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Abstract   
Denna uppsats undersöker sex stycken kvinnors upplevelser, erfarenheter och känslor i deras 

nuvarande eller blivande arbete inom mansdominerade yrken efter avslutande studier. Syftet i 

denna studie är att få fördjupad kunskap om vilka faktorer som avgjorde valet av yrke, vilka 

reaktioner det fanns från närstående, vilka upplevelser de har av att ha arbetat inom ett 

mansdominerat yrke, samt hur deras framtidsplaner inom yrket ser ut. Denna studie är 

kvalitativ då vi intervjuade sex kvinnor i åldrarna 20–29 år. I intervjuerna framgick det att 

hälften av informanterna inte ser sig arbeta inom samma yrke om några år, detta kanske på 

grund utav det nuvarande individualistiska samhället som präglar människan med flertalet 

valmöjligheter. Med utgångspunkt i denna uppsats så bör framtida forskning undersöka fler 

och andra mansdominerade yrken än måleri, el, och lantbruk som undersöktes i denna studie.  

Det skulle vara intressant att få en djupare kunskap om varför de vill byta yrke samt om deras 

förväntningar de hade om yrket överensstämde med hur verkligheten faktiskt såg ut. För att 

kunna dra generella slutsatser bör en större studie genomföras med fler informanter för att 

uppnå högre reliabilitet dock så styrker andra studier resultatet.  
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1. Inledning och bakgrund    

Sysselsättningsgraden bland kvinnor i Sverige är bland de högsta i världen. Fastän Sverige 

har en hög kvinnlig sysselsättningsgrad så visar statistiken att det finns stora skillnader i var 

kvinnor respektive män befinner sig på arbetsmarknaden. Svensk arbetsmarknad är tydligt 

könssegregerad med många yrken som är mansdominerade eller kvinnodominerade. Män 

tenderar att arbeta som företagssäljare, lastbils- och långtradarförare, inom teknik samt med 

verktygsmaskiner medan kvinnor i högre grad arbetar inom detaljhandeln, hälsovården och 

utbildning (SCB, 2014).  

 

Läroplan för de frivilliga skolformerna skriver om att: 

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnor och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är  

manligt och kvinnligt. (Lpf 94)  

 

När ungdomar ska välja in till gymnasiet när de är 15–16 år gamla kommer valet de gör då 

förmodligen att påverka deras yrkesverksamma framtid. För att vi ska få en mindre 

könssegregerad arbetsmarknad behöver skolan aktivt arbeta med att attrahera och underlätta 

för det kön som är underrepresenterat. Statistik av behöriga förstahandssökande och antagna 

till gymnasieskolans program höstterminen 2012 visar fördelningen av kön för enskilda 

program. De tre gymnasieprogram som representeras av flest killar i procent var bygg och 

anläggning (91%), el och energi (96%), vvs och fastighet (97%) (SCB, 2014).  

 

Att vissa yrken delas upp i typiskt manliga och kvinnliga beror på att dessa yrken har varit 

mans- respektive kvinnodominerade under en längre tid. Genom att flest män arbetar inom ett 

viss sorts yrke som exempelvis måleri så leder det till att man associerar män med det 

specifika yrket. Samma sak gäller andra yrken som exempelvis sjuksköterska där till och med 

benämningen har en kvinnlig ton. Men hur är det då för de kvinnor som ändå arbetar på en 

mansdominerad arbetsplats?  

 

För att förklara varför kvinnor väljer att arbeta inom de manliga traditionella yrkena kommer 

teorier kring genus att användas om hur samhället skapar och upprätthåller könsskillnader.  

Det teoretiska ramverket kring genus belyser det historiska perspektivet som ger oss en 
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förståelse till varför dagens samhälle ser ut som det gör. Eftersom de intervjuade kvinnorna är 

en minoritet på arbetsplatsen så gör det att det blir intressant att studera. Med hjälp av teorier 

och tidigare forskning kommer denna studie att belysa vilka upplevelser, erfarenheter och 

känslor kvinnorna har upplevt i sina yrken.    

 

Uppsatsen är en del av en studie som den sociologiska institutionen vid Umeå universitet 

medverkar i, vid namn Social Exclusion of Youth in Europe. Målet med projektet är att kunna 

få en förståelse för riskerna av social exklusion som ungdomar i stora delar av Europa står 

inför. I metoddelen kommer en tydligare beskrivning kring projektet som studien ingår i.  

 

Yvonne Hirdman är en svensk historiker som har skrivit i statens offentliga utredningar 

(1990) om demokrati och makt i Sverige. Hirdman analyserar genus och synen på kvinnors 

möjligheter på arbetsmarknaden genom ett historiskt perspektiv av hur kapitalismens 

framväxt har lett till att arbetsmarknaden har haft ett stort behov av billig arbetskraft, något 

som kvinnor kom att utgöra efter första världskriget. Detta resulterade i att kvinnors 

deltagande på arbetsmarknaden ökade samtidigt som efterfrågan på deras arbetskraft 

accentuerades inom vissa yrken och arbetsuppgifter. Ju mer makt och rörelsefrihet kvinnor 

får i samhället desto tydligare blir konflikten mellan könen, konflikten kan t ex bestå i att 

kvinnorna kommer in på männens normerande arbetsplatser där kvinnor kräver männens 

rättigheter och det i sin tur leder till att genussystemets mönster ifrågasätts. 

  

Hirdman skriver att genuskontraktet bör uppfattas som ett enkelt begrepp för en komplicerad 

verklighet, det ska användas för att analysera mellanrummet mellan kvinnor och män samt de 

föreställningar de formella och informella regler och normer om kvinnor och mäns platser, 

egenskaper och sysslor i ett samhälle. Hon beskriver genuskontraktet som en osynlig relation 

som är en kulturellt nedärvd ”överenskommelse” som en form av ett tvångsband mellan två 

enheter. Kontraktet skapar ett socialt mönster som man kan se i varje samhälle. 

  

Genussystemen är en kulturell/social ordning som innebär att det är öppet för störningar som 

ifrågasätter denna ordning. Det som stör genusordningen är olika slags omständigheter som 

att segregeringen samt isärhållningen ska bort genom att leva bort den (Hirdman 1990, s78).   
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 Raewyn Connell är en sociolog som har haft ett stort inflytande på forskning inom 

maskulinitet. Connell skriver i boken Maskuliniteter (1995) att kvinnor och män följer en 

allmän uppsättning om förväntningar som är bundna till ens kön; könsroller. Enligt detta 

synsättet finns det alltid två könsroller inom alla kulturella miljöer och som definierar vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt inom den specifika miljön. Femininitet och 

maskulinitet kan lätt tolkas som internaliserade könsroller som är produkten av 

socialisationen och inlärningsprocessen. Connell menar att normerna kring könsrollerna är 

sociala realiteter, det vill säga att det är sociala normativa förväntning-strukturer som kan 

förändras. Det innebär att normerna inte är bestående utan kan förändras över tid när skolor, 

familj, sociala medier etc överför nya förväntningar bland könen (Connell 1995, ss 53–54). 

  

  

Det Connell och Hirdman menar att det finns förväntningar som är bundna till könet man 

föds till. Det finns föreställningar om kvinnor och mäns egenskaper och sysslor i ett samhälle 

som normerna och den kulturella miljön har skapat och denna struktur håller i sig, däremot så 

säger både Connell och Hirdman att normer kan förändras över en längre tid. Genom att 

kvinnor väljer yrkesval som är mansdominerande så bryter de den rådande strukturen om 

förväntningarna som är bundna till könet. 

 

 I teoridelen kommer socialpsykologens Berit Ås härskartekniker som används för att 

upprätthålla könsordningen och maktordningen. Härskartekniker kan ses som en följd på 

grund av de rådande strukturerna om kvinnors och mäns platser i ett samhälle. Då Ås 

härskartekniker identifierar en känsla av att ha känt sig åsidosatt eller osynliggjord med 

utgångspunkt i sina egna upplevelser av att vara en arbetande kvinna. Hirdman och Connell 

anser att mannen är normen inom vissa arbetsplatser och att vara det underrepresenterade 

könet kan medföra känslor som kan identifieras med Ås härskartekniker. 

 

Dessa teorier kommer förklaras mer djupgående i avsnittet teori.  

 

SCB har skrivit en rapport som har för avsikt att belysa hur könsfördelningen har förändrats 

inom utbildning och yrke från år 1990 och hur utvecklingen kommer att vara fram till år 

2030. Enligt SCB:s beräkningar fram till år 2030 fortsätter kvinnor att bryta den 
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mansdominerade normen på arbetsmarknaden genom att göra inbrytningar på de traditionella 

mansdominerade utbildningarna på eftergymnasial nivå. Däremot så visar inte deras 

beräkningar att männen i samma utsträckning ökar inom det så kallade traditionellt 

kvinnodominerade utbildningarna. Förändringarna i könsstrukturerna i utbildningen ser man 

redan nu på arbetsmarknaden. Inom yrkesgrupperna har en förändring skett, från den äldsta 

åldersgruppen där männen har varit majoritet till den yngsta yrkesgruppen där kvinnorna 

dominerar, speciellt inom yrken som kräver eftergymnasial kompetens. Könssegregeringen 

inom teknik och tillverkning förmodas männen fortfarande behålla eller till och med förstärka 

sin dominans på gymnasienivå och högskolenivå. Fastän andelen kvinnor stiger inom dessa 

inriktningar så kommer männen ha en fortsatt majoritet (SCB, 2010).  

 

Enligt SCB´s beräkningar ser man att andelen kvinnor mellan åren 1990 till 2030 inom 

gymnasial utbildning minskar inom barn och fritid, handels, hotell och restaurang, industri, 

omvårdnad och transportutbildningar. Enligt statistik så kommer de mansdominerade 

utbildningarna inom el och data, energi, vvs, fordon och farkost vara oförändrade vad gäller 

kvinnor inom dessa utbildningar det vill säga att kvinnorna fortfarande kommer att arbeta 

inom dessa i yrken i samma grad som de gör idag (SCB, 2010).  

 

Nedan kommer studiens syfte och frågeställningar att förklaras mer ingående.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om kvinnors upplevelser, erfarenheter 

och känslor i deras nuvarande eller blivande arbete inom ett mansdominerat yrke. Studien 

undersöker hur de intervjuade kvinnorna upplever att vara det underrepresenterade könet men 

också befinna sig i ett yrke som kan tänkas präglas av manligt markerade normer och där en 

viss typ av manlighet premieras. Syftet kommer att besvaras med följande frågeställningar:  

 

● Hur ser informanterna på ett yrkesliv i den kommande/nuvarande branschen där 

majoriteten är män? 

● Vad fick informanterna för reaktioner kring sina yrkesval av omgivningen? 
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● Vilka faktorer var det som påverkade deras val av utbildning?  

● Hur har valet av utbildning påverkat deras nuvarande arbetssituation? 

 

 

2. Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt presenteras teoretiska ramverk och tidigare forskning kring genus. Intervjuerna 

med informanterna kommer i analysdelen av denna studie kopplas till och förklaras med 

hjälp av teorier samt tidigare forskning. I informanternas uttalanden så identifierades 

erfarenheter som kunde kopplas till utvalda teorier som presenteras nedan.  

 

 

2.1 Tidigare forskning 

Som vi redan vet så råder det en könssegregerad arbetsmarknad och utbildning i Sverige. 

