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Abstract  

Syftet med denna studie var att öka kunskap kring härskartekniker som maktutövning på 
arbetsplatsen med fokus på ungas upplevelser. Även att undersöka om ålder och kön spelar någon 
roll för hur de blir bemötta samt vilka skillnader och likheter det finns mellan kvinnor och mäns 
upplevelser. För att besvara syftet formulerades tre frågeställningar: 1) På vilket sätt framträder 
härskarteknikerna på arbetsplatsen och på vilket sätt skiljer sig olika arbetsplatser när det kommer 
till härskartekniker som maktutövning? 2) Vad är det som utmärker de som har makt på 
arbetsplatsen enligt respondenterna? 3) Hur upplever respondenterna sin ålder och köns påverkan 
för hur de har blivit bemötta på arbetsplatsen och vilka skillnader och likheter finns det bland 
kvinnor och mäns upplevelser? Det är en kvalitativ studie som består utav sex intervjuer. Resultatet 
visade hur härskartekniker framträder på arbetsplatsen och att de som respondenterna upplever har 
mer makt på arbetsplatsen är mer erfarna, har mycket kunskap, mer ansvar, äldre och chefer. 
Viktigt att notera var att det inte alltid var just chefer som använde sig utav maktutövning utan det 
var även de som hade mer ansvar än andra exempelvis skiftledare och kockar. Kön spelar roll för 
hur respondenterna blivit bemötta på arbetsplatsen på så sätt att kvinnorna har haft lite högre krav 
och mer förväntningar på sig. Även ålder har spelat en roll för hur de blivit bemötta men på både 
gott och ont. I vissa fall gör åldern att man inte blir lika lyssnad på men i vissa fall om man är ung 
och ny kanske man får mer överseende och att personer runt om är medvetna om att man inte är 
lika erfaren som de äldre kollegorna. De tydligaste skillnader och likheterna mellan kvinnor och 
mäns upplevelser var att ingen hade varit med om våld eller hot om våld och endast kvinnor hade 
varit med om objektifiering. Sedan skiljde sig arbetsplatserna från varandra när det kom till 
härskartekniker och maktutövning. Inom restaurangbranschen verkar det råda tydliga hierarkier 
och det är vanligt med objektifiering. 
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Inledning  

Härskartekniker som maktutövning är något som går att identifiera på de flesta arbetsplatser i 

dagsläget. De flesta har varit med om eller har själva använt sig utav härskartekniker som 

maktutövning. Dock är det väldigt vanligt att människor inte riktigt vet om att det handlar om just 

härskartekniker.  

Enligt nationalencyklopedin definieras härskarteknik som ”teknik för att vidmakthålla ett socialt 

överläge särsk. (i feministisk debatt) om sådan teknik anv. av män gentemot kvinnor” 

(Nationalencyklopedin, 2018). Det är dock viktigt att notera att härskarteknik inte bara används av 

män. Det finns många som använder härskartekniker mot varandra oavsett ålder, kön eller position.  

Härskartekniker kan ses som en form av social manipulation där de används i syfte att kunna skaffa 

sig eller behålla makt eller en viss position. Härskartekniker kan förekomma i nivåer, det kan gå 

från en skämtsam nivå till mobbning och trakasserier. Det finns många som använder 

härskartekniker omedvetet och är omedvetna om att de knep som vi människor tar till oss för att 

få som vi vill har ett namn. Trots att detta användande kan vara omedvetet så bygger det på något 

slags mönster eller att det finns ett särskilt klimat på arbetsplatsen eller i gruppen som tillåter 

användandet av härskartekniker. Oavsett om användandet är omedvetet eller medvetet så har det 

en tydlig effekt på den person som utsätts (Ländin, 2014, s.11). 

Denna studie kommer att utgå från Berit Ås härskartekniker som Camilla Ländin senare i sin bok 

Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga har beskrivit på ett tydligt sätt och inte 

utifrån ett feministiskt perspektiv där det endast är mannen som använder sig utav härskartekniker. 
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Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskap kring härskartekniker som maktutövning på 

arbetsplatsen med fokus på ungas upplevelser. Som ung i denna studie räknas personer som är 

mellan 20–30 år. Denna studie kommer därför att belysa ungas upplevelser av härskartekniker som 

maktutövning på arbetsplatsen. Unga är de som kan anses ha en generellt mer utsatt position på 

arbetsmarknaden eftersom att de är nya på arbetsmarknaden. Det är då lätt att unga personer döms 

som oerfarna och okunniga. Det kan då hända att personer som är lite äldre och som har jobbat 

längre ser ner på unga personer och anser inte att de kan lika mycket. Många unga personer kan 

nog uppleva att de inte tas riktigt på allvar av äldre kollegor just för att de är yngre och kanske nya 

på arbetsmarknaden. Det är därför intressant att höra vad de har upplevt på sina arbetsplatser. Det 

är intressant att ta reda på hur de unga upplever härskartekniker som maktutövning samt vilka de 

anser har mer makt på arbetsplatsen. Det är även intressant att undersöka ålder och köns påverkan 

och att se vilka skillnader och likheter som uppstår mellan kvinnor och mäns upplevelser.  

Frågeställningar:  

 På vilket sätt framträder härskarteknikerna på arbetsplatsen och på vilket sätt skiljer sig 

olika arbetsplatser när det kommer till härskartekniker som maktutövning?  

 Vad är det som utmärker de som har makt på arbetsplatsen enligt respondenterna? 

 Hur upplever respondenterna sin ålder och köns påverkan för hur de har blivit bemötta 

på arbetsplatsen och vilka skillnader och likheter finns det bland kvinnor och mäns 

upplevelser? 

  



3 
 

Bakgrund  

Makt  

Makt är något som utövas direkt när en aktör A får en annan aktör B att handla enligt A:s vilja 

trots om handlingen strider mot B:s egen vilja eller egna intressen, men makt kan också utövas på 

indirekt väg. Det som ligger till grund för A:s förmåga att kunna utöva makt är maktresurser som 

A kan belöna eller bestraffa B med. Exempel på maktresurser är våld- och tvångsmedel, kontroll 

över ekonomiska resurser (exempelvis pengar), arbetskraft och symboliska belöningar och 

bestraffningar som beröm och kritik. Egenskaper som är viktiga hos maktresurser är bland annat 

kostnader, omfång (”hur många andra kan A påverka”) och mångsidighet (”vilka olika typer av 

handlingar hos B kan A påverka?”). Inom organisationer kan makt villkorligt överlåtas till 

befattningshavare på varierande nivåer inom organisationen. Priset av A:s maktutövning på B 

beror till viss del på B:s reaktioner. Maktutövning som baseras på våld- eller tvångsmedel leder 

väldigt ofta till att B reagerar negativt och därför blir detta instabilt. När maktutövning är 

accepterad som legitim av de som blir berörda brukar det betecknas som auktoritet. Exempelvis i 

ett samhälle är det staten som är den enda legitima utövaren av våldsmakt (Nationalencyklopedin, 

2018).  

Max Weber formulerade en allmän definition av begreppet makt som ”möjligheten för en eller 

flera personer att genomdriva sin vilja i samband med en aktivitet, även om de andra som deltar i 

samma aktivitet gör motstånd”. Enligt Webers definition handlar makt om att få sin vilja igenom 

trots att det kan strida emot andras viljor (Giddens, 2014, s.640).  

