex. på arbetsplatsen.  

    Då man gör sitt rollframträdande är tanken att människorna runt omkring ska tro på den roll 

man spelar och ta den på allvar. Ofta faller det sig så att även aktören eller den som utspelar 

en roll tror på sitt framförande, i någon mån är vi alla våra roller. (Goffman 2006 s.25)  

När en individ gör ett framförande för andra projiceras medvetet eller omedvetet en definition 

av den givna situationen och i denna definition är individens jaguppfattning en viktig del. 

(Goffman 2006 s.210) Vi agerar alltså utifrån vad vi tror förväntas av oss.  

    De roller alla människor använder sig av är en del av vårt vardagsliv och rollerna hjälper 

oss att anpassa oss till och passa in i olika sociala relationer och miljöer. Människan vet i 

regel vilket beteende och uppträdande som passar in i det givna sammanhanget och vi har 

därför vanligen inga större problem med att förflytta oss mellan olika sociala sammanhang 

och passande roller. 

 

                ”Till slut blir vår uppfattning om vår roll till en andra natur och en 

integrerad del av vår personlighet. Vi kommer till världen som individer, 

förvärvar en karaktär och blir personer.” 

                                                                                                     (Goffman 2006 s.27) 

 

    Alltså fortsätter vi genom hela livet att utveckla och utforma våra roller och vår karaktär. 

Under en stor del av vårt liv innehar vi rollen som anställd eller arbetskamrat. Denna rolls 

utformning sker i samspel med individer runtomkring eftersom vi hela tiden påverkas av 

människor i vår närhet. Då man är anställd på en arbetsplats lär man sig hur man bör vara och 

vilken roll det är lämpligt att spela på arbetet. Detta lär man sig genom samspelet med sina 

arbetskamrater som kanske varit anställda längre och då visar upp en färdig roll. Vi påverkas 
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hela tiden av människor i vår närhet och arbetskamraternas egna rollframträdanden kommer 

således att påverka ens egen rollformation och det beteendemönster man kommer att använda 

då man vistas på sin arbetsplats.  

 

3.2 Fasad 

Fasaden används för att tydliggöra den aktuella situationen för andra människor som ser oss 

eller finns i vår närhet, alltså för åskådarna. 

    Goffman menar att det finns standardingredienser i fasaden, dessa standardingredienser 

utgörs av inramningen och den personliga fasaden. Inramningen är platsbunden och utgörs av 

hela platsens attribut så som t.ex. möbler, dekor etc. För att kunna utföra sin roll väl är 

inramningen mycket viktig. (Goffman 2002 s.29)   

    En inramning kan då vara arbetsplatsen eller kontoret. Där kan attributen bestå av t.ex. 

skrivbord, datorer, pärmar etc. Inramningen som arbetsplatsen utgör inbjuder till en viss sorts 

rollprestation. Man kan t.ex. tänka sig att arbetsrollen skiljer sig ganska mycket mellan en 

svetsare och en kontorsanställd eftersom de två inramningarna inte har mycket gemensamt. 

    Den personliga fasaden i sin tur utgörs av personliga attribut som tillexempel klädstil, 

jargong och accessoarer men också hållning, talmönster, gester etc. (Goffman 2002 s.30) På 

arbetsplatsen blir just den personliga fasaden mycket viktig eftersom den till stor del berättar 

för andra vilka vi är. Genom att ha en viss klädstil signalerar vi vilken person vi är, en man i 

kostym ses som mer trovärdig och respektabel med mer auktoritet än en man i slitna jeans och 

smutsig t-shirt. En social fasad har en tendens att så småningom bli institutionaliserad på så 

sätt att den omvandlas till en stereotypisk förväntning. (Goffman 2002 s.33) Alltså finns det 

förutfattade meningar och stereotyper kring vilken roll man bör ha i vilken situation och även 

hur denna roll skall eller bör spelas. Det kan därför vara svårt att bryta mot det förväntade 

rollmönstret och att t.ex. som kvinna dra dåliga skämt, skratta högt och klappa arbetskamrater 

på rumpan, något som väl kanske inte heller är helt accepterat av en man men reaktionerna 

hade kanske varit något annorlunda i det fallet.  

    Den personliga fasaden kombineras med attribut och inramning för att få fram en så 

trovärdig rollprestation som möjligt. Enklast är då så klart att försöka skapa en roll som till så 

hög grad som möjligt överrensstämmer med de allmänna förväntningarna på den specifika 

rollen i den specifika situationen. 

 

 

 



 12 

3.3 Bakre och främre regioner 

Goffman menar att i vårt vardagsliv finns det alltid bakre och främre regioner. Den bakre 

regionen kännetecknas av trygghet och avslappnad. Det är i den bakre regionen vi så att säga 

är oss själva i så hög grad som det nu är möjligt. (Goffman 2002 s.207) I denna bakre region 

kan vi återhämta oss och även förbereda oss för nästa rollprestation. Den bakre regionen kan 

liknas vid kulisserna bakom en scen. Där är det tillåtet att sitta och stå som man vill, att 

använda ett mindre vårdat språk och att t.ex. bråka och skrika på någon. Alltså sker sådant i 

den bakre regionen som man aldrig hade visat i ett offentligt sammanhang (Giddens 2007 

s.145-146). Ett exempel på detta på en arbetsplats kan vara att man i den bakre regionen kan 

tala illa om eller håna kunder vilket man självklart inte skulle göra i den främre regionen där 

kunden är närvarande.  