Informanterna i denna studie bryter det traditionella mönstret om vilka yrken och utbildningar 

de förväntas att ha. SCB:s beräkningar visar att det är andelen kvinnor som kommer att 

fortsätta på samma nivå som tidigare genom att vara normbrytande genom att välja de 

mansdominerade utbildningarna och yrkena. Dock så ses ingen skillnad av män inom de 

kvinnodominerade utbildningarna och yrkena (SCB, 2010).   

 

I boken Yrkesstatus skriven av Ulfsdotter & Flisbäck (2011) beskriver författarna hur yrken 

tillskrivs samma höga eller låga status oavsett klass, kön, etnicitet och ålder. Redan i tidig 

ålder tar vi i vardagens sociala samspel till oss av värderingar om olika yrkespositioner. 

Många gånger internaliserar vi dessa utbredda uppfattningar och gör dom till våra egna. Vi 

lär oss på så sätt att manuellt arbete som är erfarenhetsbaserat också betyder att lönerna är 

låga och utbildningstiden är kort. Dessa yrken är inte lika eftersträvansvärda som yrken med 

intellektuellt arbete eller med lång utbildning. Inom de intellektuella arbetena är lönen hög 

och det finns större möjlighet till makt och högre karriär. Fysiska arbeten förknippas med 

orenheter och avfall, det kan även handla om tunga och farliga arbeten (2011, ss 124–127). 

Yrkena som de intervjuade kvinnorna i denna studie har kan klassas som fysiska yrken 

eftersom att de utför kroppsligt ansträngande arbete.   

 

I artikeln En könssegregerad arbetsmarknad – hinder för fria val och effektiv matchning? 
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(2005) skriven av Åsa Löfström som är docent och lektor i nationalekonomi vid Umeå 

universitet som främst forskar kring kvinnors arbetsmarknadsvillkor och löner. Löfström 

skriver om att uppdelningen på arbetsmarknaden efter kön inte behöver betyda att män och 

kvinnor befinner sig i yrken och på platser som inte står i likhet med vad de vill. Författaren 

skriver om att de flesta i hennes studie hävdar att yrkesvalet de gjort grundar sig i egna 

intressen, det utesluter däremot inte att val av yrke möjligtvis kan ha gjorts beroende på 

omständigheter. De så kallade omständigheterna kan handla om familjesituationen, den 

privata ekonomin, var man bor eller vilket kön man har etc. Valet av yrket för individen beror 

inte enbart på vad som är möjligt i formellt avseende utan också på de sociala och historiska 

föreställningarna som formar individers identitet. Löfström skriver om hur människor är 

omedvetna om de attityder de demonstrerar när de uttalar sig både medvetet och omedvetet, 

som exempelvis om lämpligheten av kvinnor inom byggnadsbranschen och män inom 

omsorgsarbeten (Löfström, 2005, s 57).  

 

I ett examensarbete gjord av Malmbo & Vidmark Att vara kvinna i en manlig värld (2015) 

undersöker forskarna faktorer om varför kvinnor söker sig till ett mansdominerat yrke. I 

studien identifierades motiv som skiljer sig åt mellan de intervjuade kvinnorna men det 

gemensamma för alla informanter var att de haft eller att de har utvecklat ett intresse för yrket 

och dess arbetsuppgifter.  

 

I studien Att vara kvinna i byggbranschen skriven av Cettner (2008) intervjuas elva kvinnliga 

civilingenjörer som arbetar inom byggbranschen. Studien undersöker vilka upplevelser och 

erfarenheter de har av att arbeta inom ett mansdominerat yrke.  Att vara det 

underrepresenterade könet på en mansdominerad arbetsplats menar informanterna kan 

innebära en slags utanförskap och ensamhet. Cettner redogör för hur kvinnorna upplever att 

krav och förväntningar på kvinnor och män på arbetsplatser ser annorlunda ut. Kvinnor tycks 

få jobba hårt för att de ska tas på allvar medan mannen anses vara normen inom 

civilingenjörsyrket och i byggbranschen, liksom i andra liknande branscher. Männen som 

anses vara normen inom dessa yrken förknippas med beslutsamhet, handlingskraft och 

framgång. Enligt Cettner menar de intervjuade kvinnorna att detta gör det svårt för kvinnorna 

själva att bygga upp en trovärdighet som civilingenjör eftersom att som “ingenjör” så 

förväntas man att vara en man.  Att vara en kvinnlig ingenjör gör dem till avvikare och 

därmed möts de ofta med tvivel och misstro, detta leder också till att de kvinnliga 
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ingenjörerna ibland måste tona ned sina feminina drag. Cettner hävdar att männen styr 

normen om vilka ageranden och beteenden som råder på arbetsplatsen och enligt de 

intervjuade kvinnliga civilingenjörerna måste de anpassa sig efter denna norm, den manliga 

kulturen och av det som förväntas accepteras på de mansdominerade arbetsplatserna (2008). 

 

Toleransen för avvikare är oftast ganska låg och för att nå framgång krävs det att man har den 

rätta kulturella kompetensen, vilket gör det svårt för avvikare att ha (Kanter, 1977). Detta gör 

det svårare för kvinnor att ta sig in samt att kunna avancera i ett mansdominerat yrke fastän 

det inte finns några negativa förväntningar om just en enskild kvinna. En kvinna som inte 

tycks behärska den symbolik och kultur som är typisk för en mansdominerad arbetsplats 

kommer förmodligen inte känna sig som en del i gruppen. För att hon ska kunna göra detta 

måste hon ha liknande egenskaper som de andra samt en likhet i förståelse och stil (Bourdieu, 

P, 1977).  

 

En kvinna som kommer till en typisk manlig organisationskultur riskerar att få uppleva 

männens negativa reaktioner på att hon kommit dit. Dessa män som ser sig som “riktiga män” 

har enligt dem konstruerat sitt arbete som maskulint och således är det en viktig 

självuppfattning för dem. Kvinnor på en manlig arbetsplats och främst kvinnor som klarar av 

arbetsuppgifterna upplevs därför som ett hot mot dessa mäns självuppfattning. Beroende på 

hur fientliga reaktionerna från männen är så finns risken att kvinnorna inte orkar stanna kvar i 

yrket (Alvesson, Billing, 1999).  

 

Louise Waldén som är en svensk kvinnohistoriker skriver i en kvinnovetenskaplig tidskrift 

om kvinnor som har en teknisk utbildning. Genom att ha en teknisk utbildning leder det till 

att kvinnorna hamnar i en situation där de blir avvikare i två världar. Dels så avviker de från 

den kvinnliga världen genom sitt val av yrke och dels även från den tekniska världen genom 

sitt kön. För att kvinnorna i dessa branscher ska undvika känslan av att vara en avvikare så 

kan de två världarna hållas isär genom att vara en typisk kvinna i den privata sfären och 

könsneutral i den tekniska världen. Om kvinnorna tar till dessa strategier så bortser de från de 

fördelar som dominansen av män innebär för männen som till exempel i relationer så minskas 

risken för konflikt med den manliga kulturen. I och med att kvinnorna fortfarande är kvinna i 

den privata sfären så behöver de inte heller avstå från att vara delaktiga i den kvinnliga 

kulturen. Sedan finns det en till överlevnadsstrategi och den är att identifiera sig själv som 
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“unik och annorlunda”. Genom att en kvinna upplever sig själv vara unik i en värld av män så 

kommer hennes identitet som kvinna att räddas och konflikter om sin identitet med den 

kvinnliga kulturen undviks.  

 

Sociologen Yancey Martin skriver i artikeln “Said and done” Versus “Saying and doing” 

Gendering Practices, Practicing Gender at Work (2003) om hur män och kvinnor socialt 

konstruerar varandras kön på arbetsplatserna med hjälp av en dubbelsidig dynamik då ”könen 

övas” samt att man ”övar könen”. Den dubbelsidiga dynamiken påverkar både kvinnor och 

mäns upplevelser på arbetsplatsen. Könen övas genom en interaktion där orden kan vara 

bleka reflektioner av vad man bokstavligen talat ”säger och gör”. Att praktisera könen går 

snabbt och förekommer på många plan eftersom att det kan vara känsloladdat och gör att man 

kan uppleva känslor som lycka, inspiration, frustration, ilska etc. Genom att uppmärksamma 

att man praktiserar könen så kommer det i sin tur att produceras insikter i hur ojämlikheter 

skapas på arbetsplatser. Enligt Yancey så praktiseras könen genom repetition och eftersom att 

könet är ett rörligt fenomen som görs i interaktion med andra. Att praktisera könen står för 

klassaktiviteter som är möjligt i de kulturella och sociala kontexterna då allt börjar redan i 

barndomen och sker i varje socialt område som arbetsplatser, intima relationer och skolor. 

Yancey tycker att man bör fokusera på att praktisera femininitet samt maskulinitet istället för 

att praktisera könen (Yancey Martin, 2003, ss 343–344).  

 

I analysdelen i denna studie kompletteras våra resultat med kopplingar till tidigare studier och 

teorier.  

 

Inledningsvis så presenteras Connells teori om hur genus skapas, efter det kommer Hirdmans 

teori om genuskontrakt, genom detta kontrakt ska man få en förståelse om hur samhället 

“omedvetet” reproducerar genuskontrakt som ett slags band mellan kvinnor och män om 

vilken plats man har i samhället. Därefter beskrivs Berit Ås härskartekniksteorier om 

upplevelser av att ha känt sig åsidosatt och osynliggjord genom olika begrepp som 

identifierar ens känslor. Sist beskrivs Ackers teori om ojämlikhetssystem som består av hur 

ojämlikheter legitimeras och har en viss tendens att vara osynlig för människor i 

maktposition.   
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2.2 Raewyn Connell om genus                                             

Raewyn Connell är en australisk sociolog som beskriver hur genus skapas, att barn tidigt blir 

satta i fack där dessa fack är avgörande för hur barnens identitet kommer att utvecklas. Pojkar 

fostras till att kunna möta våld på olika sätt, de kan till exempel vara med i sporter som går ut 

på att de ska vara fysiskt dominanta över andra, pojkarna förväntas att bli tuffa och 

maskulina. Flickorna däremot fostras till att vara vårdande, hjälpande och feminina.  

Kvinnornas uppgift brukar sedan vara att reparera följderna av männens våld genom att ha 

yrken som är vårdande och hjälpande.  

 

Connell menar på att detta skapar en struktur i samhället, att det sätts upp normer och 

etiketter på männens och kvinnornas förväntade beteende. Denna struktur är den rådande 

strukturen, vilket Connell benämnt som genusordningen. Genom att det finns en bild om vad 

som är maskulint och vad som är feminint så leder detta till att samhällets normer om detta 

styr individerna och kontrollerar deras beteenden. Hon menar också att oavsett om man är 

kvinna eller man så är detta ett tillstånd som kan förändras över en tid, där även individen 

själv kan förhålla sig till och konstruera sitt kön. Connell lyfter fram ett citat skrivet av en 

fransk feminist vid namn Simone de Beauvior: “Man föds inte till kvinna, man måste bli det” 

 

Enligt Connells genusordning så förklaras denna ordning inte bara av att det är de sociala 

normerna som råder i dagens samhälle som konstruerar oss individer utan att det framförallt 

är vi själva som konstruerar oss som maskulina och feminina för att sen leva efter denna 

genusordning. Man gör och beter sig som samhället anser att vi ska göra och detta visar 

individen genom hur den uppträder i vardagen. De flesta fall av anpassning sker av fri vilja 

och det förekommer även en viss variation. Många individer trivs i sin roll som samhället 

tycks ha bestämt i hur individen ska vara medan andra vågar bryta mot dessa normer för att 

det inte känns helt rätt, det finns ju maskulina kvinnor och feminina män.  