Någon som också har formulerat en inflytelserik beskrivning av makt är historikern och filosofen 

Michael Foucault. Foucaults beskrivning skiljer sig en hel del från Webers väldigt formella 

definition.  Enligt Foucault är makten ”inte koncentrerad till en institution, som staten, och den 

innehas inte heller av någon särskild grupp individer”. Han menar att de tidigare maktmodellerna 

byggde på fasta identiteter där makten då låg hos de grupper som på ett enkelt sätt kunde 

identifieras, exempelvis män (för feminister) eller den härskande klassen (för marxister). Enligt 

Foucault ”verkar makten istället på alla nivåer i den sociala interaktionen, inom alla 

samhällsinstitutioner och genom alla människor”. Han menar att kunskap och makt är väldigt nära 

sammanflätande vilket gör att de stärker varandra. En läkares kunskapsanspråk är exempelvis 

samtidigt ett maktanspråk eftersom att personens kunskaper tillämpas i ett institutionellt 
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sammanhang som i detta fall är ett sjukhus. Läkarnas ökade kunskap om sjukdomar och hälsa gav 

dem makt som de i sin tur kunde använda för att vidmakthålla sin auktoritet över patienterna 

(Giddens, 2014, s.640–641).  

Härskartekniker 

Första gången som uttrycket härskarteknik användes var för att kunna beskriva ”den sociala och 

politiska manipulation” som under trettio- och fyrtiotalen bedrevs i Tyskland. Det var den norska 

psykologen och filosofen Ingjald Nissen som kom på begreppet härskarteknik. Anledningen till 

detta var för att ur ett socialpsykologiskt perspektiv kunna beskriva och analysera 

nationalsocialisternas regim och maktövertagande. Första gången som han använder sitt begrepp 

härskarteknik är i hans kända verk Psykopatens diktatur (1946) där han analyserar andra 

världskriget (Ländin, 2014, s.11).  

Ursprungligen syftade alltså termen härskarteknik på olika sociala manipulationer som en person 

eller en grupp använde sig av för att kunna skaffa sig eller behålla en position gentemot personer 

ur andra grupper eller en enskild person. Under en lång period användes inte begreppet 

överhuvudtaget. Det blev aktuellt igen när den norske socialpsykologen och politikern Berit Ås 

1976 valde att plocka upp, popularisera och formulera om Nissens ursprungliga härskartekniker 

(Ländin, 2014, s.12).  

Berit Ås var en norsk socialpsykolog, politiker och professor vis Oslo Universitet. Hennes analys 

av mäns så kallade härskartekniker var något som hade en stor betydelse för kvinnorörelsen. Enligt 

analysen av mäns härskartekniker använder de sig utav strategier så som osynliggörande, 

förlöjligande, skuldbeläggande och undanhållande av information för att få kvinnor att känna sig 

svagare. Denna analys presenterades i boken Kvinnor tillsammans: Handbok i frigörelse 

(Nationalencyklopedin, 2018).  

I sin bok Kvinnor tillsammans: Handbok i frigörelse presenterar Berit Ås de så kallade fem 

härskarteknikerna. Enligt Ås har de flesta maktgrupper tillgång till minst fem härskartekniker och 

dessa härskartekniker går att identifiera som typiska. Härskarteknikerna går att beskrivas utifrån 

vardagliga exempel när man undersöker vad som sker mellan människor. Ås utgår från att det är 

främst män som använder sig utav härskartekniker för att trycka ner kvinnor. Enligt Ås får männen 

makt, status och respekt genom användningen av härskartekniker. Hennes syfte med 
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presentationen av härskarteknikerna var att inte tolerera att kvinnokulturen undertrycktes (Ås, 

1982, s.36–37). 

Retorikkonsulten Elaine Eksvärd anser att begreppet härskarteknik konstruerades för att kunna 

visa hur män genom att förtrycka kvinnor kan behålla sitt grepp om makten men att detta inte är 

hela sanningen. Enligt Eksvärd så har mycket förändrats sedan Ås presenterade härskarteknikerna. 

Det kan vara läge att släppa genusperspektivet och istället välja att utforska närmre på själva 

härskartekniken och hur den formas. Om detta inte görs finns det risk att vi blir allt för fördomsfulla 

mot män och kommer alltid att se just dem som potentiella härskare (Eksvärd, 2011, s.5).  

De fem härskarteknikerna enligt Ås är:  

1. Osynliggörande  

2. Förlöjligande  

3. Undanhållande av information  

4. Dubbelbestraffning  

5. Påförande av skam och skuld  

Camilla Ländin har i sin bok Härskartekniker – identifiera, hantera och förebygga beskrivit Berit 

Ås fem ursprungliga härskartekniker som hon kallar för ”klassiker” (2014, s.15).  

När Berit Ås presenterade härskarteknikerna var det ur ett feministiskt perspektiv och hon menade 

att de var männen som använde sig utav härskartekniker och på så sätt förtryckte kvinnorna. 

Eftersom att denna studie inte utgår från ett feministiskt perspektiv var det därför mer aktuellt att 

använda sig utav Ländins presentation av härskartekniker. Ländin sammanfattar härskarteknikerna 

på ett mycket tydligt sätt och distanserar sig från att bara fokusera på kön och anser att alla kan 

använda sig utav härskartekniker oavsett kön. 

Härskarteknik 1 – Osynliggörande  

Precis som det låter är osynliggörande när personer inte ser eller noterar det som du säger eller 

gör. Genom detta förmedlar personen att det som du säger inte är något som är viktigt och därför 

behöver de inte bry sig eller att det inte alls är lika viktigt som andra personers åsikter. Det kan 

även handla om att din roll i gruppen eller du som person inte räknas. ”Osynliggörande kan vara 

väldigt direkt och tydligt, men också mer subtilt och indirekt”. Osynliggörande resulterar 
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vanligtvis i att du tvivlar på din egen roll, blir mer osäker och inte känner dig lika viktig som alla 

andra (Ländin, 2014, s.17). 

Härskarteknik 2 – Förlöjligande eller förminskande  

Förlöjligande eller förminskande är när en person blir hånad eller utskrattad på grund av något 

som personen gör eller säger, eller för hur personen är. Exempelvis kan det handla om 

kommentarer om personens uttal eller hur personen skrattar. Eller att man liknar en grupp kvinnor 

med yra höns eller dumma kossor. Ibland brukar denna teknik fungera på så sätt att personen som 

blir utsatta blir infantiliserad, exempelvis att personen blir kallad för ”lilla gumman” av en chef 

eller kollega. Att män blir kallade för ”lilla gubben” är kanske inte lika vanligt men det finns andra 

sätt att förlöjliga män på. Någon kan lägga en kommentar om hur klen en man är när han är sjuk 

och härskaren (kvinna) säger då att det är ingenting jämfört med att föda ett barn (Ländin, 2014, 

s.23).  