    Den främre regionen är den då vi så att säga står på scenen. Det är i detta skede vi till fullo 

spelar ut vår roll vilken då understöds med fasad, attribut och inramning. Rollerna vi framför 

är till en viss grad platsberoende. Det går t.ex. inte att framföra rollen av arbetskamrat med sin 

fru eller rollen som äkta make med sin arbetskamrat. På så sätt hjälper inramningen oss i vårt 

rollframträdande då den skapar trovärdighet åt vår prestation. (Goffman 2002) 

    Tanken om en bakre och en främre region är en relativt komplex teori. Det kan falla sig så 

att den främre och bakre regionen sammanfaller i viss mån. Om vi tar ett exempel från en 

arbetsplats. Det är då enkelt att tänka sig att den främre regionen är den då man t.ex. tar emot 

kunder eller dylikt. Den bakre regionen blir i förhållande till detta då man t.ex. sitter i 

fikarummet och dricker kaffe. Komplexiteten ligger då i att även fikarummet på något sätt är 

en främre region eftersom det är där man spelar upp sin roll för arbetskamraterna och med 

sina attribut och personliga fasad söker fastslå hur man vill uppfattas. Den bakre och främre 

regionen står således alltid i relation till varandra och kan inte existera frånskilda varandra. 

    Jag kommer nu att gå vidare till att beskriva de teorier som utgår från ett genusperspektiv 

som jag använt mig av i undersökningen. 
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3.4 Man och kvinna som A-a 

Teorierna kring genus är många och omfattande. Jag har valt att använda mig av Yvonne 

Hirdmans teorier i denna undersökning. Nedan följer en redogörelse för Hirdmans teorier 

rörande mannen som A och kvinnan som a. 

    Mannen är A, den perfekta och fullständiga varelsen så som han skapats av Gud. Kvinnan 

är a, en mindervärdig eller dålig kopia av mannen och enligt kristendomen även skapad från 

honom med syftet att vara honom behjälplig. Enligt denna teori ses kvinnan som en 

ofullgången människa och hon är således mindre förståndig och har svårare att kontrollera sin 

kropp än mannen. (Hirdman 2007 s.28-29) Även om vi idag till stor del har gått ifrån denna 

föreställning lade den ändå grunden för hur samhället ser på och behandlar kvinnan.  

     A-a formeln kan också ses som att kvinnan och mannen egentligen är lika. Kvinnan ses då 

som ett sämre exemplar av könet/mannen men med en potentiell möjlighet att arbeta sig upp 

från a till A. (Hirdman 2007 s.30) Detta torde skrämma mannen eftersom kvinnan a på detta 

sätt hotar det patriarkala övertaget och As dominans. För att förhindra att kvinnan arbetar sig 

upp till mannens position måste hon hållas nere.  

    Då kvinnan i allt högre grad kom ut i arbetslivet och till fabrikerna sågs hon som a, en liten 

man eller pojke vad det gällde förstånd, muskelmassa etc. detta tankesätt från männens sida 

bidrog till att kvinnan fick mycket lägre lön än mannen, eftersom hon ju inte var en man utan 

en dålig och mycket svagare kopia. (Hirdman 2007 s.126)  

 

”Det var utifrån den värderingen som de sökte hålla arbetsplatserna 

fria från kvinnor, eller uppdelade i ordentliga fack att här jobbar män 

(med arbeten som krävde översikt, kontroll, etc.) och här jobbar 

kvinnor (med arbeten som männen inte ville ha).”  

                                                                               (Hirdman 2007 s.127) 

 

    Som sagt har förändringar skett och förändringar pågår hela tiden men paralleller kan lätt 

dras till dagens samhälle. Män har fortfarande till större del än kvinnor arbeten som kräver 

kontroll och maktpositioner medans kvinnorna utför arbeten som män inte vill ha som t.ex. 

vård av barn och gamla, städning, storköksarbete etc.  
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3.5 Det stereotypa genuskontraktet 

Genuskontraktet är en överenskommelse mellan könen. Överenskommelsen innebär att könen 

har olika förpliktelser. Båda könen lever alltså under ett tvång om vad var och en skall göra 

och hur de ska vara, detta tvång är svårt att bli av med men inte omöjligt. (Hirdman 2007 

s.84). Alltså försöker vi, kanske omedvetet, följa de samhälleliga normer om hur vi som man 

eller kvinna bör bete oss. Vi håller efter varandra så att ingen går för långt utanför mallen och 

detta gör att våra roller som man och kvinna hela tiden reproduceras i dess stereotypa form, en 

trend som, som sagt är svår att bryta. När kvinnan då, som det ser ut idag, till stor del arbetar 

utanför hemmet lika mycket som mannen har ändå uppdelningen mellan man och kvinna sin 

grund i ett annat sorts samhälle. Kvinnan har t.ex. fortfarande till större del än mannen 

ansvaret för hemmet och barnen även om hon också jobbar utanför hemmet i hög grad som 

honom.  

    Genuskontraktet skall självklart med fördel ses som en stereotyp framställning men detta 

hindrar inte sanningarna som finns i det. Det stereotypa genuskontraktet beskriver en 

uppdelning mellan man och kvinna som går ut på att mannen har försörjningen och beskyddet 

på sitt ansvar medans kvinnan har födandet och uppfostran på sitt.  

 

”Vi ser direkt hur detta kontrakt formar olika ontologiska/existentiella 

förutsättningar för paret. (…) De kan visserligen utgöra varandras 

möjligheter och begränsningar (…) men det har aldrig handlat om 

samma möjligheter eller begränsningar. Det är just de skilda villkoren 

som det stereotypiska genuskontraktets lakoniska text vill fånga.”  