 

Mannen har historiskt sett varit den individ som har försörjt familjen medan kvinnan varit 

hemma och tagit hand om hushåll och barn. En förändring har skett i samhället där kvinnan 

nu tagit en allt mer aktiv roll, detta har lett till att vi individer nu kan se att kvinnor kan ha en 

maskulin sida och att även männen kan ha en mer feminin sida. Gränserna om vad som är 

feminint och vad som är maskulint har börjat suddas ut till viss del och det är friare att för 
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individen själv välja ett yrke där individen tycker sig passa inom.  (2009, ss 17–19) 

 

2.3 Hirdman genuskontraktet 

I denna studie används Yvonne Hirdmans teori om genuskontrakt som tidigare nämnts i 

inledningen. Genuskontraktet som Hirdman beskriver är ett enkelt begrepp för en 

komplicerad verklighet. Genom att belysa de föreställningar om informella och formella 

regler samt normer om kvinnor och mäns egenskaper, sysslor och platser i samhället är. 

Begreppet belyser att det finns ett osynligt band (kontrakt) mellan kvinnor och män om vilka 

positioner man kan ta i samhället. Informanterna i denna studie bryter mot den rådande 

normen eller genuskontraktet om vilken syssla eller plats som de förväntas ha i samhället.  

 

I denna studie används genuskontraktet som ett teoretiskt ramverk eftersom det råder en 

könssegregerad arbetsmarknad samt att majoriteten av de som väljer yrkesutbildningar inom 

bygg, el, vvs och fastighet är killar (SCB, 2014). Genuskontraktet är ett mönster som man 

kan se i varje samhälle. Hirdman nämner att dessa genussystem har en kulturell/social 

ordning, vilket innebär att det är öppet för störningar. Informanterna i denna studie bryter 

genusstrukturen genom att välja en yrkesutbildning där majoriteten är män (Hirdman 1990, s 

78).   

Det teoretikerna Hirdman och Connell menar är att det finns förväntningar som är bundna till 

könet man föds till det vill säga att det finns föreställningar om mäns och kvinnors platser och 

sysslor i ett samhälle.  Teoretikerna anser att normer och den kulturella miljön har skapat 

denna struktur om skillnaderna mellan könen. Både Hirdman och Connell poängterar att 

normer kan förändras över en längre tid.  

 

För att få en bättre förståelse av begreppet genuskontrakt så beskriver Hirdman tre 

genuskontrakt som hänger samman med välfärdsstatens utveckling i Sverige. 

Genuskontraktets historia ger oss en tydligare förklaring till varför dagens arbetsmarknad ser 

ut som den gör idag.  

 

Det första är hemmafrukontraktet (1930-talet) som kan ses som ett svar på mellankrigstidens 
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akuta krisläge mellan könen. Efter första världskriget så expanderade kvinnor socialt i 

Sverige och i västvärlden, dock så var det i en blygsam grad. Lagstiftningen tog bort den 

legala underordningen mellan män och kvinnor inom äktenskap samt för kvinnor som 

medborgare. Politiskt sätt (samt formellt) så existerade det inga skillnader mellan kvinnor och 

män när det kom till rösträtt samt valbarhet. Den demokratiska tanken mellan könen hade 

segrat, år 1927 fick kvinnor tillträde till gymnasieutbildningar. På arbetsmarknaden var det 

däremot legitimt att hävda den manliga normens primat. Arbetarrörelsens expansion och 

seger på 1930-talet utgjorde ett hot om en ihopstötning bland könen på arbetsmarknaden och 

det skapade starka reaktioner från männen. I verkligheten var det en blygsam expansion på en 

helt mansdominerad arbetsmarknad. De yrkesarbetande kvinnorna hölls på sin egna 

arbetsmarknad, det rådande yrket för kvinnorna var tjänare och pigor där 23 procent av de 

yrkesarbetande kvinnorna arbetade (Hirdman 1990, ss 84–85).  

 

Sedan kom jämlikhetskontraktet som innebar att murarna kring vad som anses var manliga 

sysslor samt kvinnliga sysslor skulle rivas och en ansvarsgemenskap skulle träda in. Två 

viktiga programuttalanden från arbetarrörelsens fackliga politiska och kvinnopolitiska ses 

som den snabba normförändringens höjdpunkt. Det tecknades en vision om ett jämlikt 

genuskontrakt där sex timmars arbetsdag skulle vara basen och som garanterade en rättvis 

fördelning mellan kvinnor och män såväl som hem- och lönearbete som i politiken. Varje 

individ skulle tjäna sitt och att vara ekonomisk oberoende blev en överordnad norm. Barn 

skulle vara båda föräldrarnas glädje och bekymmer inte bara kvinnans ansvar. Dock så 

ersattes det liberala individuella perspektivet av ett generellt samhälleligt perspektiv, det blev 

snarare samhällets ansvar som betonades än faderns. Kvinnornas rätt till lönearbete blev en 

samhällelig paroll och parallellt började daghem att byggas och det genomfördes politiska 

försök att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden genom att uppmuntra kvinnor att 

arbeta inom det tidigare rådande mansarbetena. Det nya genuskontraktet förde en 

omplacering för kvinnorna från hemmet till den offentliga sektorn (Hirdman 1990, ss 88–90).  

 

Till sist kom jämställdhetskontraktet, jämlikhetskontraktet fick en annan slags form i mitten 

av 1970-talet. Målsättningen gällande könens relation handlade om de lika skyldigheterna, de 

lika möjligheterna samt de lika rättigheterna. Kopplingen som fanns under 
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jämlikhetskontraktet mellan könens jämlikhet och en allmän social utjämning var inte lika 

skarp, därför kom begreppet jämställdhetskontraktet (Hirdman 1990, s 94). Hirdman 

beskriver historiskt hur processen har gått till för kvinnor på arbetsmarknaden och hur de 

sociala mönstren och normerna är kvar fastän i nya former. I denna studie är det intressant att 

se om genuskontraktet upprätthålls inom dessa mansdominerade yrken.  

 

Eftersom denna studie vill belysa upplevelserna hos de kvinnliga informanterna på en 

mansdominerad arbetsplats så används Ås härskartekniker som tydligare beskriver 

informanternas känslor utifrån deras upplevelser om hur de har blivit bemötta eller känt sig 

på arbetsmarknaden. Dessa upplevelser uppstår på grund av samhället som upprätthåller 

dessa normer och mönster genom en könssegregerad arbetsmarknad.  

 

2.4 Berit Ås Härskartekniker 

I denna uppsats är Berit Ås teori om härskartekniker relevant, detta för att vi under 

kodningsprocessen identifierade att informanterna någon gång upplevt dessa härskartekniker 

i sitt yrke. 

Ås härskartekniker kan ses som en följd på grund av de rådande strukturerna om kvinnors 

och mäns platser i ett samhälle. Då Ås härskartekniker identifierar en känsla av att ha känt sig 

åsidosatt eller osynliggjord med utgångspunkt i sina egna upplevelser av att vara en arbetande 

kvinna. Hirdman och Connell anser att mannen är normen inom vissa arbetsplatser och att 

vara det underrepresenterade könet kan medföra känslor som kan identifieras med Ås 

härskartekniker.  

 Informanternas upplevelser kan identifieras med några av Ås fem härskartekniker som är: 

Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning och 

skuld/skam.  

 

Lalander och Johansson skriver i sin bok Vardagslivets socialpsykologi (2013) om den norska 

socialpsykologen Berit Ås. Berit beskriver fem olika härskartekniker med utgångspunkt i sina 

egna upplevelser av att som kvinna ha arbetat och känt sig åsidosatt och osynliggjord. Ås 

formulerade fem härskartekniker: Osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av 
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information, dubbelbestraffning och skuld/skam.  

 

Den första härskartekniken är osynliggörande. Ås beskriver det som att man blir ignorerad 

och att ingen lyssnar på en och detta skapar en olustig känsla av att man inte är delaktig i 

gruppen. Den andra tekniken förlöjligande innebär att andra personer hånar en genom olika 

betoningar som “lilla vännen” och “lilla du”. Det kan även handla om subtila tonfall som att 

man talar med en röst som man vanligtvis tilltalar barn med. Den tredje tekniken 

undanhållande av information beskriver upplevelserna av att inte få ta del av information. 

Utan information mister man möjligheten till maktutövande och blir i en beroendeställning 

till de som har den nödvändiga informationen som man egentligen ska få ta del av. Den fjärde 

tekniken dubbel bestraffning syftar till att kvinnor får ytterligare en bestraffning för att 

samhällets normerande platser syftar till att kvinnor ska ta hand om hushållsarbetet. 

Kvinnorna blir därför kritiserade för att de inte tar hand om hem och familj tillräckligt bra 

samtidigt som de lönearbetar. Det blir därför en dubbel bestraffning för att kvinnorna blir 

kritiserade även ifall de inte lönearbetar. Den femte tekniken skuld/skam innebär att man får 

en person att skämmas på grund av exempelvis en yttring eller ett visst utseende. Det kan 

handla om sexuella trakasserier det vill säga kommenterar om en person som är sexuellt 

laddade och förringande (Lalander, 2013 ss 165–66). 

 

Dessa härskartekniker uppstår på grund av de ojämlikheter som råder i samhället. Nedan 

kommer en tydligare förklaring kring Ackers ojämlikhetssystem som råder på 

arbetsmarknaden och är synlig för de som upplevs vara i underläge.  

 

2.5 Joan Acker Ojämlikhetssystem                                                   

Sociologen Joan Acker publicerade år 2006 artikeln Inequality regimes, gender, class and 

race in organizations där hon tar upp teorier och studier om ojämlikhet och förtryck och att 

det bör tas hänsyn till blandningen mellan etnicitet, kön och klass.  

 

Teoretikerna Acker, Connell och Hirdman anser att skillnaderna bland könen är en rådande 

struktur som har skapats genom kulturella miljöer och normer. Teoretikerna anser att man 
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bryter strukturer och normer genom att leva bort de eftersom att det inte är bestående utan 

föränderligt över tid. Informanterna i denna studie är normbrytare då de bryter den rådande 

könssegregeringen. Ås härskartekniker är en följd av den så kallade könsuppdelningen då Ås 

identifierade fem härskartekniker utifrån sina egna erfarenheter av att vara en arbetande 

kvinna. Härskarteknikerna är känslor av att ha känt sig åsidosatt samt osynliggjord vilket de 

intervjuade kvinnorna har upplevt. 

 

Ojämlikhet verkar ha en viss tendens att vara osynligt för människor i maktposition. 

Människor i en högre ställning anser ofta i och med detta att ojämlikheter existerar någon 

annanstans och inte där de själva befinner sig. Organisationer bedriver ofta arbeten mot 

diskriminering, men ojämlikheter försvinner inte trots detta, Acker menar på att dessa 

ojämlikheter legitimeras och gör att diskriminering blir till naturlig. Ojämlikheterna 

legitimeras genom att tillskriva vissa biologiska egenskaper till män och kvinnor samt till att 

se olika ras- och etnicitetsgrupper som essentiellt olika. Diskriminering legitimeras genom att 

se vissa hudfärger och etniciteter som överlägsna andra.  