Härskarteknik 3 – Undanhållande av information  

En härskarteknik som ibland är mycket subtil är undanhållandet av information och för en hel del 

av dem som utövar denna härskarteknik är den ett sätt att kunna positionera sig på arbetet eller 

göra sig sedd inför chefen. Denna teknik bygger väldigt ofta på att det inte bara är härskaren som 

är med i utövandet. ”Det är vanligt att det är en grupp, eller en del av en grupp, som utsätter en 

kollega för den” (Ländin, 2014, s.29).  

Härskarteknik 4 – Dubbelbestraffning  

Denna teknik innebär att oavsett hur du agerar kommer härskaren att anse att du inte gör rätt. Det 

spelar ingen roll vad du gör eller säger, det är alltid fel. Ett talesätt som man brukar använda i dessa 

sammanhang är ”damned if you do and damned if you don´t!”. Med detta menar man att personen 

som kritiserar dig hela tiden kommer att lyckas hitta något negativt med allt du gör (Ländin, 2014, 

s.35).  

Härskarteknik 5 – Påförande av skuld och skam 

Berit Ås femte härskarteknik är påförande av skuld och skam. Denna teknik är oftast en 

kombination av teknikerna förlöjligande och dubbelbestraffning. Det innebär att härskaren får dig 

att skämmas för dina egenskaper och om du utsätts för något antyder den här personen att det är 

ditt eget fel och det hände. Exempelvis kan det handla om att du får skuldkänslor för att du har 
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svårt att kombinera din karriär och familj eller att andra regelbundet påpekar dina brister och 

misstag (Ländin, 2014, s.39).  

Efter att Berit Ås formulerat de ”klassiska” härskarteknikerna kom hon några år senare fram till 

att de behövde utökas med ytterligare två stycken. Ås ville tydliggöra skillnaderna mellan 

teknikerna och ansåg att de två utökningarna var väldigt specifika och behövde lyftas fram. Ländin 

kallar i sin bok dessa två utökningar för semiklassiker (2014, s.43).  

Härskarteknik 6 – Objektifiering  

Objektifiering är när ditt utseende diskuteras eller kommenteras av personer i ett sammanhang där 

det inte alls är relevant. Du som person förvandlas till att enbart vara en kropp, ett objekt, vilket 

leder till att hur du agerar eller vad du gör inte är intresseväckande. Vanligtvis så är det män som 

brukar objektifiera kvinnor på olika sätt men det finns också andra vanliga sätt när kvinnor 

objektifierar män (Ländin, 2014, s.45).  

Härskarteknik 7 – våld eller hot om våld  

Enligt Berit Ås är våld eller hot om våld en härskarteknik och hon har med den som hennes sista 

av de sju härskarteknikerna. Denna teknik innebär att härskaren genom sin fysiska styrka får sin 

vilja igenom eller att personen antyder att den fysiska styrkan kan användas om den behövs 

(Ländin, 2014, s.51).  
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Tidigare forskning  

Efter att ha sökt på tidigare forskning inom området har det visat sig att det inte finns särskilt 

mycket forskning angående härskartekniker och därför är den tidigare forskningen i denna studie 

relativt svag. Det som dock har hittats och som är mycket intressant är grundsynen på kulturen 

inom restaurangbranscher och även hur ålder kan spela en roll på arbetsplatsen.  

I denna studie har enbart unga personer valt att studeras. Tidigare forskning visar att individer 

använder sociala kategoriseringar som åldersgrupper för att hjälpa till att minimera osäkerhet, 

hantera förändringar och hantera komplexiteten. Man tenderar att söka sig till sin egen åldersgrupp. 

När de placeras i en jämn fördelning av åldersgrupper framträder jämförelser mellan åldersgrupper 

mer. Forskningen visar att när det finns en preferens bland anställda att arbeta och integrera med 

dem som är lika i ålder på en arbetsplats där man har en jämn fördelning av åldersgrupper kommer 

detta leda till en ökning av osäkerhet, upplevda utmaningar på arbetsplatsen och därefter 

åldersrelaterade konflikter. Data visade på en betydande relation mellan ålder och ålder likhets 

preferenser vilket tyder på att denna preferens var mer sannolik att rapporteras av personer i yngre 

ålder (Standifer et al., 2013, s.1597–1598).  

Tidigare arbete av McCann och Giles (2006) demonstrerar att unga föredrar deras ålder in-group 

över ålder out-group (notera, studien använder beteckningen ”äldre” för människor som är 50 år 

och uppåt). Enligt McCann och Giles uppfattar yngre arbetstagare deras samspel med äldre 

arbetstagare som mer problematisk än deras samspel med andra unga arbetstagare. Dessutom talar 

Korndat och Rothermunds studie (2011) till uppfattningen att eftersom att yngre personer kan ha 

begränsade erfarenheter med äldre personer, särskilt i arbetssammanhang så kan dessa yngre 

personer felaktigt generalisera stereotyper om de äldre grupperna. Dessa fynd kan ses som en linje 

med idéerna om social identitetsteori och självkategorisering. Under interaktioner med olika åldrar 

upplevde de yngre deltagarna skillnader mellan sig själva och sina äldre motparter och de tillskrev 

dessa skillnader till ålder och svarade negativt. Underförstått i detta konstaterande är att yngre 

arbetstagare som tidigare har karaktäriserats som mycket anpassningsbara kanske inte är lika 

flexibla i sina interaktioner som man tidigare trott. Yngre arbetstagare kan behövas visas de 

fördelar som kommer från interaktioner med äldre kollegor och äldre arbetstagare måste vara noga 

med att inte vara nedlåtande (Standifer et al., 2013, s.1612).  
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Sexuell objektifiering är ett uppmärksammat problem i många kvinnors liv och tidigare forskning 

ger empiriska belägg för objektifiering av kvinnor och faktorer som ökar objektifiering. Även om 

objektifiering ofta talas om i första hand som något som män gör mot kvinnor så är det viktigt att 

notera att både män och kvinnor objektifierar och kan bli objektifierade. Kvinnliga deltagare från 

mellanvästra delen av USA fick tre fotografier av välkända kvinnliga olympiska idrottare som 

visades i antingen provocerade klädsel exempelvis fysiskt attraktivt eller i idrott-lämplig klädsel. 

Resultaten visade att när kvinnorna visades i provocerande klädsel blev de objektifierade. 

Dessutom var deltagarnas egna nivåer av ångest över sin kroppsbyggnad betydande faktorer för 

objektifiering (Gurung och Chrouser, 2007, s.91).  