                                                                                 (Hirdman 2007 s.88) 

 

    Problematiken men genuskontraktet är att det är så svårt att bryta de institutionaliserade 

mönster som ligger till grund för dess existens. Genuskontraktet innebär även att män och 

kvinnor reproducerar vad som anses vara manligt och kvinnligt.  I vårt samhälle finns en 

grundlagd tanke om vad män och kvinnor gör och hur de beter sig. Då detta kontrakt som sagt 

växte fram då samhället såg annorlunda ut ges kvinnan attribut som kan kopplas till hem och 

barn som t.ex. omhändertagande medan mannen är stark och beskyddande.  

Denna tanke finns överallt inte minst på arbetsplatsen. Kvinnan är den omhändertagande som 

kokar kaffe och plockar undan kvarglömda koppar i fikarummet. Mannen är den starke som 

genast tillfrågas om hjälp då något går sönder. Han är också den som tar tag i konflikter mellan 

andra.  
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4. Resultat & Analys 

 

4.1 Hur tar män respektive kvinnor plats? 

Denna fråga kommer att diskuteras utifrån de observationer som genomförts på det aktuella 

kontoret samt utifrån intervjuer med personalen. 

 

 På försäkringskassans kontor möter personalen, som på de flesta arbetsplatser, mängder av 

sociala situationer och interaktioner varje dag. De träffar kunder som behöver råd och stöd 

med allt från bostadsbidrag och barnbidrag till sjukpenning och arbetsträning. Jämsides med 

alla dessa kundrelationer finns relationerna med arbetskamraterna. Dessa relationer ser olika 

ut beroende på hur länge man arbetat tillsammans, hur nära varandra man arbetar samt även 

huruvida relationen sker mellan kvinna och kvinna, man och man eller mellan man och 

kvinna. I denna undersökning inriktar vi oss endast på relationerna mellan de anställda och 

inte kundrelationerna.  

    Frågan är då på vilket sätt män respektive kvinnor tar plats under den sociala interaktionen 

och kanske även vilka som tar mest plats om det nu är någon skillnad mellan könen. 

 

4.2 Kroppskontakt 

På det kontor där denna undersökning är genomförd arbetade det fler kvinnor än män men 

ändå var det männen som tog mest plats under den sociala interaktionen i fikarummet. Denna 

platstagning visade sig på så sätt att männen pratade högre, skrattade mer och var mer 

benägna till kroppskontakt än kvinnorna. Kroppskontakten skedde på olika sätt beroende på 

om mannen rörde vid en kvinna eller vid en annan man.  

 

  ’Nils kommer fram till bordet. Lägger en hand på Lisas axel då han 

lutar sig fram för att prata med Anders. Nils och Anders lämnar rummet 

för att diskutera något kring eftermiddagens möte. Lisa satt tyst så länge 

som Nils hand låg på hennes axel.’  

’Anders pratar bullrigt, säger att det är trevligt att se nått annat än 

urtvättade kärringar på jobbet. Han dunkar till Robert, som sitter bredvid, 

i ryggen då han skämtar.’ 

                                (Observationsanteckning försäkringskassans kontor 13/11 2008) 
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Vi kan i ovanstående exempel se att då mannen rör vid en kvinna sker det genom att lägga 

handen på hennes axel eller kanske ta henne i armen, men då han rör en annan man sker det 

med en dunk i ryggen eller dylikt. Detta kan kanske ses som en bagatell men faktum är att det 

finns undersökningar som visar att när en man t.ex. lägger handen på en kvinnas rygg för att 

hjälpa henne in genom dörren ses det som att han är artig men om en kvinna gör samma sak 

mot en man ses det som en flört eller en sexuell invit (Giddens 2007 s.148). 

    Jag frågade en av mina respondenter vad hon tycker om kroppskontakt med sina 

arbetskamrater och hon menade att det hör till att männen rör mer vid kvinnorna än vad 

kvinnorna rör männen. 

 

”Det kommer ju mer naturligt för en man tror jag. Kvinnor är lite mer 

tillbakadragna eller så. Men visst finns det de kvinnor här som gärna 

tar i karlarna fast det är mer de yngre tjejerna som inte har varit här så 

länge. Jag brukar nog aldrig röra en man på jobbet så men det stör mig 

inte om de lägger en hand på min axel eller så.”  

                                                                                                (Eva 54 år) 

 

På arbetsplatsen ingår det alltså i mannens roll att röra vid kvinnorna på ett ”artigt” sätt medans 

kvinnorna håller sig till genusordningen och i hög grad undviker att besvara kontakten. 

Kvinnorna undviker gärna kroppskontakt med männen på jobbet för att den inte skall 

missuppfattas och tolkas på ett sexuellt sätt, vår kropp hör idag ihop med en mängd 

socialiserade attribut på så sätt att rörelser och förflyttningar genast får en social innebörd som 

kan tolkas sexuellt (Bourdieu 1999 s.19). 

    En man kanske ser på kroppskontakt på ett helt annat sätt då det för honom kommer 

naturligt eftersom han är insocialiserad i sitt beteende och med all säkerhet inte ser något fel i 

det. Anders 55 år resonerade så här kring frågan: 

 

”Nej men det är väl inget konstigt med att man tar i tjejerna ibland, det 

hör till när man umgås med folk. Jag tror inte att någon tar illa upp om 

man tar dem i armen eller klappar dem på ryggen eller så.” 

 

Här ser vi att mannen A som vi kan kalla honom är den fullvärdiga skapelsen och följaktligen 

har han rätten på sin sida, i det här fallet rätten att röra kvinnan eller a utan att vidare behöva 

tänka på det. (se Hirdman 2007)  
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    Men kroppskontakt är långt ifrån det enda sättet som män respektive kvinnor tar plats på, de 

personliga attributen är mycket viktiga för att ta plats så väl som att definiera sin roll. 