 

Ojämlikhetsregimer som upprätthåller maktstrukturer finns inom alla organisationer i fråga 

om klass, kön, etnicitet och hudfärg enligt Acker. System som ojämlika regimer upprätthåller 

systematiskt olikheter mellan människor vad gäller makt och kontroll över mål, resurser och 

resultat. Dessa upprätthållna olikheter kan också röra beslut över hur arbete ska organiseras, 

vilken förmån man har till att välja arbetsuppgifter samt ens möjlighet till att befordras 

(Acker 2006, ss 452–453).  

 

Rekrytering på arbetsplatser är ett exempel på hur det produceras ojämlikheter enligt Acker.  

Att rekrytera en medarbetare är en process i vilken man försöker att hitta den person som är 

bäst lämpad för arbetet genom en bild om vad som också tros vara den mest lämpliga 

medarbetaren. Vita människor föredras ofta samt kvinnor anses vara mest lämpliga för vissa 

arbeten och män för andra.  

 

Dessa ojämlikhetssystem upprätthålls genom organisationers kontrollprocess, dessa processer 

har som syfte att behålla makten hos de med en högre position samt försäkra sig om att de 

anställda uppfyller organisationens mål och få de anställda att acceptera detta ojämlika 
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system (Acker 2006, s 445). Den med högst status samt de största ekonomiska fördelarna har 

den vita medelålders mannen eftersom bilden av hans identitet relateras till status och 

ekonomiskt övertag. Enligt Acker är det de med mest makt och tillgångar de som också är 

mest benägna att försöka kontrollera andra för att bevara denna makt och dessa tillgångar 

som de har (Acker 2006, ss 454–455).  

 

Det teoretiska ramverket ovan ger oss en förståelse till varför arbetsmarknaden är 

könssegregerad. Med hjälp av teorier och tidigare forskning kommer denna studie att belysa 

vilka upplevelser, erfarenheter och känslor kvinnorna har upplevt i sina yrken.  

3. Metod 

I denna studie så har kvalitativ metod använts för att undersöka upplevelserna hos kvinnor 

som arbetar inom eller förväntas att arbeta inom ett mansdominerat yrke efter avslutade 

studier, detta för att få en ökad förståelse kring deras upplevelser, erfarenheter och känslor 

kring deras val av utbildning. Enligt Creswell (2013) så är en kvalitativ ansats relevant när 

det problemet man vill studera kräver en komplex detaljerad förståelse då informanternas 

upplevelser är i fokus. Semistrukturerade intervjuer valdes som insamlingsmetod eftersom att 

i denna studie vill man öka förståelsen och nå subjektiva upplevelser. 

 

Uppsatsen är en del av en studie som den sociologiska institutionen vid Umeå universitet 

medverkar i, vid namn Social Exclusion of Youth in Europe. Målet med projektet är att kunna 

få en förståelse för riskerna av social exklusion som ungdomar i stora delar av Europa står 

inför. I den här studien så har de metodologiska övervägandena följt de kriterier som Social 

Exclusion of Youth in Europe gällande intervjuguide och urval av informanter. I avsnitten 

nedan får man en mer tydlig läsning om hur vi exakt gått tillväga gällande angreppssätt, urval 

och datainsamling, bearbetning av datamaterial samt etiska överväganden.  

 

 3.1 Angreppssätt  

Det har utförts sex stycken semistrukturerade intervjuer med kvinnor som arbetar eller 

förväntas arbeta inom ett yrke som domineras av män. Intervjufrågorna har till uppgift att 
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ringa in deras känslor, erfarenheter och upplevelser i yrket.  

 

Tillvägagångssättet samt val av plats för intervjun har varit olika. Då det ej var särskilt lätt att 

få kontakt med intervjupersoner för att kunna utföra intervjuerna ansikte mot ansikte så har 

tre av intervjuerna genomförts via Skype eftersom några av informanterna befunnit sig i 

andra städer. Informanterna kontaktades via sociala medier och blev upplysta om vilka 

kriterier som fanns för att kunna medverka samt hur lång tid intervjun skulle ta och vilket 

tillvägagångssätt för intervjun som kunde utföras. I den mån det gått så har informanten själv 

fått välja tid och plats för intervjun, dels för att informanten själv ska kunna känna sig så lugn 

och trygg som möjligt och för att undvika störningsmoment som skulle kunna påverka 

intervjun. Intervjuerna genomfördes i intervjupersonens hem, alternativt på deras arbetsplats 

där miljön ansågs vara en plats där den intervjuade personen känner sig säker samt en plats 

där intervjun ens kunde bli av.  

 

Angreppssättet i denna studie är hermeneutiskt vilket innebär att det är en förståelse för att 

verkligheten är beroende av kultur och tid. Fenomen och erfarenheter har olika betydelser 

mellan människor eftersom att ett fenomen är bunden till betydelsen i det sociala kontextet. 

Det hermeneutiska angreppssättet är relevant i denna studie då studien handlar om 

informanternas upplevelser och erfarenheter. Det är alltså vår egen tolkning av verkligheten 

som styr hur vi handlar. Det hermeneutiska tillvägagångssättet kan förklaras genom den 

hermeneutiska spiralen:  

 

 

Figur 1. Hermeneutisk spiral (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997, s. 231).  

 

För att förklara ovanstående figur så visar den dialogen som finns mellan forskaren samt det 
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objekt som forskaren avser att studera. Forskaren tar sin utgångspunkt utifrån dennes 

förförståelse, denna kunskap undersöks via en dialog och ger en ny kunskap som sedan kan 

undersökas igen via en dialog och sen genom tolkning ge ny kunskap igen och så vidare. 

Tillvägagångssättet beskrivs tydligare nedan.  

 

3.2 Urval och datainsamling 

Då urvalet av informanter kraftigt kan påverka studiens resultat har det tagits hänsyn till detta 

vid valet av intervjupersoner. Urvalet följde forskningsprojektet Social exclusion of Youth in 

Europe´s kriterier kring vilka som får delta, det skulle vara informanter i åldrarna mellan 18 

och 30 år som har börjat arbeta eller avslutat sin utbildning för att sedan bli arbetslös. Utöver 

dessa kriterier skulle de intervjuade personerna passa in till syftet av denna studie och då 

valdes det att kvinnor skulle intervjuas. För att vara delaktig i föreliggande studie var kravet 

att kvinnornas nuvarande eller kommande yrke skulle vara inom en mansdominerad bransch.  

 

 För att få en så bred bild som möjligt av det fenomen som undersöktes valdes kvinnor som är 

inom olika branscher ut att intervjuas, dessa branscher var måleri, el, lantbruk samt en person 

som studerar vidare till elkraftsingenjör efter avslutad elektrikerutbildning på gymnasiet.  

 

Informanter hittades genom ett snöbollsurval, det vill säga att i urvalsprocessen så 

kontaktades vänner och anhöriga i författarnas sociala kontaktnät som sedan kunde tipsa om 

kvinnor att intervjua som var lämpliga för undersökningen. Den första informanten som blev 

intervjuad vägledde författarna vidare via sitt kontaktnät till ytterligare två informanter.  

 

Metoden i denna studie var semistrukturerade intervjuer, detta för att ha en teoretisk modell 

som anger vilka frågor som ska ställas. För att kunna få ut mer information när svaret på 

frågan som ställs tar en intressant riktning eller om informanten inte riktigt förstår frågan 

valdes det att mestadels ställa öppna frågor som intervjuguiden består av. Att ställa öppna 

frågor gör det möjligt att ställa en följdfråga vid behov. Lantz skriver att i den 

semistrukturerade intervjun så ställs konkreta frågor utifrån en intervjuguide, Frågorna 

belyser aspekter av det teoretiska begrepp som intervjun är uppbyggd på (Lantz, 2007 s 73-

74).  
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Samtliga sex intervjuer spelades in efter godkännande av intervjupersonen, intervjun spelades 

in för att författarna av denna studie skulle kunna vara fullt fokuserade på samtalet som 

skedde mellan den intervjuade och sig själva samt för att sedan underlätta vid 

transkriberingen.   

 

3.3 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden som användes (bilaga 1) hade tagits fram av forskningsprojektet Social 

exclusion of Youth in Europe. Frågorna försöker ringa in upplevelser och känslor av arbete, 

utbildnings- och arbetshistoria, levnadsförhållanden och självständighet, boendesituation 

samt hur man ser på framtiden. För att besvara studiens syfte ställdes lämpliga följdfrågor.  

 

Eftersom att studien är utförd av två författare har en intervjuguide varit till stor hjälp för att 

samordna den information som givits. Ju fler personer som har intervjuats desto mer ökar 

chansen att kunna jämföra svaren personerna emellan, dock är det i så fall viktigt att de 

intervjuade personerna får svara på likadana frågor och det är också något som setts till att de 

får göra.  

 

3.4 Bearbetning av datamaterial 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dessa separat så precist som möjligt från 

ljud till text. De transkriberade intervjuerna lästes grundligt igenom för att sedan kunna 

identifiera koder.  

 

Braun och Clarke (2006) skriver i Using thematic analysis in psychology att tematisk analys 

har till uppgift att fånga någonting i relation till forskningsfrågan som mönster, gemensamma 

drag och centrala skillnader. För bearbetning av datamaterialet så har vår forskningsfråga 

legat till grund för att på ett enklare sätt kunna utkristallisera teman till studien. När teman 

görs går man igenom olika faser, den första fasen är att man bekantar sig med datamaterialet. 

Därefter skapar man initiala koder och ideér om vad som finns i datamaterialet och koderna 

är sammanfattningar av observationer i materialet som ord, meningar och symboler. Efter att 
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man hittat relevanta koder så sorterar man koderna i potentiella teman, koderna hamnar alltså 

under respektive tema. Under den tematiska analysens gång så har teman slagits ihop samt att 

vissa har ratats för att hitta essensen i vad varje tema representerar tillsammans och var för 

sig. Temana som hittades i datamaterialet är mönster som är synliga bland koderna med 

utgångspunkt i forskningsfrågorna (Braun & Clarke 2006, s 78).   

 

De slutliga teman som identifierades utifrån datamaterialet blev:  

● Intresse 

● Etablerade normer 

● Exkludering 

● Idé om jämställdhet 

● Individualism 

 

För att få en tydligare förståelse av hur kodningsprocessen utfördes så är en förenklad modell 

av kodningsschemat bifogat som bilaga 2 längst ned i dokumentet.  

3.5 Etiska överväganden 

I studien användes de forskningsetiska principerna inom humanistisk-vetenskaplig forskning 

(2002). De fyra huvudkraven inom forskning kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska 

informera de berörda om forskningsuppgiftens syfte.  