Det fanns tydliga skillnader i hur kvinnor i provocerande kläder sågs jämfört med när de ses i mer 

normal klädsel. Resultaten visar att kvinnor kategoriseras som mindre intelligenta och mindre 

kapabla när de visas i sensuella kläder (Gurung och Chrouser, 2007, s.96) 

När det kommer till maktutövning och härskartekniker kan vilken bransch man arbetar inom ha en 

betydelse. Tidigare forskning visar att inom restaurangbranschen är det mer vanligt med sexuell 

objektifiering jämfört med andra branscher (Szymanski och Mikorski, 2016). Den sexuella 

objektifieringen är framförallt riktad mot servitriser. Resultaten visade att restauranger där sexuell 

objektifiering skedde var positivt korrelerade med servitrisers känslor av utbrändhet och avsikter 

att lämna sitt jobb. Studien visade även att sådana restauranger var relaterade till oönskade sexuella 

närmanden, lägre nivåer av personlig makt och kontroll i arbetsmiljön, mindre organisatoriskt stöd 

vilket i sin tur relaterade till fler känslor av utbrändhet. Enligt Szymanski och Filtman (2015), två 

utmärkande drag av restauranger där sexuell objektifiering sker omfattar att visa upp 

kvinnokroppen, sexualitet och uppmuntra den manliga blicken. Restauranger som visar upp 

kvinnors kroppar och sexualitet reglerar kvinnliga arbetares utseende och kläder på ett sätt som 

uppmärksammar deras fysiska och sexuella attribut. Exempelvis kräver de ofta sina servitriser att 

bära uniformer eller kläder som visar upp deras bröst, rumpa eller ben. Restauranger där sexuell 

objektifiering sker kommunicerar uttryckligen en acceptans av sexuell objektifiering av kvinnor 

och i sin tur en tolerans för sexuella trakasserier av kvinnliga anställda (Szymanski och Mikorski, 

2016, s. 328–329). 
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Sedan finns det även en intressant studie där man undersökte hur arbetstagares deltagande påverkar 

kvaliteten på arbetsmiljön och arbetstagarnas välbefinnande på elva danska arbetsplatser inom sex 

olika branscher. Arbetstagares deltagande kan ha många olika betydelser, i arbetslivet kan det 

bland annat innebära gruppgenomgångar, förlagssystem, delegering av beslutsbefogenheter till 

anställda, personalmöten, facklig representation och kollektiva förhandlingar. 

Arbetstagdeltagande definierades som alla former genom vilka anställda deltar i beslut om sitt 

arbete och sin arbetsplats. Graden eller styrkan i deltagandet definierades utifrån deltagandets djup 

och omfattning. Som nämnts ovan kan djupet variera från enbart mottagandet av information från 

ledningen, till samråd och gemensamma samtal och förhandlingar, till självbestämmande. 

Tillämpningsområde sträcker sig från operativa frågor (relaterade till arbete/uppgift), genom 

taktiska frågor (i samband med arbete organisation, teknik och lönesystem, etc.), till strategiska 

frågor (i samband med företagets uppdrag och mål, investeringar och de-investeringar, etc.) 

(Knudsen, Busck and Lind, 2011, s.381). Både direkt deltagande och representativa former av för 

deltagande på arbetsplatsen studerades. Både statistiska och kvalitativa jämförande analyser 

avslöjade att en hög arbetsmiljökvalitet och en hög deltagarnivå går hand i hand. Den högsta nivån 

av deltagande, inklusive starka inslag av kollektivt deltagande och även bästa arbetsmiljön, mätt 

som ”psykosocialt välbefinnande”, på arbetsplatser som förvaltas i enlighet med demokratiska 

principer (Knudsen, Busck and Lind, 2011, s.379). 

Resultaten stödjer antagandet att arbetstagares deltagande spelar en positiv roll för kvaliteten av 

arbetsmiljön. De kvantitativa analyser som jämför nivåer av deltagande och nivåer av 

arbetsmiljökvalitet visar ett mönster där de två fluktuerar tillsammans: höga nivåer av psykosocialt 

välbefinnande finns på arbetsplatser med en hög deltagarnivå och låga nivåer av psykosocialt 

välbefinnande och deltagande följer med varandra på andra arbetsplatser (Knudsen, Busck and 

Lind, 2011, s.393).  

I analysen kommer dessa forskningar att användas för att på ett bättre sätt kunna analysera och 

förstå respondenternas svar.  
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Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna i studien genomfördes en kvalitativ metod och det 

genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med unga personer i åldrarna 20–30 år. 

Anledningen till varför denna studie fokuserar på ungas upplevelser är eftersom att det är de som 

är nyast på arbetsmarknaden. De unga personerna som intervjuades i denna studie var de som 

redan har fått känna på hur det är i arbetslivet, därför var det intressant att fånga deras upplevelser. 

Eftersom att respondenterna är anonyma har de i denna studie blivit tilldelade fingerade namn.  

Respondenterna 

Kvinnor 

Eva (Kvinna 28 år) - Hon arbetar på ett dotterbolag till en av Sveriges banker. På arbetsplatsen är 

det ungefär 150 anställda. Det är mycket blandade åldrar, allt från väldigt unga personer som precis 

har gått ut gymnasiet till 65-åringar som snart går i pension. Respondenten är bemanningsansvarig 

och även kredithandläggare, så det är en delad tjänst.  

Lisa (Kvinna 23 år) - Har jobbat extra som servitris på frukostavdelningen på ett hotell. Hon har 

även arbetat mycket på ett kafé som barista. Mycket blandade åldrar på arbetsplatsen, både unga 

och lite äldre. 

Anna (Kvinna 24 år) – Vikarierar på ett LSS boende och jobbar som boendehandläggare. De flesta 

som bor på boendet har nån typ av autistisk diagnos, det är många olika diagnoser. På boendet tar 

man hand om, hjälper och stöttar de boende. Hon har även arbetat som labbassistent där hon bland 

annat fick hjälpa till att samla in prover. Många unga personer på arbetsplatsen.  

Män  

Filip (Man 25 år) - Arbetar på ett finansbolag och arbetar med finansieringar av köp, allt från 

hemelektronik till bil, båt och olika fritidsobjekt. På respondentens avdelning håller de på med 

kundsupport till deras konsumenter och deras anslutna säljföretag men främst hjälper till med 

tekniksupport och kreditbedömning. På respondentens avdelning är det ungefär 20–30 personer 

som sitter tillsammans. Respondenten arbetar som ’credit manager’ och är även ibland 

driftansvarig när avdelningscheferna inte är på plats.  
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Markus (Man 22 år) – har arbetat på ett industriföretag och arbetade först på en avdelning som 

hette lådpaketering, och där paketerade han varor i lådor för att skicka till kunder. Sedan har han 

även arbetat på monteringen och hjälpt till att montera. Blandade åldrar på arbetsplatsen.  

Sebastian (Man 21 år) – har arbetat på en restaurang och de var ett tjugotal anställda med lite olika 

arbetsuppgifter. Arbetade mest i köket och förberedde och lagade mat. Många unga personer på 

arbetsplatsen.  

Respondenter Arbetsplats  Antalet 

anställda på 

arbetsplatsen  

Position på 

arbetsplats 

Ålder på 

arbetsplats 

Eva Kontor - 

Dotterbolag till 

en av Sveriges 

banker 

150 anställda  Bemanningsansvarig 

och 

kredithandläggare 

Blandade 

åldrar  

Lisa -Restaurang  

-Kafé   

Runt 20 

anställda  

-Servitris  

-Barista  

Blandade 

åldrar  

Anna  -LSS boende 

-Labb  

  

-10 anställda på 

gården 

(avdelningen) 

- varierande 

-Boendehandläggare 

 -Labbassistent  

-Många unga 

personer  

-Blandade 

åldrar 

Filip Kontor - 

Finansbolag  

20–30 personer Credit manager och 

driftansvarig  

Blandade 

åldrar  

Markus Industriföretag  100–200 

anställda 

Arbetare  Blandade 

åldrar  

Sebastian  Restaurang  Runt 20 

anställda 

Arbetade mest i 

köket  

Många unga 

personer  

Tabellen visar övergripande information om respondenterna 

Datainsamling 

Studien som gjorts bestod av sex respondenter, det var tre telefonintervjuer och tre ”face to face” 

intervjuer. För att hitta respondenter som kunde ställa upp på intervjuer använde jag mig utav mitt 

egna nätverk, det vill säga undersökte om människor i min egen krets kände någon som kunde 



13 
 

tänka sig att ställa upp på en intervju. Respondenterna som intervjuades var alltså inte personer 

som jag kände personligen och de valdes ut baserat på att deras ålder, som var mellan 20–30 år 

och att de hade någon form av arbetserfarenhet.  