 

4.3 Personliga attribut 

Vår klädstil, jargong och vårt kroppsspråk tillsammans med vår hållning och vårt talmönster är 

viktiga delar i vår interaktion med andra människor enligt t.ex. Goffman. Genom dessa attribut 

bygger vi upp vår roll och visar för vår omgivning hur vi vill uppfattas. Män och kvinnor 

använder sig av olika attribut som ofta passar ihop med idealbilden av hur en man eller kvinna 

ska vara. 

    På försäkringskassans kontor var det ganska tydligt att männen och kvinnorna till stor del 

följde de ideal eller stereotyper som finns i vårt samhälle angående hur en man respektive en 

kvinnas attribut skall se ut även om en del undantag såklart fanns. Om vi börjar med att titta på 

klädsel och tillhörande accessoarer så var det kostym som gällde för männen, helst med 

tillhörande slips och blanka skor medan kvinnorna var lite mer uppdelade efter ålder. De lite 

äldre hade vanligen byxdress medan de yngre snarare följde det senaste modet.  

   

Karin: ”Jag tycker att det är omanligt att gå runt i vanliga kläder på 

jobbet.” 

Författaren: ”Vad menar du med vanliga kläder?” 

Karin: ”Alltså sådana kläder man har på sig då man är ledig. Vad jag 

menar är att när man är här så jobbar man och då vill jag inte se 

karlarna luffa runt i jeans och en vanlig tröja utan de får ju se lite mer 

ansvarstagande ut.” 

Författaren: ”Så du menar att männen bör vara klädda i typ kostym 

när de jobbar?” 

Karin: ”Ja just det. Kostymen är manlig och ger pondus tycker jag.”    

 

I ovanstående utdrag från en av intervjuerna ser vi att Karin som är 50 år gammal menar att 

kostym ger en man pondus medan att bära jeans och ”vanliga” kläder på jobbet är omanligt.     

Mannen A bär alltså kostym, det slår mig då att jag under mina observationer nästan bara sett 

kvinnor i byxdress eller kjol med matchande kavaj. Detta kan vara ett sätt för kvinnorna att 

sikta in sig mot As presentation men genom att hålla kläderna i feminint skick ändå skilja sig 

från A och alltså inte öppet konkurera med honom utan visa sig som ett starkt a men dock ändå 

bara ett a. 
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    Om det är viktigt för mannen att visa pondus så är det kanske för kvinnan lika viktigt att 

vara just feminin. Flera av kvinnorna på Försäkringskassans kontor var mycket noga att via 

sina personliga attribut visa att de var kvinnor.  

 

”Hanna sätter sig bredvid Robert och genast då hon satt sig skjuter hon 

ut stolen lite från bordet och lägger benen i kors och slänger bak håret 

och rättar till halsbandet. Robert och Anders tittar på henne hela tiden 

fast Anders egentligen för ett samtal med Eva.”  

        (Observationsanteckning Försäkringskassans kontor 15/12 2008 ) 

 

De alldra flesta kvinnorna på arbetsplatsen använde sig av attribut som ofta kopplas till 

femininitet. Den idealtypiska kvinnan bar byxdress eller liknande, hade högklackade skor, 

välvårdat yttre i form av smink och nagellack samt att det i kvinnornas kroppsspråk under ett 

pågående samtal ofta förekom rörelser som för att framhäva en feminin varelse. Dessa rörelser 

var t.ex. att rätta till smycken och kläder eller att röra vid håret. Jag diskuterade detta lite 

utförligare med min respondent Hanna och hon sa följande om att framhäva sin femininitet: 

 

”Jag tror att man som kvinna vill uppfattas som attraktiv och feminin 

eftersom det ändå är en stor del av ens identitet att vara kvinna. När 

jag är på jobbet så har jag gärna feminina kläder som typ kjol 

eftersom det känns mer kvinnligt än att gå i vanliga byxor som man 

har hemma. Sen är det klart att man ibland kanske spelar över lite 

när man är med sina arbetskompisar, slänger lite extra med håret 

eller så och sen blir det ibland som en tävlan mellan tjejerna på 

jobbet om vem som har flest par skor eller liknande.” 

                                                                                         (Hanna 45 år) 

 

Enligt Hanna blir det alltså viktigt att som kvinna visa att man är just kvinna. Det kvinnliga 

attributet används som en viktig beståndsdel i skapandet av både identitet och roll. Genom 

framhävandet av kvinnliga attribut kanske man också får en uppmärksamhet från männen som 

varit svårare att nå iförd okvinnliga kläder eller med ett osminkat ansikte.  
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4.4 Hur resonerar de anställda kring genus på arbetsplatsen? 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för hur mina respondenter tänker kring och ställer 

sig till genusfrågor på arbetsplatsen. 

 

I den allmänna debatten ser man ofta diskuteras hur genusförhållandena ser ut på arbetsplatser 

runt om i Sverige och världen. Under senare år har genus kopplats samman med jämställdhet 

och blivit en allt viktigare fråga. Man diskuterar allt ifrån könsbaserade löner till könskvotering 

och feministiska motståndsgrupper. Detta har gjort att allt fler arbetsplatser tar upp frågan 

genom t.ex. internutbildningar eller dylikt. Idag är det enligt lag fastställt att lika lön för lika 

arbete skall gälla oavsett vilket kön arbetaren har, men ändå får kvinnor ofta lägre löner än män. 

Diskrimineringsfaktorn beräknas vara 8-10% (Bladh m.fl. 1997 s.180). 