 

I denna studie informerades informanterna om att de var med i ett större forskningsprojekt 

vid namn Social exclusion of Youth in Europe som är en pågående studie som syftar till att 

analysera unga människors situation på arbetsmarknaden. Intervjupersonerna informerades 

om att det är ett frivilligt deltagande samt att de uppgifter som samlas in inte kommer att 

användas i något annat syfte än självaste forskningen. Samtyckeskravet innebär att deltagare i 

en undersökning har rätten att själv bestämma över sin medverkan och att man samtycker till 

att intervjun spelas in via ljudinspelning. De intervjuade kvinnorna fick signera ett 

samtyckesformulär som medför att de accepterar villkoren till deras medverkan i studien, 

samtyckesformuläret bifogas som bilaga 3.  Konfidentialitetskravet syftar till att alla 

uppgifter i undersökningen om berörda personer ska ge största möjliga konfidentialitet och 
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personuppgifterna ska förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Efter 

att ljudinspelningen transkriberats så raderades ljudinspelningarna och namnen kodades om 

till andra namn för att inte avslöja informanternas identitet. Nyttjandekravet innebär att 

uppgifter som är insamlade om informanterna endast får användas för forskningens ändamål, 

med andra ord så får inte materialet användas eller utlånas till andra icke vetenskapliga syften 

(Codex). Informanternas namn har kodats om till fiktiva namn och dessa presenteras här 

nedan: 

 

● Maria 23 år arbetar på Ica och har genomfört en yrkesutbildning inom el.  

● Sara 26 år arbetar som målare och har genomfört en yrkesutbildning inom måleri.  

● Clara 24 år läste elprogrammet på gymnasiet och vidareutbildar sig nu till 

elkraftsingenjör. 

● Hanna 20 år arbetar som målare och har på gymnasiet genomfört byggprogrammets 

utbildning med inriktning måleri. 

● Maja 23 år arbetar som målare och har på gymnasiet genomfört byggprogrammets 

utbildning med inriktning måleri. 

● Helene 29 år har genomgått en utbildning med inriktning lantbruk, arbetar nu som 

bonde.  

4. Resultat och analys 

Vid analys av de sex intervjuerna kunde teman som kändes relevanta för studien plockas ut.  

De teman som analyseras nedan är intresse, etablerade normer, exkludering och idé om 

jämställdhet, individualism.  

 

Dessa teman valdes ut eftersom att de representerar upplevelser och känslor hos de 

intervjuade kvinnorna. Majoriteten av kvinnorna hade något slags intresse till varför de valt 

de yrket de arbetar inom. I valet av yrke identifierades det att det fanns etablerade normer 

som kvinnorna i studien blivit påminda om från närstående kring deras yrkesval. Vissa 

kvinnor upplevde exkludering inom sin yrkesutbildning samt inom sitt yrke. Temat idé om 

jämställdhet valdes eftersom att vissa av informanterna hade idéer om hur de vill att det ska 

vara jämställt men att det är enklare sagt än gjort. Temat individualismen valdes eftersom 

informanternas framtidstro inom yrket kan påverkas av det individualistiska samhället där 
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man präglas av alla valmöjligheter till att forma sitt liv och identitet.  

 

De utvalda temana kommer att kopplas till de teorier som har presenterats tidigare och som 

har till uppgift att försöka tolka, förklara och förstå kvinnors upplevelser och erfarenheter. 

För att ge tolkningsprocessen av intervjuerna största möjliga validitet kommer citat från 

intervjuerna att lyftas fram.  

 

Nedan presenteras teman kring valet av yrke, närståendes reaktioner kring valet av yrke, 

upplevelser och känslor inom ett mansdominerat yrke, och hur informanterna ser på 

framtiden i yrket.  

4.1 Faktorer till val av yrke 

I en tidigare studie gjord av Löfström (2005) så skriver hon om att de flesta hävdar att 

yrkesvalet de gjort grundar sig i egna intressen, det utesluter däremot inte att val av yrke 

möjligtvis kan ha gjorts beroende på omständigheterna. Omständigheterna kring yrkesvalet 

kan handla om olika faktorer som familjesituationen, vart man bor, samt den privata 

ekonomin eller vilket kön man har. I en studie av Malmbo och Vidmark (2015) då forskaren 

undersöker faktorer om varför kvinnor söker sig till ett mansdominerat yrke så identifierades 

det att motiven skiljer sig åt men det gemensamma för informanterna i den studien också var 

att de haft eller utvecklat ett intresse för yrket och dess arbetsuppgifter.  

 

Utifrån resultaten har vi funnit motiv till varför de intervjuade kvinnorna valt att arbeta inom 

ett mansdominerat yrke. Dessa motiv skiljer sig åt men det gemensamma som hittades i våra 

resultat och tidigare studier är att de har haft eller har utvecklat ett intresse för yrket och dess 

arbetsuppgifter. Det valda temat blev därför intresse.  

 

I detta citat beskriver Sara, 26 år som arbetar som målare varför hon valde det yrket: 

 

Mmm.. vet inte, nä men då jag jobbade inom handels så var det ju först och främst svårt att 

få en heltidsanställning och så inom hantverksyrket så är det ju bara heltid som finns, eller ja 

man får ju jobba mindre om man vill men det är ju ingen som anställs på mindre än heltid. Jo 

nä men jag vet inte, tänkte först att jag skulle bli elektriker, men nä det kändes som så .. eh 

farligt, men sen har jag ju som gillat att arbeta med kroppen då vi gjort om och så där så då 
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tänkte jag att målare hade varit kul... och så såg man på tv att ja men bygglov, åh det där vill 

jag göra! 

 

Sara säger i ovan citat att hennes val av yrke inte var förutbestämt någon längre tid utan att 

det var heltidsanställningen som lockade henne. Att ha en heltidsanställning ger en 

ekonomisk trygghet, inom hantverksbranschen så är det oftast en tillsvidareanställning på 

heltid som utlovas istället för ett vikariat vilket förstås är en fördel för den anställde.  

Hennes intresse inom yrken som från början var inom handel, då hon genomfört en 

gymnasieutbildning inom det programmet blev inte riktigt relevant då det fanns en osäkerhet 

kring anställningar. Sara valde att söka sig bort från en typisk kvinnlig arbetsplats där det är 

svårare att få en tillsvidareanställning samt att få arbeta på heltid. Hon sökte sig till en typisk 

manlig arbetsplats där en tillsvidareanställning på heltid är en självklarhet.  Det som lockade 

Sara var den trygga anställningsformen samt att hon utvecklat ett intresse då hon tyckte det 

verkade kul.  

 

I citat nedan berättar Maja som är 23 år och arbetar som målare om vilka faktorer som 

påverkade hennes val av yrke: 

 

Jag vet inte, det kändes väl mer rätt för mig. Bygg ja jag är ju ganska klantig så snickare 

haha jag tror jag skadade mig nästan varenda dag haha nä men målare känns som roligare. 

Snickarna, det syns ju som inte det dom gör utan det vi gör är ju som det yttre. Det är som 

roligt och göra folk glad det är ett väldigt bra jobb. 

 

Maja beskriver en typ av osäkerhet då hon valde bygglinjen men sedan riktade in sig på 

måleri då hon ansåg sig själv vara för klantig för byggyrket. Hon säger även att de gör det 

yttre arbetet som syns vilket snickarna inte gör och det synliga arbetet gör kunderna glada.  

 

Informanterna reflekterade inte om huruvida de sociala och historiska föreställningarna har 

påverkat deras yrkesval, det utesluter däremot inte att yrkesvalet kan ha gjorts beroende på 

omständigheterna som fanns som exempelvis arbetsmarknad, familjesituationen och vart man 

bor.  

 

Faktorerna kring deras val av yrke är en del av frågeställningen eftersom det är intressant att 

se hur informanterna resonerar kring sitt yrkesval.  
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I nästa stycke berättar informanterna om hur deras närstående reagerade där majoriteten av 

informanterna fick positiv feedback.  

 

 

4.2 Närståendes reaktioner kring valet av yrke 

Nedan ses hur kvinnornas närstående reagerade när de fick reda på vilket yrke de skulle välja. 

Reaktioner från de närstående vad gäller informanternas yrkesval visar att vissa var lite mer 

skeptiska till yrkesvalet men att det ändå var flertalet av de närstående som var positiva till 

det. Temat som identifierades blev etablerade normer då reaktionerna informanterna fick var 

baserade på de närståendes fördomar som grundar sig i normer kring yrket. 

  

Sociologen Yancey Martin skriver om hur man övar könen genom interaktioner vilket gör så 

att kvinnors självförtroende och identitet försämras. När man övar könen så sker det snabbt 

och är ofta känsloladdat, orden är bleka reflektioner av vad man “säger och gör”. Genom att 

uppmärksamma att man praktiserar könen så kommer det i sin tur att producera insikter i hur 

ojämlikheter skapas (Yancey Martin, 2003, s 345).  

 

 Att informanternas närstående hade fördomar kring deras yrkesval är inte så konstigt 

eftersom att det förväntas att kvinnor och män är olika lämpade för olika yrken. Det positiva 

är att informanterna inte påverkades av fördomarna som de närstående hade.   

 

Helene, 29 år arbetar som lantbrukare och äger en gård tillsammans med sin man. Responsen 

kring hennes yrkesval var:  

 

Ja.. alltså jag tycker ju att om man inte ser familjen så tycker jag att man bara har fått bra 

respons.. men familjen vet ju vad det handlar om.. och de har frågat ja men ska ni verkligen 

göra det här och blir det verkligen bra… men nu tror jag att de har som sett att det går bra... 

nu  brukar de mer fråga jaha... hur går det med ekonomin?.. nu är de väldigt intresserade, men 

i början var de skeptiska. 

 

Helen säger att hennes familj i början var skeptiska då de visste hur tufft arbetet med jordbruk 

är. Från att hennes familj var skeptiska så har de numera börjat visa intresse då de är 

medvetna om att hon klarar av lantbrukaryrket.  
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Kommenterar Sara, 26 år fick höra angående sitt yrkesval:  

 

Jo men alltså det är ju slitsamt och det var ju i så fall det man fick höra, att man blir utsliten, 

men det går bra än så länge. 

 

Innan Sara började studera till målare fick hon kommentarer om att det är slitsamt vilket visar 

på att människor är fördomsfulla till ifall hon verkligen klarar av den slitsamma branschen.  

 

Nedan kommer fler kommentarer kring hennes yrkesval: 

 

Eh nä de tyckte väl att det var kul.. och de på mitt gamla jobb sa ja men vad bra då har du ju 

ALLTID jobb, eller att det är ju som säkert så då man kommit så långt, då man är ny är det ju 

alltid risk att bli varslad, men sen var det ju många som ba, nä men det är ju så dammigt, 

hehe, typ, ja men det är ju inte så glamouröst som man tror att det ska vara men det klarar 

man ju av ändå. 

 

Saras tidigare arbetskamrater inom handel var mer positiva då de anser att måleri är en 

tryggare anställning med mer chanser till jobbmöjligheter. Hon fick även kommentarer från 

tidigare arbetskollegor om att det skulle vara ett dammigt arbete vilket tyder på fördomar 

kring Saras kompetens till att klara av måleribranschen. 

 

Maja, 23 år berättar om sin pappas reaktion kring yrkesvalet: 

  

De tyckte att det var rätt bra min pappa tyckte ju det var som kul att jag ville göra någonting 

praktiskt. Då vart de som direkt då kan vi börja göra om här och där (skrattar) det var som 

ingen som sa emot mitt val av att bli målare. Dem flesta vet jag ju tyckte att det skulle vara 

ganska kul och dom tyckte bara va typ som att det var chockade men inte på ett dåligt sätt 

utan mer på ett bra sätt.  