Intervjuguide och intervjuer  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en intervjuguide som utgångspunkt för intervjuerna (se 

bilaga 1). Till en början var det tänkt att alla intervjuer skulle ske ”face to face” men en del av 

respondenterna var mer tillgängliga över telefon vilket ledde till att det fick bli några 

telefonintervjuer. Intervjuguiden utgick till stor del från Berit Ås härskartekniker.  

Forskningsetiska principer  

När man genomför intervjuer är det viktigt att tänka på de forskningsetiska principerna som har 

fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, s.6).  

Informationskravet innebär att alla personer som medverkar i studien ska bli informerade om 

studiens syfte och på vilka villkor de deltar. De ska informeras om att de deltar frivilligt och att de 

har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i studien själva 

bestämmer över sin medverkan. De har alltså rätt att själva bestämma om de vill medverka, hur 

länge de vill medverka och även på vilka villkor de vill medverka. Konfidentialitetskravet innebär 

att alla uppgifter som samlas in om de medverkande skall hållas konfidentiella och personuppgifter 

får endast förvaras på ett sätt så att obehöriga inte har tillgång till dem. Den sista principen är 

nyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in under studiens gång bara får användas 

till forskningsändamål och de får inte lånas ut till kommersiellt bruk eller liknande 

(Vetenskapsrådet, s.7–14).  

Med hänsyn till dessa krav blev alla intervjupersoner informerade om arbetet i sig och vad syftet 

med studien var. De blev även informerade om att intervjun var helt frivillig och gick att avbryta 

när som helst utan några problem. De blev informerade om att det var de själva som bestämde på 

vilka villkor de ville vara delaktiga i intervjun och längden på intervjun. Det framgick tydligt att 

intervjupersonerna var anonyma och att alla uppgifter som samlades in under intervjun var 

konfidentiella och det var inga obehöriga som skulle får tag på uppgifterna. Slutligen blev de 
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informerade om att allt material som samlades in inte skulle lånas ut eller användas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.  

Tematisk analys  

För att kunna analysera datamaterialet från intervjuerna användes en tematisk analys. Metoden 

tematisk analys används för att kunna identifiera, analysera och hitta mönster (teman) i 

datamaterialet (Braun & Clarke, 2006, s.6). För att kunna genomföra en tematisk analys behövde 

intervjuerna först transkriberas till skriftlig form. Trots att transkribering kan ta tid så är det ett bra 

sätt att börja lära ”känna” sin data. Efter att intervjuerna transkriberats blev det möjligt att börja 

plocka ut initiala koder från data. De initiala koderna som plockades ut var det som var mest 

intressant från intervjuerna. När koderna plockats ut blev data mer organiserad i mer betydelsefulla 

grupper. Efter detta kunde det göras en fokuserad kodning där koderna sorterades in i olika 

kategorier, detta var koder som likande varandra och som kunde ligga under samma kategori. 

Kategorierna gjordes för att så småningom kunna söka efter och komma fram till olika teman. De 

teman som skapas är det som sammanfattar det som är det mest relevanta i materialet. Dessa koder, 

kategorier och teman fördes in i en tabell (se bilaga 2) för att tydligt visa hur kodningsprocessen 

av det insamlade datamaterialet ser ut (Braun & Clarke, 2006, s.17–22).  
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Analys  

I kodningsprocessen som genomfördes kunde fyra teman identifieras: Härskartekniker på 

arbetsplatsen, makt på arbetsplatsen, könens påverkan och ålders påverkan. Dessa teman kommer 

att presenteras var för sig i analysen där det blir tydligt hur dessa har skapats utifrån datamaterialet. 

Sedan kommer även analysen att behandla skillnader och likheter mellan kvinnor och mäns 

upplevelser och även hur de olika arbetsplatserna skiljer sig åt när det kommer till härskartekniker 

och maktutövning. De arbetsplatser som har undersökts är kontor, industri, restaurang, kafé, labb 

och boende.  

Härskartekniker på arbetsplatsen  

Härskartekniker är något som på ett eller annat sätt ofta förekommer i människors vardag. 

Användandet av härskartekniker kan vara både omedvetet och medvetet och ibland kanske det kan 

vara befogat. Utifrån datamaterialet gick det att identifiera på vilket sätt härskarteknikerna 

framträder på respondenternas arbetsplatser. Det blev även möjligt att se vilka härskartekniker som 

var vanligast respektive inte så vanliga. Varje härskarteknik presenteras och bygger på Berit Ås 

sju härskartekniker. De presenteras och analyseras baserat på datamaterialet som samlats in.  

Osynliggörande  

Härskartekniken osynliggörande var nog den härskarteknik som var den vanligaste som 

respondenterna kände igen sig i, dock kunde den många gånger anses ske omedvetet. När 

respondenterna blev frågade om de någonsin varit med om att någon på deras arbetsplats någon 

gång har osynliggjort dem svarade några av dem:  

Jag kan absolut tycka att det har hänt speciellt om man har haft aktiviteter med andra avdelningar där 

personer med en högre position eller mer makt kanske inte lyssnar lika mycket – Eva (Kontor) 

Absolut när man var lite yngre (…) då minns jag nog att när man försökte säga nånting så fick man 

ingen respons – Lisa (Restaurang)  

Detta är precis vad härskartekniken syftar på, att personer inte ser eller noterar det som du säger 

eller gör. Just att personer inte känner sig lyssnade på är nog väldigt vanligt och det sker nog mer 

än vad folk är medvetna om. Det är nog en sån sak som många gör utan att själva ens tänka efter. 

Det är nog lätt att man kanske inte alltid orkar lyssna på allt och alla men många är nog inte 

medveten om att det räknas som en härskarteknik. 
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Just denna studie fokuserade på arbetsplatser men en respondent berättade att osynliggörande inte 

hade skett på hennes arbetsplats utan skedde mer på Universitetet. 

Spontant skulle jag inte säga att det har varit mycket på arbetsplatsen utan i så fall skulle jag säga är det 

nästan sker mer liksom på universitetet i grupparbeten – Anna (Boende)  

På ett sätt kan universitetet ses som en arbetsplats och att osynliggörande är något som förekommer 

i grupparbeten är inte särskilt bra. Det kanske dessutom blir ännu värre om osynliggörandet sker i 

grupp där det endast är en person som inte blir lyssnad på. Det kan då leda till att personen som 

blir utsatt känner ett utanförskap.  

Precis som det låter är osynliggörande när personer inte ser eller noterar det som du säger eller 

gör. Genom detta förmedlar personen att det som du säger inte är något som är viktigt och därför 

behöver de inte bry sig eller att det inte alls är lika viktigt som andra personers åsikter. 