              Det har under lång tid varit så att ett specifikt yrke förknippas med antingen en kvinna 

eller en man, t.ex. så är kontor, vård och handel kvinnoyrken medans bygg, flyg och teknik är 

manliga områden. På samma sätt kopplas kvinnor ofta till den offentliga sektorn medans 

männen kopplas till den privata (Westberg-Wohlgemuth 1996 s.140).  Detta är ett par av alla de 

faktorer som påverkar t.ex. löneskillnader mellan män och kvinnor eftersom man i den privata 

sektorn ofta tjänar mer än i den offentliga. Frågan är då hur en vanlig anställd ställer sig till 

problematiken mellan genus och arbetsplats. Jag ville få en djupare inblick i 

Försäkringskassans anställdas egna reflektioner kring genus i relation till deras egen arbetsplats 

och jag har därför valt att ägna ett avsnitt av undersökningen åt just detta. 

 

4.5 Tankar kring män och kvinnor 

Då man arbetar tillsammans på ett Försäkringskassan kontor känner man alla sina 

arbetskamrater ganska väl eftersom man arbetar i en avgränsad grupp. Det finns otaliga 

mönster och regler inom gruppen om hur man förväntas vara och bete sig samt en 

gruppidentitet eller grupproll som på ett trovärdigt sätt skall framföras och upprätthållas. I 

denna redan komplexa relation finns också beståndsdelen kön, några av gruppmedlemmarna är 

män andra är kvinnor. Hur resonerar då egentligen gruppens medlemmar kring genus? 

    Under intervjuerna visade det sig att alla mina respondenter ofta hade tänkt på genus i 

relation till sin arbetsplats men det var inte alla som tyckte att jämlikhet och lika löner var ett 

mål att sträva mot. 

 

”Jag tycker att det är alldeles för mycket tjat om genus och 

könskillnader och feminism och sånt dravel. Min mening är att det 
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påverkar arbetet negativt när kvinnorna ska gå runt och vara viktiga 

hela tiden. Jag fattar inte varför de ska särbehandlas med 

könskvotering och allt vad det är.” 

                                                                                        (Anders 55 år) 

 

Ett kanske stereotypiskt manligt uttalande men kanske ändå inte helt förvånande med tanke på 

att det är just positionen som överordnad man som hotas. Här gör A allt för att kvarhålla sin 

position och makt över a men så får hon plötsligt stöd och uppmärksamhet från omvärlden i sin 

kamp att försöka klättra upp till As nivå. Något som kanske är lite mer oväntat är att inte bara 

männen ställde sig tveksamma till uppmuntran av kvinnans plats i arbetslivet. 

 

”Jag tycker väl att det är bra att kvinnor står på sig lite mer nu men 

ibland blir det bara för mycket. Som de här feministerna som bara ska 

bråka och göra sig märkvärdiga. Titta bara på den där Göran gruppen
1
, 

det känns som att de tar i lite väl mycket.” 

                                                                                            (Hanna 45 år) 

 

Här ser vi en kvinna som försvarar mannens överlägsna position, säkert inte en unik företeelse 

men nog intressant för det. Kanske är det så att kvinnan av rädsla för att bli utstött av gruppen 

försöker kvarhålla dess tidigare ordning. Om man som kvinna går ut och högljutt kräver lika 

löner etc. bryter man med den fastlagda ordningen. Man passar inte längre in i gruppen och 

man bryter genuskontraktets osynliga överrenskommelse.  

    Det dock andra som hade mer positiva saker att säga om kvinnans roll på arbetsplatsen. 

Robert som är 43 år var mycket positivt inställd till debatten om genus . 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
”Ett kvinnligt nätverk som tog namnet Göran efterson det bland vd:arna i Top 500 företagen finns fler män som 

heter Göran än det finns kvinnor överhuvudtaget. De delar även ut Göranpriset på 49200kr som symboliserar den 

genomsnittsliga årliga löneskillnaden mellan en man och en kvinna år 2002 enligt SCB.” (Eriksson 2006 s.81) 
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”Jag tycker det är självklart att man ska ha lika löner för lika arbete och 

jag tror att genom att könskvotera så förbättrar man oddsen för att 

samhället ska gå i den riktningen. Jag kallar mig själv för feminist och 

min åsikt är att den som inte gör det är antingen en gammal insnöad 

stofil eller någon med för liten hjärnkapacitet för att förstå fördelarna 

med ett jämställt samhälle.” 

                                                                                            (Robert 43 år) 

 

Roberts åsikt skiljer sig således markant från ovan nämnda respondenters. Att kalla sig 

feminist har under senare år blivit allt vanligare vilket man kan se inte minst bland våra 

politiker. Frågan är hur djupt denna övertygelse egentligen går.  

 

4.6 Vem ska koka kaffe? 

De flesta av respondenterna tänkte genast på just löneskillnader och könskvotering när man 

nämner genus men hur ställer sig människor egentligen till de kanske mindre synliga 

skillnaderna mellan könen. Jag valde att fråga mina respondenter lite kring det jag själv 

observerat på arbetsplatsen. 

 

Författaren: ”Varför är det oftast en kvinna som fixar kaffe innan 

fikarasten?” 

Robert: ”Det har jag inte tänkt på men nu när du säger det så är det nog 

så. Jag vet faktiskt inte, de är väl mer omtänksamma kanske. Det är väl 

en uppdelning, vi män gör väl också saker här på jobbet som inte ingår 

i de egentliga arbetsuppgifterna.” 

Författaren: ”Har du ett exempel på vad männen gör som inte 

kvinnorna gör?” 

Robert: ”Vi fixar tekniska grejer, typ hjälper till när datorerna krånglar 

eller byter glödlampor och sånt där. Det är många tjejer här som inte är 

så bra på datorer.” 