 

Maja fick väldigt positiv feedback från sina närstående då hennes pappa anser att det är kul 

att hon valde ett praktiskt yrke, han kände sig stolt över hennes val. Hennes anhöriga blev 

även överraskade fast på ett positivt sätt uttrycker sig Maja.  

 

Fysiska arbeten uppfattas som yrken med lägre status vilket kan medföra en osäkerhet hos 

kvinnorna om de verkligen har valt det rätta yrket. Utifrån citaten ovan kan man se att det 
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finns en enhetlighet i hur yrken uppfattas med avseende på status. Människor delar 

värderingar av vad de anser vara hög respektive låg status oavsett vart man uppfattar sig själv 

på den sociala yrkeshierarkin.  

 

Begreppet kollektivt medvetande innebär att det finns en värdegemenskap som utövar ett 

starkt påtryck på individers moraluppfattningar och normer. Yrke är ett centralt begrepp och 

anger både vad man gör och vem man är som person eftersom ens yrke är en del av ens 

identitet som avgör vilken typ av livsstil och klasstillhörighet man kan ha. Informanternas 

närstående har subjektiva ramar om yrken då vi kan se att vissa fick kommentarer om att det 

kommer att bli slitsamt och ett ansträngande arbete (Ulfsdotter & Flisbäck 2011, ss 122–127).  

 

Connell skriver om gränserna om att vad som är feminint respektive maskulint har börjat 

suddas ut till en viss del. Det är friare för individen själv att välja ett yrke där individen tycker 

sig passa inom. Struktur i samhällena är inte bestående men kan vara hårt fastetsade beroende 

på vem man är som individ (Connell, 2009 ss 17–19). Vissa av kvinnornas närstående kan 

tyckas ha gett en varning genom att kommentera deras yrkesval med kommentarer som 

slitsamt, dammigt, klarar du verkligen av det fysiska arbetet. Genom att ifrågasätta och 

kommentera deras yrkesval så kan det vara att de tvivlar på om ifall de faktiskt klarar av 

yrket vilket kan grunda sig i fördomar om vilka ideér, föreställningar och förväntningar om 

vad som anses vara ett passande yrke för kvinnor. Att som kvinna få kommentarer om att 

yrket är slitsamt och dammigt kan ha med fördomar att göra, det är inte säkert att män skulle 

få samma kommentarer om hur slitsamt yrket är.  

4.3 Upplevelser och känslor som uppstått på ett 

mansdominerat yrke 

Nedan analyseras informanternas upplevelser då de teman som identifierades blev 

exkludering och idé om jämställdhet. Dessa kvinnor bryter mot en idé, föreställning eller 

förväntning om vilket arbete de ska arbeta med. Men utan att aktivt agera som normbrytare i 

och på arbetsplatsen så konfronteras de med andras reaktioner. Vissa av informanterna har 

upplevt exkludering i olika situationer i utbildningarna samt i sina yrken. Nedan finns det 

citat där informanterna berättar om situationer där de upplevt sig exkluderade. Temat idé om 

jämställdhet valdes för att informanterna hade idéer, tankar, och förväntningar om 



 

 

 

 

26 
 

jämställdhet i deras yrken. 

 

Sara, 26 år fick frågan om hon upplevt könsskillnader på arbetsplatsen då svarar hon 

följande: 

 

Jo men det märker man, och oftast de man jobbar hos, våra kunder där märker man inget, men 

man märker om man träffar andra arbetsgrupper, och de ska prata med nån av oss, så blir ju 

det med min jobbarkompis, för att, jag vet inte om det är för att han är äldre eller, men oftast 

är det ju så att han tar snacket, men ändå så kanske det är en själv som har mest pejl på läget, 

men de pratar alltid med han ändå. 

 

Det Sara säger är att kunderna inte gör någon skillnad på om man är kvinna eller man 

däremot gör andra arbetsgrupper det. Sara arbetar med en manlig äldre kollega, han är den 

som andra arbetsgrupper främst tilltalar fastän Sara kanske har bättre koll i vissa situationer.  

 

I teoridelen där Berit Ås nämner olika härskartekniker, tar hon upp en teknik som hon kallar 

för osynliggörande, detta är en upplevelse som kan identifieras av en känsla av att man blir 

ignorerad och att ingen lyssnar på en, det i sin tur skapar en känsla av att man inte är delaktig 

i gruppen. Saras kompetens blir ifrågasatt eftersom att hon kan tyckas bli osynliggjord av 

andra arbetsgrupper då de främst frågar hennes kollega om saker som hör till yrket.  

 

Sara får följdfrågan om hon upplever sig hämmad på grund av hennes kön där hon svarar: 

 

Nja, alltså det skulle kunna vara det, alltså i den här branschen har man ju så mycket kontakt 

med andra liknande branscher, elektriker, snickare, och det är ju bara karlar, nästan, så det är 

väl där man är lite feg för att det tycks ju alltid vara lättare att vara karl, skulle man ju tycka, 

men när man blir äldre och tuffare...och mer van inom yrket skulle man kanske bry sig 

mindre.  

 

Saras självförtroende inom yrket kan sänkas på grund av att hon inte blir tilltalad bland de 

andra arbetsgrupperna i lika stor utsträckning som hennes kollega. Som Sara beskriver det så 

är det mannen som är normen på arbetsplatsen och kvinnorna avvikare det vill säga att Sara 

resonerar kring att hon kommer att bli tuffare och äldre med tiden och genom det kunna 

hävda sig och inte vara lika exkluderad.  
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Louise Waldén som nämndes i tidigare forskning hävdar att kvinnor i dessa typer av 

branscher är avvikare. Sara hamnar i en situation där hon blir en avvikare i två världar. Dels 

så avviker hon från den kvinnliga världen genom sitt val av yrke till målare och dels även 

från måleribranschen genom sitt kön. För att kvinnorna i dessa branscher ska undvika känslan 

av att vara en avvikare så kan de två världarna hållas isär genom att vara en typisk kvinna i 

den privata sfären och könsneutral inom de mansdominerade yrkena. Om kvinnorna tar till 

dessa strategier så bortser de från de fördelar som dominansen av män innebär för männen 

som till exempel i relationer så minskas risken för konflikt med den manliga kulturen. Sedan 

finns det en till överlevnadsstrategi och den är att identifiera sig själv som “unik och 

annorlunda”. Genom att en kvinna upplever sig själv vara unik i en värld av män så kommer 

hennes identitet som kvinna att räddas och konflikter om sin identitet med den kvinnliga 

kulturen undviks. 

 

Maria, 23 år har genomfört en gymnasieutbildning med inriktning el och data därefter 

volvosteget som är en yrkesinriktad utbildning med lön under ett år. Nu läser Maria på 

komvux till elektriker och arbetar på Ica.  

 

Citatet nedan är ett utdrag från en av den dubbelbestraffning som Maria upplevt under 

utbildningstiden: 

 

Då säger han till oss att vi bara får använda vp-rör vi fick alltså inte använda dom rörliga-

rören och vi ba jaha okej men dom har ju använt det killarna i klassen och de skulle dom inte 

göra säger han då. Så vi ba jaha okej då gör vi det och det tar ju dubbelt så lång tid för att vi 

behöver vajer och böja alla och du vet sådär det tar ganska lång tid när man inte riktigt får 

fling på det. Sedan åker jag och min enda klasskamrat som är tjej till Turkiet i en vecka och 

när vi kommer tillbaks då är det sex andra i klassen som håller på två och två i varsitt bås och 

alla använder vanliga rören och inga vp rör. Och vi ba men vad är det hära typ och han ba 

amen jag tyckte inte dom behövde lära sig det men det var jag och min kompis  som fick en 

uppgift som var svårare och tog längre tid varför fick vi inte veta typ.  

 

 Läraren har undanhållit information som är en av Berit Ås härskartekniker, detta då de 

frågade före uppgiften om de fick använda de enklare redskapen då de sett att killarna i 

klassen använts sig av de, men fick svaret nej. När tjejerna är tillbaka från semestern ser de 

att killarna använder de enklare redskapen igen och då ifrågasätter de det men får som svar att 
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det inte var nödvändigt för just killarna att lära sig att använda de svårare redskapen. Detta är 

en typ av indirekt diskriminering då de till synes är en neutral bestämmelse/kriterium som får 

till följd att tjejerna i klassen missgynnas i jämförelse med killarna. Indirekt diskriminering är 

endast tillåtet om det kan motiveras av ett objektivt och godtagbart skäl och den utgör ett 

lämpligt sätt att nå målet och inte går längre än nödvändigt för att nå målet 

(Diskrimineringslag 2008:567).  

 

Maria fick sedan en följdfråga om hon såg någon skillnad i hur läraren betedde sig mot henne 

och sin klasskamrat som är tjej jämfört mot killarna i gymnasieklassen: 

 

Ja asså det var ju så att allt ifrån amen att ni era små fjortisar. Asså såna här grejer, han kunde 

bara vulgära ut sig såna här grejer. Och han typ ba vet din mamma om att du röker? Asså typ 

sådär man ba ja det är klart att min mamma vet om att jag röker. Jag och min mamma är 

vänner liksom. Och han typ ba aha. Asså verkligen såhär nedtryckt, man ba jaha okej. Och 

samma sak mot min tjejkompis han var exakt likadan mot henne. Och i klassrummet så var 

det ju såhär att vi bara vi skulle behöva hjälp asså det kunde ta en hel lektion innan han hjälpte 

oss. 

 

Hennes lärare kommer med nedsättande kommentarer som hånar hon och hennes tjejkompis. 

Sociologen Connell hävdar att man gör och beter sig som samhället anser att vi ska göra och 

detta visar individen genom hur den uppträder i vardagen, sociologen Yancey Martin hävdar 

samma sak. Yancey Martin påstår att vi praktiserar könen i varje socialt kontext genom 

interaktioner vilket gör så att kvinnornas självförtroende och identiteter kan försämras. Maria 

har tappat intresset till att fortsätta utbilda sig för att få ett elektriker-certifikat på grund av att 

hon har upplevt sig motarbetad under en längre tid under sina utbildningar då hon ofta har fått 

höra negativa kommentarer från manliga lärare och handledare. Hon beskriver att hon har 

tappat motivationen och intresset för ett yrke som hon egentligen vill arbeta med. Genom att 

minska orden av de bleka reflektionerna av vad man “säger och gör” i vardagen så dräneras 

de känslomässiga effekterna hos mottagaren också.   

 

Berit Ås härskartekniker: förlöjligande och skuld/skam kan tydas i citatet, då läraren hånar de 

genom att kalla de för fjortisar. Ordet fjortis är en nedsättande beteckning på tonåringar som 

uppvisar ett omoget beteende, fjortis har blivit en sorts stereotyp då det förknippas av 

utseendefixering, festande och alkohol (Wikipedia). Uttalandet från läraren är en typ av direkt 
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diskriminering då Maria fick kommentaren fjortis. Direkt diskriminering innebär att någon 

missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas eller skulle ha behandlats i 

en jämförbar situation. Den direkta diskrimineringen har samband med Marias kön då fjortis 

förknippas med det kvinnliga könet och har en nedsättande betydelse (Diskrimineringslagen 

2008:567). 

 

Nedan berättar Helene om hur arbetet är fördelat på hennes gård.  