Sedan var det några som ansåg att det fanns en förklaring till varför det hade skett, de svarade:  

Det är svårt att säga hur vida sånt har skett medvetet eller inte. Det kan vara ett tillfälle där personen 

ifråga har varit stressad eller så men inget som jag har upplevt så mycket (…) Ibland kan man markera 

att man är upptagen genom att vara kort så det är väl det jag kan uppleva med andra, att man är kort och 

inte lika tillmötesgående som man kanske kan vara om man har gott om tid – Filip (Kontor) 

Nja lite grann kanske, inte för att det var just jag men utan för att de kanske höll på med något annat 

som krävde full uppmärksamhet om man jobbar med en kund eller sådär – Sebastian (Restaurang) 

Just härskartekniken osynliggörande kan nog vara lätt att det sker omedvetet. Precis som 

respondenterna säger så kan det bero på annat, inte för att man medvetet vill osynliggöra någon. 

På en arbetsplats är det vanligt att personer är stressade och då kanske man inte tänker till en extra 

gång på att vara lika tillmötesgående som man kanske borde vara.  

Sedan var det en respondent som ansåg att väldigt mycket har med vilken slags kultur som finns 

på arbetsplatsen. Hon menar att om de flesta kanske inte alltid svarar varandra eller kanske inte är 

särskilt trevliga mot varandra så skapas det en kultur där det är okej. 

Det kan bli så om det finns en sån kultur, om någon behandlar någon på ett sätt så är det mycket stor 

möjlighet att du kanske också behandlar någon så – Eva (Kontor) 
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Nog har de allra flesta varit med om att personer inte har lyssnat på en eller att man själv kanske 

inte har varit tillräckligt uppmärksam när någon annat har talat. Därför är det inte särskilt 

chockerande att många av respondenterna kände igen sig i denna härskarteknik.  

Förlöjligande  

Förlöjligande var det några av respondenterna som kände igen sig i men kanske mer på en 

skämtsam nivå. Två av respondenterna upplevde förlöjligande mer som att man skämtar med 

varandra men inte på en nivå där någon tar illa upp. De berättade:  

Jag har inte upplevt något grovt men det är ju såklart att det har dragits skämt eller liknande men 

nånstans har det ändå varit på en okej nivå och att man inte känner sig kränkt – Eva (Kontor) 

Det har varit på ett kul sätt alltså skämtsamt när man känner varandra, inte ett sätt som jag känner… för 

att det ska ha fått mig att må dåligt eller sådär – Sebastian (Restaurang) 

Sedan var det en respondent som stack ut lite när hon berättade om en vaktmästare på hennes 

arbetsplats:  

Våran kära vaktmästare är lite jag vet inte om det har med åldern och göra men han är lite så här gubbig 

kanske man skulle kunna kalla det. Han skulle komma in och sätta upp nån sån här första hjälpen låda 

kommer jag ihåg och då var han ju lite så här att ja men du får väl be killarna sätta upp den, alltså du 

vet så här ja men tjejerna kan ju inte snickra upp och liksom det här klarar väl inte du just liksom för att 

man är tjej – Anna (Boende)  

Här kan man se ett väldigt tydligt förlöjligande av att bara för att hon är kvinna så anses hon vara 

svag och därför kan hon inte sätta upp en låda på väggen utan någons hjälp. Vaktmästaren 

förminskar här hennes förmåga att klara av saker. Sen om det har med åldern att göra borde 

egentligen inte spela någon roll för på sättet han formulerar sig är nedvärderande. Respondenten 

uttryckte att åldern inte borde spela någon roll men att hon heller inte kände att hon orkade 

argumentera med honom.  

Förlöjligande var inte särskilt vanligt bland respondenterna, det var till mesta dels skämt mellan 

vänner och sedan en nedvärderande vaktmästare.  

Undanhållande av information  

Undanhållande av information var det några av respondenterna som hade varit med om i form av 

uteblivna scheman eller otydliga arbetsuppgifter. Två av respondenterna berättade:  
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Det har varit scheman som publicerats mycket längre fram i tiden. Man skulle ha fått reda på det men 

man måste fråga en jäkla massa, somliga får det direkt medan somliga måste fråga – Lisa (Restaurang)  

Kanske lite grann från de som ansvarade för stället… de kanske inte delade all information som de 

skulle ha gjort om arbetsuppgifter och vad de krävde och så där – Sebastian (Restaurang) 

Att få information som scheman och arbetsuppgifter undanhållna kanske inte är exakt vad denna 

härskarteknik syftar på men samtidigt är det ändå undanhållande av information. Det blir väldigt 

tydligt att den som har makten är den som sitter på informationen.  

Sedan finns det självklart vissa fall där undanhållande av information kanske är befogat. 

Exempelvis berättade en av respondenterna:  

Vi har en tyst överenskommelse så om det har varit några enorma problem med några boende alltså att 

de har varit utåtagerande eller upprörda, då behöver man inte uppdatera den som kommer. Den som 

man byter av passet med behöver inte veta allt som har hänt för att då blir det som ett bagage eller 

ryggsäck på den personen. Så istället får den komma in med liksom en positiv känsla, man behöver inte 

möta den i dörren med och säga att nu har den här personen bitit mig fem gånger liksom lycka till – 

Anna (Boende)  

Ibland kan det vara för personers bästa att inte få all information eftersom det kanske gör mer 

skada än vad det hjälper. Här kanske denna härskarteknik ibland kan ha undantag och vara befogad 

beroende på situation.  

Som tidigare forskning presenterat (Knudsen, Busck and Lind, 2011) så har arbetstagares 

deltagande en stor påverkan på kvaliteten på arbetsmiljön. Det är otroligt viktigt att arbetstagare 

får vara med att delta i beslut om sitt arbete och sin arbetsplats, men även också ta del av 

information från exempelvis ledningen. Därför kan undanhållande av information leda till att 

kvaliteten på arbetsmiljön blir sämre eftersom att arbetstagarna inte får vara delaktiga.   

Dubbelbestraffning  

Dubbelbestraffning var en härskarteknik som de flesta av respondenterna kunde relatera till. På ett 

eller annat sätt upplevde de att de hade varit med om något som de kände att de kunde koppla ihop 

med dubbelbestraffning. Deras upplevelser kanske inte är exakt vad denna härskarteknik syftar på 

men samtidigt handlar det om deras subjektiva upplevelser och de kände ändå att de hade varit 

med om något som kan likna dubbelbestraffning. Dock behövde det inte alltid ses som en 

bestraffning. En av respondenterna beskrev det:  
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Det var typ ibland om det verkligen va så här högt tryck att du får skynda på eller nått sånt där och då 

var det bara att göra det men jag skulle inte säga att jag fått nån bestraffning för det då utan det var 

bara en uppmaning att nu kommer det mycket, bäst att skynda på typ – Markus (Industri)  

Sedan var det några av respondenterna som ansåg att det kan var väldigt otydligt vad som är rätt 

och vad som är fel. De berättade:  

De vill av vi arbetar fort men det ska också bli rätt, de ska inte behöva ringa oss igen om något blivit fel 

(…) det kan bli lite otydligt vad man ska prioritera, om det ska vara snabba beslut eller om det ska vara 

korrekta beslut – Filip (Kontor)  