                                                                                                               (Robert 43 år ) 

 

Här kan vi se att Robert gör samma uppdelning mellan könen som är så vanligt förekommande 

trots att han hävdar att han är en feminist. Han tar det för naturligt att männen är bättre 

på ”tekniska grejer” och att kvinnorna är snälla och omtänksamma och därför fixar kaffe. 
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Under mina observationer märkte jag att det varje dag efter kafferasten stannade någon kvar 

för att plocka upp kvarlämnade koppar och skräp, denna någon var alltid en kvinna. 

 

”Folket lämnar fikarummet en efter en och Karin och Eva går runt och 

plockar upp kvarlämnade kaffekoppar och servetter. Eva tar upp en kopp 

och säger att det är konstigt att folk inte kan plocka upp efter sig. Karin 

ler och svarar att det är väl de unga upptagna pojkarna som inte tänker 

på det. Eva skrattar och säger ja eller de gamla bortskämda gubbarna. 

Eva och Karin lämnar fikarummet tillsammans, de är sist ut.” 

            (Observationsanteckning Försäkringskassans kontor 10/12 2008 ) 

 

    Under tiden observationerna genomfördes framgick det tydligt att det förväntades av 

kvinnorna att se till så att fikarummet var i anständigt skick innan man gick tillbaka till arbetet. 

Det var inte alltid samma kvinna som stannade kvar för att plocka undan men det var alltid en 

kvinna.  Detta faller in i ramen för det stereotypiska genuskontraktet som beskriver en tyst 

överenskommelse mellan könen där kvinnan har ansvaret för hushållet. Detta kan då ha 

projicerats över på arbetslivet då det blev allt vanligare för kvinnor att arbeta utanför hemmet 

och det faller sig därför naturligt för både kvinnor och män att kvinnan städar lite på kontoret 

också. Karin är en av dem som under observationstiden ett flertal gånger antingen fixat kaffet 

innan kaffepausen eller städat upp efteråt. Jag frågade henne varför det är så. 

 

Karin: ”Jag vet faktiskt inte. Det kommer väl naturligt att man vill ta 

hand om sina arbetskamrater, jag har ju jobbat här ganska länge också 

så. ” 

Författaren: ”Varför är det inte någon av männen som tar samma 

initiativ?” 

Karin: ”Oj, det var en svår fråga. Jag vet faktiskt inte, det är väl för att 

man är van vid att ta hand om karlarna annars blir det liksom inget 

gjort. Sen är det ju inte så många män som jobbar här så de kan behöva 

lite omvårdnad.” 

                                                                                            (Karin 50 år) 

Som Karin säger så är det alltså en vana för kvinnan att ta hand om mannen, kanske än mer i 

Karins generation än för dagens yngre tjejer som växt upp i ett samhälle med pågående 

förändring av attityden kring genus. Karin speglar samhällets förväntning på kvinnan som den 
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omhändertagande och moderliga. Trots att det är fler kvinnor än män på arbetsplatsen är det 

ändå kvinnorna som skall ta hand om männen. För Karin verkar detta vara helt naturligt men 

inte alla kvinnorna på kontoret kände så. 

 

Lisa: ”Jag retar upp mig ganska ofta på männen här på jobbet. De 

förväntar sig att vi ska ta hand om dem.” 

Författaren: ”På vilket sätt förväntar de sig det?” 

Lisa: ”Som i fika rummet, det har ju du också sett, där är det som om 

man var hemma med gubben.” 

Författaren: ”Du menar med kaffekokning och så?” 

Lisa: ”Ja precis! Det förväntas att man bara ska göra det, ingen 

tycker det är konstigt eller säger nått om det. Ibland kan jag 

verkligen reta upp mig på det, speciellt när karlarna bara sitter där 

och vinkar med kaffekoppen.” 

Författaren: ”Har du någonsin tagit upp det här med dina 

arbetskamrater?” 

Lisa: ”Nej inte så, bara muttrat lite med de andra tjejerna men att ta 

upp det på ett mer allvarligt plan hade bara skapat en massa onödiga 

problem och diskussioner.” 

                                                                                             (Lisa 53 år) 

 

Lisas tankar kring könsdelningen i fikarummet är mycket intressanta. Hon irriterar sig på att 

kvinnorna alltid fixar fikat och på så sätt tar hand om männen men hon vill inte ta upp 

problemet utav rädsla för att stöta sig med gruppen, genuskontraktet och den sociala ordningen.  

Situationen i fikarummet gynnar mannen. Situationen ses utifrån ett perspektiv, mannens, det 

är hela tiden honom det tas hänsyn till och han tillåts vara centrum trots den kvinnliga 

majoriteten därför att han i vårt samhälle förväntas vara centrum (Irigaray 1994 s.77).  

Samspelet i ett fikarum på en ordinär arbetsplats är kanske inte det första stället man tänker sig 

kunna se stora skillnader mellan könen men trots det framstår denna plats tänkt för en stunds 

avkoppling och samvaro vara en plats av komplicerade sociala formationer och 

genusuppdelningar. Fikarummet kan ses som arbetsplatsens bakre region där personalen kan 

koppla av från arbetet och känna gemenskap med sina arbetskamrater. För några kvinnor blir 

denna plats kanske alltför långt ifrån arbetets främre region. En plats där man liksom i hemmet 

skall ta ansvar för städning och uppassning.  
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5. Sammanfattning 

Här kommer jag att sammanfatta undersökningen genom att utgå ifrån mina ursprungliga 

frågeställningar. 

 

Den genomförda undersökningen utgår ifrån mina tre ursprungliga frågeställningar. Jag 

kommer nu att gå tillbaka till dessa frågeställningar och kort besvara dem utifrån resultatet i 

undersökningen. 