 

Helene, 29 år och hennes man äger ett jordbruk tillsammans där mannen främst arbetar ute på 

gården och Helene sköter hushållssysslor, och tar hand om barnen etc. Hennes man har 

föreslagit en mer jämn fördelning av arbetet men det har blivit att de ändå fortsätter i gamla 

hjulspår. Hon beskriver en typ av bekvämlighet med att vara hemma, sköta barnen och laga 

mat etc.  

 

Jaaa.. näe det har nog bara blivit så, men det skulle ju vara skönt om det är lite mer jämnt 

fördelat, fast samtidigt tycker jag att det är ganska skönt att vara inne och laga mat än i lagårn 

..i alla fall på kvällen.. då.. det är nog ganska bra..mm.. och han har ju också föreslagit det 

några gånger.. men det skulle nog vara lätt att fixa, men man fortsätter lite i gamla hjulspår. 

 

På sättet Helene och hennes man fördelar arbetssysslorna på gården medför detta att de 

upprätthåller genuskontraktet genom att följa de normer som genererar om kvinnor och mäns 

platser i samhället, då Helene självmant väljer att stanna inomhus fastän hennes man har 

ifrågasatt genusordningen för att bryta deras tidigare mönster. Genuskontraktet är ett mönster 

som är öppet för störningar, det vill säga att mönstret inte är bestående utan kan brytas 

eftersom att det är en kulturell och social ordning. Connell beskriver hur genus skapas, att 

man redan som barn sätts i fack och dessa fack är avgörande för hur barnens identitet 

kommer att utvecklas. Killar fostras till att kunna möta våld på olika sätt som i exempelvis 

sporter då det handlar om fysisk dominans och förväntningar om att killarna ska bli tuffa och 

maskulina. Flickor uppfostras däremot till att vara vårdande, hjälpande och feminina. Det 

Connell menar är att detta är en struktur då det sätt upp normer och etiketter på kvinnor och 

mäns förväntade beteenden. Sysslorna på gården upprätthålls eftersom att Helene och hennes 

man följer de rådande genusstrukturerna genom vilka sysslor som förväntas tillhöra vem.  

 

Kvinnorna ovan har en mer negativ upplevelse av att vara det underrepresenterade könet i ett 
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yrke. Clara, 24 år som snart är färdigexaminerad elkraftsingenjör har en mer positiv syn på att 

vara kvinna i en mansdominerad bransch. 

 

Nä jag tror nog hellre att man har fördel av det, ja och sen klättra högre det är svårt att veta, 

men många eller de flesta företagen är ju som måna om att det ska vara jämställt hela vägen 

och att det ska vara lika många kvinnliga som manliga chefer och projektledare så det, jag tror 

egentligen att det inte spelar sån stor roll. 

 

Clara har ett positivt synsätt av att vara kvinna inom el-yrket hon tror att det är till hennes 

fördel eftersom att de strävar efter en jämn könsfördelning. Clara har inte arbetat heltid inom 

yrket som elkraftsingenjör utan söker jobb samtidigt som hon studerar. I citatet nedan 

beskriver Clara att hon kommer att vara kräsen i vilket jobb hon kommer ta eftersom att det 

måste kännas rätt.  

 

Ja, jag har ganska öppna framtidsplaner så de går nog att stuva om, men ja det tror jag nog att 

jag kommer att kunna göra, jag tänker som att man får vara lite kräsen i vilket jobb man tar nu 

i början även om man jättegärna vill ha ett jobb så ska man nog ha lite is i magen så att det 

verkligen känns rätt, även om man söker många olika tjänster. 

 

Hon beskriver att hon ska vara kräsen fastän hon jättegärna vill ha ett jobb nu när hon har 

börjat söka jobb. Clara anser att hon kommer att vara eftertraktad på arbetsmarknaden och 

kommer kunna ha flera jobbalternativ och har möjlighet till att vänta på ett jobb som hon 

verkligen vill ha. Enligt SCB’s beräkningar så kommer männen att  fortsätta behålla sin 

dominans inom flertalet mansdominerade yrken som exempelvis civilingenjörer även om 

andelen kvinnor stiger (SCB, 2010). 

 

Enligt Acker så är rekrytering på arbetsplatser ett exempel på hur det produceras ojämlikheter 

då det är den vita medelåldersmannen som föredras före andra. Då Clara för första gången i 

sitt liv har börjat att söka arbeten som är lämpade för hennes utbildning så kan det tyckas i 

arbetsannonser att arbetsgivarna strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald, men hur 

det ser ut i praktiken återstår att se för henne. 
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4.4 Hur de ser på framtiden inom yrket 

Informanterna beskrev en känsla av osäkerhet till vad de kommer att arbeta med i framtiden. 

Temat som valdes ut blev individualism.  

 

Maja, 23 år har genomgått en yrkesutbildning till målare och arbetar som det. När Maja får 

frågor om hur hennes framtidsplaner ser ut inom yrket svarar hon följande: 

 

Det svåra är väl och såhär kanske om jag inte vill bli målare igen det känns som att man borde 

ha en utbildning lite som att man borde gå någonting nu när man liksom är ung än att börja 

senare. 

 

Maja säger att hon bör utbilda sig nu när hon är ung. I hennes uttalande låter det som att hon 

redan har inställning av att hon inte arbetar som målare längre. 

 När Maja får frågan om hon har sökt någon utbildning svarar hon följande:  

  

Nej eller jag hade ju funderat på polis men jag vet inte riktigt än det hade ju varit kul men jag 

måste fundera lite mer om jag verkligen vill det. 

 

Hennes svar låter osäkert då hon inte är bestämd om hon verkligen vill utbilda sig till polis 

eller något annat.  

 

 Jag vet inte riktigt om jag kommer kunna arbeta som målare hela mitt liv det känns som att 

aa. Det är väl mycket rygg och axlar och sånt där, det känns som att man kanske blir lite less. 

Jag har som inte tänkt så mycket på framtiden jag lever mer i nutid.  

 

Här säger Maja att hon inte kan tänka sig att arbeta som målare resten av livet på grund av det 

hårda fysiska arbetet, när hon får frågan om vad hon tror att hon kommer att arbeta med om 5 

år så svarar hon att hon förmodligen fortfarande är målare då.  

 

Sara ger följande svar när hon får frågan om sina framtidsplaner inom yrket: 

 

Vet inte, alltså jag gick ju handels, tänkte att man kunde bli något inom ekonomi, eh men sen 

så vart det aldrig att man vidareutbildade sig inom det, eh men det var ju skitkul att jobba 

affär också kanske inte att man sitter i kassan men att man är typ butikschef, eh men sen är det 

ju som kul där man är nu också, eller att man kanske skulle starta eget, egen målerifirma men 
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då får man ju inte vara ledig å man vill så, nä jag vet inte. Det är ju ganska enkelt att vara 

anställd också, men det här kanske man inte vill göra hela livet utan man kör så länge man 

orkar.  

 

Sara har idéer om vad hon skulle kunna tänka sig göra i framtiden hennes slutgiltiga svar är 

att hon trivs med att vara anställd som målare och kommer fortsätta med det tills kroppen 

säger emot.  

 

Hälften av informanterna såg inte sig själv vara kvar i samma yrke någon längre tid, vad som 

påverkar deras framtidsplaner är svårt att säga. Något som skulle kunna vara en avgörande 

faktor är att fysiska yrken kan klassas som ett manligt yrke med lägre klass vilket kan 

påverka informanternas undermedvetna och viljan att sträva högre (Ulfsdotter & Flisbäck ss 

122–127).  

 

Att vi lever i ett individualistiskt samhälle betyder att vi tycks ha möjligheten att forma vårt 

eget liv utifrån drömmar och intressen. Det individualistiska tänket ger en större press på 

individen då en individ anses ha möjlighet att forma sin framtid. Denna typ av press är inte på 

samma sätt som i de traditionella samhällena då ens klass och yrke redan var förutbestämt. 

Man kan välja att gå från arbetarklass till medelklass och detta kallas för en vertikal rörlighet 

eller byta yrke vilket kallas för en horisontell rörlighet. Eftersom de intervjuade kvinnorna 

tycks vara ganska osäkra kring varför de valt yrket och att vi i stycket om framtidstro som ses 

nedan kan läsa om att hälften av informanterna inte ser sig själv i samma yrke i framtiden. 

Det kan bero på att vi i dagens samhälle baserar vårt liv på valen vi gör, utifrån val av 

utbildning, yrke etc (Lalander, 2013, s 117).  

 

Informanterna tycks uppleva en sorts dissonans då de vill “mer” genom att vilja vidareutbilda 

sig eller byta yrken till något med högre status. Vissa av de intervjuade kvinnorna 

spekulerade kring vad de skulle kunna tänka sig att vidareutbilda sig till men hade i praktiken 

inte någon aning om vad som egentligen skulle krävas och vad dem skulle vilja arbeta med i 

framtiden. Informanterna fick en följdfråga om vad de tror sig göra om fem år och då såg sig 

majoriteten ändå sig själv i samma yrke. Dissonansen som uppmärksammades var att de 

egentligen trivs i sitt yrke men ändå vill byta eller vidareutbilda sig då de fortfarande är unga. 

Det individualistiska samhället präglar individen till att forma sin identitet utifrån val man 
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gör som exempelvis ett yrkesval, det skulle man kunna säga är en baksida av det 

individualistiska samhället då man ständigt har en typ av press på sig att utveckla sig och 

sträva efter en högre status. Att utveckla sig och nå en högre status kan tyckas vara enkelt 

men vad händer med individernas självkänsla då man ständigt har en press av att bli något 

“mer” och att det i verkligheten inte är lika enkelt som man tror.  

 

Att informanterna fått utstå mycket negativiteter av omgivning och arbetskollegor kan vi 

utifrån intervjuerna inte riktigt se. Det verkar inte vara just den anledningen till varför många 

av dem inte ser sig inom det mansdominerade yrket någon längre tid. Utifrån citaten ovan 

kring hur de ser på framtiden inom yrket så kan man snarare se att det är det individualistiska 

samhället som präglar dem med att vilja något “mer”.  

  

5. Slutsatser & diskussion  

Denna studie byggdes upp av intervjuer med sex stycken kvinnor som arbetar eller förväntas 

att arbeta inom ett mansdominerat yrke efter avslutade studier. Eftersom det var få 

studiepersoner som medverkade kan inga generella slutsatser dras men viktig erfarenhet 

uppnåddes och kan fungera som en tankeställare för de som läser studien.  

Innan studien genomfördes hade vi en förförståelse kring hur vi trodde de intervjuade 

kvinnorna skulle ha blivit bemötta i yrket. Vi trodde att kvinnorna skulle ha utsatts för mer 

kränkningar eftersom de är det underrepresenterade könet och genom att dessa kvinnor inte är 

normen i sina yrken. Vid analys av intervjuerna märktes det att kvinnorna upplevt lite mer 

indirekta kränkningar än direkta kränkningar vilket vi inte trodde att resultatet skulle visa. Vi 

hade ingen insikt i hur det faktiskt såg ut för kvinnor i dessa mansdominerade yrken. Detta 

studieämne är socialpsykologiskt intressant eftersom vi är intresserade av att förstå och 

förklara kvinnornas upplevelser, känslor och erfarenheter inom yrket. Socialpsykologi 

handlar om individens egenskaper samt hur individen påverkas av och påverkar den sociala 

omgivningen.  