När man jobbar inom restaurang och sånt där kan det ju vara ganska viktigt att man kastar sånt som är 

dåligt men att man liksom inte kastar för mycket (…) tar bort för lite då blir man tillsagd att det är 

ohygieniskt och tar man bort för mycket blir man tillsagd att det är slöseri så ja det finns väl nån… nån 

nivå där i mitten som man skulle ha följt men jag kände att de kanske var lite väl hårda. När man kanske 

jobbar med en köttbit som väger 40 kilo totalt kanske det inte skiljer så mycket på 50 ja 100 gram kan 

jag tycka – Sebastian (Restaurang) 

Det är väl framförallt labbjobbet där du analyserar liksom provtagningar där är det mycket att du ska 

arbeta alltså det är ju en fin gräns mellan att va väldigt noggrann men också att va snabb alltså det får 

ju inte ta för lång tid, det är ju ändå liksom nåt typ av rullande bandsystem – Anna (Labb)  

Gränsen mellan vad som är rätt och vad som är fel kan vara ganska tunn. Det verkar inte som att 

respondenterna har känt sig straffade utan mer att det har skapats en osäkerhet i arbetet.  

En av respondenterna sa:  

Alla är olika och jag tycker inte att det är något fel med det. Det är jättebra att det finns människor som 

arbetar långsamt men det är också jättebra att det finns personer som kanske är lite mer slarviga men 

jobbar på. Alla är olika och man behöver olika människor i en kompott för att få ihop det tror jag – Eva 

(Kontor) 

Så som dubbelbestraffning beskrivs av Ås så verkar det mer som att någon vill göra det svårt för 

dig med ond avsikt men så behöver det inte alltid vara. När det kommer till dubbelbestraffning 

finns det är en tunn gräns mellan vad som är bra och vad som är dåligt. Sedan behöver det inte alls 

handla om att någon vill straffa dig utan mer att det är så arbetet behöver utföras. Sedan är det 

viktigt att ha i åtanke att alla arbetar olika och alla är bra på olika saker precis som en av 

respondenterna uttryckte.   
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Påförande av skam och skuld  

Påförande av skam och skuld var något som respondenterna behövde tänka till lite extra för att 

komma på om det hade skett. En del hade inte alls upplevt det medan andra upplevde att de 

framförallt blivit påförda skuld. En av respondenterna berättade:  

Man får skuld om man är den som klagar, om man är den enda som tar upp ett problem trots att man 

kanske egentligen inte är den enda som tycker att det är ett problem (…) man blir inte riktigt tagen på 

allvar – Lisa (kafé) 

Det blir lite som att om man är den enda som framför kritik eller ”klagar” så får man skuld för det 

eftersom att man är den enda. Detta kan leda till att man i framtiden kanske inte vågar framföra 

kritik för att man inte vill få skuldkänslor.  

Det kunde även vara små saker som att en av respondenterna hade frågat vart saker fanns och hade 

då fått som svar tillbaka att det borde hon själv redan veta. Då uppstår det skuldkänslor att man 

inte vet tillräckligt. Att inte kunna allt är dock inte så konstigt och det ska vara okej att kunna fråga 

personer på sin arbetsplats om saker och ting. Att ge någon skuldkänslor för att inte veta tillräckligt 

är ett väldigt tydligt maktspel där personen ifråga vill visa sig bättre än den som inte vet. I slutändan 

är väl ändå alla på ”samma lag” och ska arbeta tillsammans och hjälpa varandra.  

Objektifiering  

Just objektifiering kunde tydliga skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser identifieras. De 

manliga respondenterna hade inte alls varit med om någon objektifiering utan mer att det kanske 

hade skämtats om något som någon hade på sig men inget som någon hade tagit illa vid sig av. De 

kvinnliga respondenterna däremot hade upplevt att de blivit objektifierade på arbetsplatsen. En av 

respondenterna berättade:  

Man kanske inte alltid väljer de kläderna som man verkligen skulle vilja ha till exempel. Man har ju 

inte på sig saker som sitter för åtsittande för då är risken att man känner sig mer iakttagen på ett annat 

sätt än vad man vill bli – Eva (Kontor) 

Om man granskar tidigare forskning som presenterats i denna studie (Gurung och Chrouser) så är 

klädsel väldigt centralt för objektifiering. Om en person har för provocerad klädsel så finns det en 

större risk att personen blir utsatt för objektifiering. Som forskningen visade så blev kvinnliga 

idrottare mer objektifierade när de hade en provocerad klädsel jämfört med om de hade en idrott-

lämplig klädsel. På arbetsplatser fungerar det på liknande sätt. Det gäller att ha en ”lämplig” 
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klädsel för att kunna bli tagen seriöst och inte riskera att bli utsatt för objektifiering. Dock verkar 

detta mest gälla kvinnors klädsel då man sällan hör att män klär sig ”opassande”. Undersöker man 

på exempelvis kontor och hur alla klär sig där brukar de flesta klä sig ganska formellt. Det är 

många som har exempelvis kostym och en del kvinnor kanske väljer att ha kjol eller klänning. 

Jämför man här män och kvinnor så riskerar nog kvinnorna att klä sig mer vad som anses 

”opassande”. Kanske sitter kjolen eller klänningen för tajt eller är för kort och den kvinnliga 

figuren visar sig. Det är inte lika vanligt att männens kostymer sitter för tajt eller är för korta. I 

slutändan handlar det nog om att man inte får visa upp sig och sin kropp på arbetsplatsen eftersom 

att det är opassande.  

Objektifiering är också vanligt att det sker bakom en persons rygg. Personens utseende kanske 

kommenteras utan att personen ifråga vet om det eller märker av det. En av respondenterna 

berättade:  

Man har hört andra objektifieras också för jag tänker att ofta kanske man inte hört direkt om sig själv 

men man märkte ändå att det snackades om vissa tjejer: ”hon är så jävla snygg” och man bara känner 

ughh vi jobbar ihop eller typ så här ”hon är så sexig” och man tänker hmm du har fru och barn och bara 

tyst nu – Lisa (Restaurang)   

Även fast objektifiering inte alltid sker mot en själv kan det ändå kännas otroligt obekvämt att höra 

när andra blir objektifierade. Detta kan skapa en väldigt obekväm arbetsmiljö och det kan skapas 

en osäkerhet.  

När respondenterna fick frågan om de själva någon gång har objektifierat någon på sin arbetsplats 

var det en av respondenterna som svarade:  

Någon gång så har jag kanske tänkt någon tanke eller lagt någon kommentar om det är någon som har 

haft på sig nånting väldigt opassande – Eva (Kontor) 

Precis som tidigare forskning som presenterats visar så är objektifiering inte något som endast män 

gör mot kvinnor utan kvinnor kan även objektifiera andra kvinnor. Dessutom kan kvinnors egen 

ångest över sin kroppsbyggnad påverka hur de objektifierar andra. Att kvinnor objektifierar andra 

kvinnor kan ha att göra med deras egna osäkerhet.  
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Våld eller hot om våld  

Utifrån datamaterialet framgick det ganska snabbt att våld eller hot om våld inte är så vanligt på 

arbetsplatsen. Det var till och med många av respondenterna som skrattade när de fick frågan om 

de någonsin har varit med om våld eller hot om våld på sin arbetsplats. Dock var det några av 

respondenterna som inte hade upplevt våld eller hot om våld från sina kollegor utan det kunde vara 

från exempelvis kunder. 