Mina frågeställningar var:  

1. På vilket sätt tar män respektive kvinnor plats? 

2. Vad tänker personalen kring genus på arbetsplatsen? 

3. Skiljer sig inställningen till genusfrågor mellan männen och kvinnorna i gruppen? 

 

Då man tittar på hur män respektive kvinnor tar plats inser man att det till stor del har att göra 

med så kallat personliga attribut som klädstil, beteende etc. För både män och kvinnor är 

klädstilen en viktig del i att ta plats, det är också viktigt att inte sticka ut för mycket från 

gruppen och klädstilen bland de anställda var därför mycket lika. För kvinnornas del var det 

också viktigt att framstå kvinnlig eller feminin dels genom kläder men också smink och 

hårstil var viktiga delar. Ett annat sätt att ta plats är kroppsspråket och kroppskontakt. Männen 

använde mer kroppskontakt än kvinnorna medan kvinnorna framhävde sina kroppar mer än 

männen.  

Genom att göra intervjuer fick jag en inblick i hur personalen resonerar kring genus i relation 

till sin arbetsplats och även om inställningen skiljde sig åt mellan män och kvinnor. Det 

visade att den spontana reaktionen på genus var kopplad till den allmänna debatten om 

jämlikhet, könskvotering etc. Här upplevde jag de flesta respondenterna, både män och 

kvinnor, som ganska tveksamt inställda. Det var flera som tyckte att debatten var överdriven 

och att det egentligen inte var så farligt som t.ex. media framställt det. Ett fåtal menade att all 

ansträngning för ett mer jämlikt samhälle enbart var av godo. De största skillnaderna mellan 

könen kom fram då vi diskuterade mer specifika företeelser på arbetsplatsen som t.ex. vem 

som kokar kaffe. Här visade det sig att männen knappt nog funderat på saken utan mer eller 

mindre tagit förgivet att kvinnorna skötte dylika uppgifter. Det var däremot flera kvinnor som 

förklarade att det retade dem att männen just tog detta förgivet. Det som förvånade mig lite 

var att flera kvinnor menade att det var onödigt att ta upp detta öppet då det bara skulle skapa 

problem på kontoret. 
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6. Avslutande diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera vad jag kommit fram till i min undersökning med 

utgång från den teoretiska ram jag använt mig av. 

 

 Då jag först började med min undersökning var mitt mål att genom observationer och 

intervjuer få en djupare inblick i hur en grupp anställa på Försäkringskassan tänker och 

resonerar kring genus på sin arbetsplats samt att se på vilket sätt män respektive kvinnor tar 

plats i fikarummet som är personalens gemensamma plats där mycket av den sociala 

interaktionen sker. Observationerna gick till som så att jag befann mig på Försäkringskassans 

kontor två gånger om dagen under personalens fikapaus och jag satt då med i fikarummet för 

att iaktta det sociala samspelet och eventuella skillnader mellan könen. I mina intervjuer 

frågade jag dels kring personalens tankar och reflektioner kring genus i allmänhet samt en del 

frågor utifrån det jag själv sett under observationerna.  

     När man tittar på hur män och kvinnor tar plats i ett socialt sammanhang inser man snart att 

det finns ganska stora skillnader mellan könen dels i uppträdande men också förväntningarna 

från omgivningen ser helt annorlunda ut beroende på om man är man eller kvinna. Under mina 

observationer framgick det att för män var det mer accepterat att skratta och prata högt medans 

kvinnorna höll sig till låga skratt och fnitter. Det var även mer förekommande att en man 

avbröt andra under samtalets gång än att en kvinna gjorde det. Det visade sig under 

intervjuerna att just klädstilen var en mycket viktig del i den personliga attributen. Männen 

hade övervägande kostym och skjorta de flesta hade även slips. Någon enstaka kom till jobbet i 

så kallat vanliga kläder, alltså jeans och tröja. Under intervjuerna framgick det att både männen 

och kvinnorna förväntade sig att männen skulle vara uppklädda på jobbet och främst kvinnorna 

sa att en man som kom till jobbet i kostym visade pondus medans en man som kommer in i 

vanliga kläder ses som lite udda och ohyfsad. För kvinnornas del var det klädmässigt vanligast 

att ha byxdress eller kjol med matchande kavaj, de alldra flesta hade även högklackat. För 

kvinnornas del blev det även tydligt att ett välvårdat yttre var mycket viktigt. Detta visade sig i 

form av välsminkade ansikten och stylade frisyrer.  

    Under intervjuerna framgick att stilen på kläder och andra personliga attribut var viktig för 

att passa in. Det var ingen av mina respondenter som satte sig emot denna standard, även de 

som inte själva passade in i idealtypen hävdade ändå att den var det bästa. Rollen som en 

ansvarstagande anställd på ett offentligt kontor kräver, enligt flera respondenter, en formell 

klädsel och ett välvårdat yttre. Flera av kvinnorna berättar under intervjuerna också att det för 
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dem är mycket viktigt att vara just feminina. Detta eftersträvansvärda feminina speglas dels 

genom sminkning och hårvård men också till stor del genom kroppsspråket. Då en man kom in 

i fikarummet stegande han fram till ett bord och satte sig utan vidare krusiduller, en kvinnas 

entré var inte lika simpel. Ofta tar kvinnan längre tid på sig att nå bordet, hon går mer 

utstuderat feminint och då hon väl når bordet sker en mindre ritual vilken ser nästan identisk ut 

med flera andra kvinnors på kontoret. Först dras stolen ut och sedan sätter hon sig sakta, 

därefter sker en rad rörelser. Hon rättar till hår, kläder och smycken följt av en rörelse där t.ex. 

benen läggs i kors eller dylikt. Just detta beteende fascinerade mig ganska mycket speciellt 

därför att det återfanns hos så många av de anställda kvinnorna. Under intervjuerna sa de flesta 

kvinnorna att detta beteende inte var något de tänkt på men att de förmodligen gjorde det 

eftersom det kändes viktigt att framstå som en feminin varelse. Femininiteten är en viktig del 

av identiteten och då det kommer till personliga attribut finns det en uppsjö av delar att passa 

ihop för att komma så nära den kvinnliga idealtypen som möjligt, något som verkade vara 

mycket viktigt för den kvinnliga delen av personalen. 