I denna studie så har kvalitativ metod använts för att undersöka upplevelserna hos kvinnor 

som arbetar inom eller förväntas att arbeta inom ett mansdominerat yrke efter avslutade 

studier, detta för att få en ökad förståelse kring deras upplevelser, erfarenheter och känslor 
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kring deras val av utbildning.  

 

Studieämnet är inte mätbart då vi är intresserade av känslor, erfarenheter och upplevelser 

vilket gör att den kvalitativa ansatsen med semistrukturerade intervjuer är det mest lämpliga 

tillvägagångssättet eftersom att vi är intresserade av just deras upplevelser. Fördelarna med 

denna metod är att man får en djupare förståelse till hur saker och ting faktiskt är utifrån 

deras upplevelser.  Nackdelarna med att genomföra intervjuer är att det är tidskrävande, för 

att kunna dra generella slutsatser bör en större studie genomföras med fler informanter för att 

uppnå högre reliabilitet, tidigare forskning styrker dock vårt resultat.  

 

Resultaten i studien visade att valet av yrke främst berodde på ett ökat intresse inom området. 

Informanterna utsagor angående de närståendes reaktioner tydde på olika typer av fördomar 

kring vilka idéer, föreställningar och förväntningar som de hade kring deras yrkesval. Att 

vara kvinna i ett mansdominerat yrke kan ses som utmanande då många av informanterna 

upplevt olika typer av härskartekniker från män. Informanternas reflektion kring sin framtid 

inom yrket visar att de vill göra någonting “mer” som att byta yrke samt vidareutbilda sig. 

Detta kan vara en baksida av det individualistiska samhället då man ständigt präglas av alla 

valmöjligheter som formar ens status, klass och liv.   

 

SBC:s beräkningar fram till år 2030 som vi presenterat i avsnittet tidigare forskning visar att 

kvinnor fortsätter att bryta den mansdominerade normen på arbetsmarknaden genom att göra 

inbrytningar på de traditionella mansdominerade utbildningarna på eftergymnasial nivå. 

Däremot så visar inte deras beräkningar att männen i samma utsträckning ökar inom det så 

kallade traditionella kvinnodominerade utbildningarna. Förändringarna i könsstrukturerna i 

utbildningen ser man redan nu på arbetsmarknaden.  

 

Eftersom hälften av kvinnorna som blivit intervjuade planerade att byta yrke ganska snart 

hade det varit intressant att i framtida forskning undersöka lite djupare om varför de vill byta 

yrke samt om deras förväntningar de hade om yrket överensstämde med hur verkligheten 

faktiskt såg ut.  
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7. Bilagor 

  

7.1 Bilaga 1 

 

Intervjuguide  
 

Om du tycker att en fråga är dum, eller om du inte känner att du vill svara på frågan, så är det 

bara att säga till. Frågorna är ofta ganska öppen formulerade, så om det är något som är 

otydligt, om du inte riktigt förstår vad jag menar, så är det bara att fråga. 

Uppvärmning 

Kan du berätta lite om dig själv? Fritt, vad du vill. 

A. Utbildnings- och arbetshistoria 

Nu skulle jag vilja få en bild av din bakgrund och historia. Vad har du gjort i livet fram tills 

nu, dvs. vilken eller vilka utbildning har du gott, vilka arbeten har du haft, har du varit 

arbetslös under någon period? TIMELINE 

Om utbildning: Vad har du läst för utbildning? Gymnasiet, efter gymnasiet? 

Om jobb: Vilka arbeten har du haft i livet? Typ av kontrakt? 

Hur fick du dom jobben? 

Om arbetslöshet: har du varit arbetslös? Vad har du gjort då? Har du fått någon utbildning? 

Har du mottagit någon form av bidrag när du varit arbetslös? 

Hur har arbetslösheten påverkat ditt liv? Din vardag och ditt välmående? 

A 1. Upplevelser, känslor 

Är det något som gör dig särskilt glad eller lycklig med din nuvarande arbetssituation? 

Är det något som får dig att må dåligt eller som oroar dig med din nuvarande situation? 

Tror du att din arbetssituation har påverkat ditt välmående? Isf hur? 

Hur har du hanterat situationen? 

Vad betyder ”arbete” för dig, i allmänhet så att säga? Alltså vilken betydelse har arbete för 

dig? (identitet, pengar osv.) 

A 2. Stöd 

Vem skulle du be om hjälp för att finna ett nytt jobb om du vore arbetslös eller förlorade 

jobbet? Skulle du i första hand vända dig till myndigheter eller institutioner, eller till vänner, 

nätverk? 

Har du deltagit i någon typ av arbetsmarknadsprogram (praktik, träning, utbildning, 

bidragsanställning)? 

Vad tyckte du om det? Hur påverkade det ditt liv och välmående? Lärde du dig något? 

Vad tycker du skulle kunna göras bättre? Vad har fungerat bra eller mindre bra? 

Nu har vi pratat en del om dina erfarenheter kring arbete. För att sammanfatta: vad skulle ditt 

idealarbete vara? Om du fick välja helt fritt. 

B) Levnadsförhållanden och självständighet 

Intro: Nu tänkte jag gå vidare och fråga lite om allmänna frågor kring dina 
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levnadsförhållanden 

Vad innebär det i dina ögon att bli vuxen? 

Hur blir man vuxen? Vad är det som krävs? 

Vad innebär självständighet eller oberoende för dig? 

Vad är förutsättningarna för att leva ett självständigt liv? 

Känner du av några sociala förväntningar, från nära och anhöriga, att leva på ett visst sätt? 

  

B1) Boendesituation 

Då tänkte jag ställa några frågor om din boendesituation. 

Kan du berätta lite om dina nuvarande levnadsförhållanden? Var bor du, med vem eller 

vilka? Hur? 

Hur känner du kring dessa levnadsförhållanden? (Är du nöjd? Något mer att önska?) 

Tros du att din boendesituation påverkar ditt välmående? 

Om utflyttad: Varför valde du att flytta hemifrån? 

Om bor kvar hemma: Har du haft möjlighet att flytta hemifrån? Om ja, varför har du då valt 

att bo kvar hemma? 

Hur ser din familj och dina vänner på din nuvarande levnadssituation? Finns det 

förväntningar som du har känt av på hur man ska bo i din ålder? 

Hur försörjer du dig? Vilka inkomstkällor har du? 

Föräldrar? Partner? 

Får du någon typ av stöd eller bidrag för ditt boende? 

Upplever du att din nuvarande inkomst är tillräcklig för att du ska kunna leva som du 

vill? Och för att leva som dina vänner? 

Om du jämför dig med dina föräldrar när de var i samma ålder som du är nu? 

Har du möjlighet att spara inför framtiden? Skulle du vilja ha den möjligheten? 

  

C. Framtiden 

Hittills har vi talat om din bakgrund och nuvarande situation, jag skulle vilja avsluta med att 

ställa några frågor om framtiden. 

Kan du berätta lite om dina planer för framtiden? Om arbete, privatliv osv. 

Känner du att du har möjligheter att forma dina framtidsplaner som du önskar? / Verktygen 

för att förverkliga? Varför / Varför inte? 

Om vi säger att du hade en tidsmaskin och kunde resa fram och se dig 5 år framåt i tiden: 

vad tror du att du skulle se? Vad skulle du vilja se? 
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7.2 Bilaga 2 

Kodningsschema 

Syfte Citat Kod Tema 

Faktorer till val 

av yrke 

- Jo det var väl som mest att det var 

kul på fysiken i högstadiet med elbiten 

Kul INTRESSE 

Närståendes 

reaktioner kring 

valet av yrke 

-Jo men alltså det är ju slitsamt och 

det var ju i så fall det man fick höra, 

att man blir utsliten, men det går bra 

än så länge 

Slitsamt, utsliten ETABLERADE 

NORMER 

Att vara kvinna 

i ett 

mansdominerat 

yrke 

Nja, alltså det skulle kunna vara det, 

alltså i den här branschen har man ju 

så mycket kontakt med andra liknande 

branscher, elektriker, snickare, och det 

är ju bara karlar, nästan, så det är väl 

där man är lite feg för att det tycks ju 

alltid vara lättare att vara karl, skulle 

man ju tycka, men när man blir äldre 

och tuffare...och mer van inom yrket 

skulle man kanske bry sig mindre 

  

-Jaaa.. näe det har nog bara blivit så, 

men det skulle ju vara skönt om det är 

lite mer jämnt fördelat, fast samtidigt 

tycker jag att det är ganska skönt att 

vara inne och laga mat än i lagårn ..i 

alla fall på kvällen.. då.. det är nog 

ganska bra..mm.. och han har ju också 

föreslagit det några gånger.. men det 

skulle nog vara lätt att fixa, men man 

fortsätter lite i gamla hjulspår.. 

Lättare att vara 

karl i yrket. 

Tuffare med 

tiden.  

 

 

 

Bekvämlighet, 

vill ha jämnare 

arbetsfördelning 

EXKLUDERING OCH 

IDÉ OM 

JÄMSTÄLLDHET 

Framtidstron 

inom yrket 

- Det svåra är väl och såhär kanske om 

jag inte vill bli målare igen det känns 

som att man borde ha en utbildning 

lite som att man borde gå någonting 

nu när man liksom är ung än att börja 

senare. 

Press på att 

vidareutbilda sig 

när man är ung.  

INDIVIDUALISMEN 
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 7.3 Bilaga 3 

 

Samtyckesformulär                                              

  

EXCEPT* (Social Exclusion of Youth in Europe: cumulative disadvantage, coping strategies, 

effective policies and transfer) är ett forskningsprojekt inom EU:s forskningsprogram Horizon 

2020. 

  

http://www.except-project.eu 

  

EXCEPT är ett forskningsprojekt som syftar till att analysera unga människors situation på 

arbetsmarknaden. Detta är viktigt eftersom ungdomsarbetslösheten och antalet ungdomar 

med osäkra anställningar har ökat kraftigt i Europa de senaste åren. 

Därför vill EXCEPT också bidra till att utveckla lösningar för underlätta unga människors 

situation på arbetsmarknaden. 

  

Jag som undertecknar bekräftar att: 

  

Jag har läst och förstått informationen om EXCEPT. 

Jag har fått möjlighet att ställa frågor om projektet och mitt deltagande i projektet. 

Jag deltar frivilligt i projektet. 

Jag samtycker till att intervjun spelas in. 

Jag har förstått att jag kan dra mig ur när som helst utan att behöva ange en anledning. 

Regler kring sekretess har förklarats för mig. 

Det har förklarats för mig hur data kommer att arkiveras och användas i forskning och i 

publicerat material. 

Jag har förstått informationen rörande intervjun och EXCEPT 

  

_________________________________           
                                                       Signatur                                                                                                 

 Datum: 

Jag instämmer och signerar detta samtyckesformulär 
  
_________________________________ 
                                                       Signatur                                                                                                 

 Datum: 
  

 EXCEPT sammanför forskare från 10 europeiska forskningsinstitut: Tallins universitet i Estland; Oldernburgs 

och Duisburg-Essen i Tyskland; Institutet för samhällsstudier i Bulgarien; Aristoteles universitet i Grekland; 

Turins universitet i Italien; Institutet för utbildningsforskning i Polen; Umeå universitet i Sverige; Kents 

universitet i Storbritannien; Kievs institut för ekonomisk forskning i Ukraina. 

 

  

 

http://www.except-project.eu/
http://www.except-project.eu/