    Något annat som jag också reagerade på under mina observationer var hur människor 

reagerar inför och hur de använder kroppskontakt. För en man verkade det vara helt naturligt 

att röra vid en kvinna på ett artigt sätt genom att lägga handen på hennes axel, arm eller rygg. 

Samtliga respondenter bekräftar i intervjuerna att detta ses som helt normalt och naturligt. 

Däremot skedde kroppskontakt med män från kvinnornas sida inte alls lika ofta och då på ett 

helt annat sätt, oftast i form av en lätt dask på armen efter ett skämt eller dylikt. Om en kvinna 

någon gång la en hand på en mans axel eller dylikt var mannen oftast ganska mycket yngre än 

kvinnan.  

    Just hur personalen själva tänkte kring genus i relation till sin arbetsplats tyckte jag var 

mycket intressant och jag valde därför att genom intervjuer försöka få en djupare inblick i detta. 

Jag märkte snabbt att när man nämner genus så kopplar människor det snabbt till debatten om 

löneskillnader, könskvotering och dylikt. Jag var mer ute efter skillnaderna i beteende mellan 

män och kvinnor och behövde därför ofta förklara detta genom att ta exempel från mina 

observationer och på så sätt hålla undersökningen centrerad kring den specifika arbetsplatsen. 

Något som blev väldigt omdiskuterat under intervjuerna var just den till synes lilla detaljen 

vem som kokar kaffe. Under observationerna reagerade jag på att det varje gång en liten stund 

innan rastens start kom in en kvinna i fikarummet för att starta kaffebryggaren samt att det 

varje gång efter pausen en kvinna alltid stannade kvar för att plocka undan kvarglömda koppar 

och skräp. Då respondenterna tillfrågades om detta fenomen var det flera som sa att det 

berodde på kvinnans vana eller natur att ta hand om andra och att det var därför det alltid var 
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en kvinna som fixade och städade fast hon inte på något sätt var mer ansvarig för sådant än 

männen. Det intressanta är att flera av de manliga respondenterna då jag frågat varför det alltid 

är en kvinna som kokar kaffe genast svarar att de faktiskt fixar med tekniska saker. Detta kan 

kopplas till det stereotypiska genuskontraktets gamla uppdelning där kvinnan var den 

omhändertagande och mannen arbetade.  

    Under intervjuerna diskuterades även en del mer allmänna tankar kring genus i relation till 

arbetet. Det var för mig ganska oväntat att flera av respondenterna var tveksamma eller 

negativt inställda till arbetet för en mer jämställd arbetsplats. Flera uttryckte åsikter som att det 

var dravel eller att det hela var överdrivet. Någon sa till och med att det skadade arbetet när 

kvinnorna gick runt och trodde de var något. Detta var reaktioner jag inte riktigt väntat mig på 

ett helt vanligt Försäkringskassan kontor. Då reaktionen kom från en man kan det ses som en 

försvarsställning för att upprätthålla sin position som A. Något som var än mer oväntat var att 

ett par av de kvinnliga respondenterna också tyckte att fokuseringen på genus var för stor och 

att det väl inte var så farligt med lite skillnader. Detta kan ses som ett försök att försvara 

gruppidentiteten samt en rädsla för att den egna rollen skall ändras.  

    Jag tycker att jag under arbetets gång fått en god inblick i både de anställdas egna tankar 

samt att jag sett skillnader som jag tidigare inte varit medveten om under mina observationer.  

Detta är självklart ett ämne eller område som kräver vidare forskning eftersom det är så stort 

och omfattande. Problematiken kring genus på arbetsplatsen är inte ett nytt ämne men ett alltid 

aktuellt ämne. Just att gå in på en arbetsplats och där genomföra en undersökning kan vara ett 

bra sätt att se skillnader eftersom där finns en gruppidentitet och ett socialt mönster som redan 

är fastlagt. Vidare forskning inom genus måste fortsätta för att arbeta mot ett mer jämställt 

samhälle och att tränga in på arbetsplatser är en bra början. 
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7. Fortsatt forskning 

Jag kommer här kort att titta på hur forskning inom detta område kan fortsätta. 

 

Att titta på en arbetsplats utifrån ett genusperspektiv är dels mycket intressant då det finns 

oväntat mycket information att hämta där men det är också en del i ett viktigt arbete som 

handlar om att förändra och förbättra vårt samhälle. 

Tips till den som vill fortsätta med ett liknande arbete är att mer utförligt se hur just 

gruppidentiteten ser ut och hur den påverkar uppdelningen mellan könen. Just gruppidentiteten 

verkar göra det svårare för enskilda individer att ta upp potentiella problem på arbetsplatsen 

som är relaterade till kön eftersom man inte vill stöta sig med gruppen. En djupare forskning 

inom detta tror jag hade varit mycket intressant och viktig. 

 Det är också viktigt att göra intervjuer för att på så sätt kunna ta del av personalens egna 

reflektioner kring genus och arbete och på så sätt försöka förstå hur man lättare skall kunna 

genomföra förändringar och uppnå t.ex. lika lön för lika arbete.  
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