Kunder kan ju bli upprörda ibland och fråga vart vi håller hus och så där men det är en annan grej antar 

jag men bland personalen aldrig, det har jag aldrig varit med om – Filip (Kontor)  

Det blir ju annorlunda med de boende och det kan ju bli hotfulla situationer men vi skriver ju rapporter 

på det och dokumenterar men de är ju där av en anledning men jag skulle säga att just när såna situationer 

uppstår så är det ganska tydliga riktlinjer för hur vi i arbetslaget ska hantera hur man kan vara med och 

stötta – Anna (Boende)  

Detta kan klassa som hot om våld men frågan är om det verkligen borde räknas. Att upprörda 

kunder hör av sig och kanske är lite otrevliga kan vara jobbigt i stunden men samtidigt så vore det 

nog skillnad om det kom från en chef eller kollegor. Sedan om man arbetar på ett boende med 

personer som själva inte mår så bra och behöver hjälp så kanske man har ett överseende när det 

kommer till hotfulla situationer.  

En annan av respondenterna berättade att hon upplevde mer att det kunde ske hot om att man skulle 

få jobba minde eller att man lätt kunde bli utbytt om man inte trivdes. Hon berättade:  

De körde ganska stenhårt på sina rutiner och det var lite som att om du inte trivs så tar vi in en ny – Lisa 

(kafé)   

Hon fortsatte sedan att berätta:  

Men det är väl alltid hot om färre timmar eller alltså det där underliggande, mer från en arbetsfördelning 

(…) det har fortfarande funnits klara maktspel över vart man är i hierarkin men inte hot om våld eller 

våld – Lisa (kafé)   

Detta är nog något som sker oftare än vad man tror. Det är ett fult spel men det förekommer nog 

absolut. Det blir som ett slags straff där de som styr visar vilken makt de har genom att bland annat 

kunna ta bort arbetstimmar eller ge ut ”dåliga” arbetstider. Hot om att snabbt kunna bli utbytta är 

nog speciellt vanligt när det kommer till kedjor som är väldigt etablerade. Många kaféer 
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exempelvis som är populära är det mycket människor som söker sig till vilket gör det lätt för 

företaget att enkelt och snabbt kunna byta ut personal om det uppstår problem.  

Det var ganska väntat att respondenterna inte hade varit med om våld eller hot om våld eftersom 

att det inte är så vanligt. Självklart var denna del ändå viktig att ha med eftersom att det är en av 

härskarteknikerna. Sedan kan man argumentera för att denna härskarteknik kanske borde utvecklas 

mer. Framförallt borde man ta hänsyn till att det inte alltid behöver hotas om våld utan det kan 

hotas om förre arbetstimmar eller att man inte ska få jobba kvar. Det är nog vanligare än våld eller 

hot om våld.  

Makt på arbetsplatsen  

Makt och härskartekniker kan man säga går lite hand i hand, det hör ihop på något vis. Precis som 

Ländin (2014) beskriver det så kan härskartekniker ses som en form av social manipulation där de 

används i syfte att kunna skaffa sig eller behålla makt eller en viss position. Man kan säga att 

härskartekniker är en form av maktutövning.  

Utifrån datamaterialet går det att identifiera vilka personer på de olika arbetsplatserna som 

respondenterna upplever har mer makt än de andra. Status och makt är något som kan vara svårt 

att särskilja eftersom att har man hög status har man ofta mycket makt och har man mycket makt 

så har man ofta en hög status. När respondenterna skulle beskriva vilka personer som de anser har 

hög status och vilka som har mer makt på arbetsplatsen gick svaren in i varandra. Respondenterna 

var överens om att de som har hög status är personer som arbetat länge, chefer, äldre, de som har 

ansvar och mycket kunskap. Därför blev status en kategori under makt på arbetsplatsen. De som 

har makt är de som arbetat länge, chefer, mer ansvar, äldre och mer erfarenhet. Viktigt att notera 

var att det inte vanligtvis var just cheferna som utförde maktutövning utan de kunde vara bland 

annat skiftledare. Respondenterna svarade: 

Ja alltså det är ju såna som har varit längst på arbetsplatsen men också såna som har uttalade 

chefspositioner men det finns ju såna som inte har någon uttalad chefsposition som kan ha mer makt – 

Filip (Kontor)   

Ja det är väl de som kanske tog lite mer ansvar bland vad ska man säga medarbetare, man har ju 

skiftledare och sånt där de kanske har lite mer makt än oss andra man kan ju räkna de som driver stället 

som en helt annan särklass men om man tittar på skiftledare det var väl kanske de som tog för sig lite 

mer plats… ja styrde och ställde lite mer – Sebastian (Restaurang)  
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En annan respondent beskrev det:  

En person som har väldigt hög status eller makt om man säger så är personer som har jobbat länge 

framförallt, har väldigt mycket kunskap inom området och kunskap inom företaget. Kanske också har 

en hög position såklart. Framförallt de som har arbetat länge och kanske är lite äldre – Eva (Kontor) 

Att koppla makt till kunskap stämmer väldigt bra överens med Foucault definition av makt då han 

menar att makt och kunskap är väldigt sammanflätande vilket gör att de stärker varandra (Giddens, 

2014, s.640–641).   

Hon fortsatte sedan att berätta:  

Jag upplever som sagt att äldre människor, chefer och personer som har lite auktoritet har mer makt än 

andra på arbetsplatsen. Dessvärre upplever jag faktiskt att män ibland har lite lättare att kanske få vissa 

jobb eller nånstans att de på något sätt har lite lättare för sig – Eva (Kontor)  

När det diskuterades vad som utmärkte de som inte har någon makt på arbetsplatsen var det 

en av respondenterna som svarade:  

Jag tänker direkt på dem här diskarna som ingen ville prata med och då tänker jag så här att 

utmärkningen ofta har varit att man har anställt folk som kanske har ganska dålig svenska och som har 

haft svårt, det har ofta vart en stark koppling till det att eller kan vara typ städare som kommer in som 

ofta kanske inte heller kan svenska språket och det har känts som att man har ett tydligt sätt att prata 

med dem som att de är lite dumma i huvudet – Lisa (Restaurang)  

Överlag var respondenternas svar över vilka som har mer makt på arbetsplatsen väldigt lika 

varandra. De flesta upplever att de personer som har mer makt på arbetsplatsen är äldre, har mer 

kunskap, chefer och personer som arbetat längre. Att det just är dessa personer känns ändå väldigt 

rimligt eftersom att de väldigt ofta brukar vara så. Har man arbetat länge så har man oftast mer 

kunskap jämfört med en person som är ny. Sedan kommer självklart ålder in automatiskt eftersom 

att om man ska ha kunnat arbeta länge och få mer kunskap krävs några år på nacken. Makt hänger 

väldigt mycket ihop med vilken position man har. Dock kommer vi in i en ny tid nu där unga 

personer kanske är mer utbildade än många äldre eftersom att många personer idag väljer att 

utbilda sig på universitetet. Då blir ju frågan vad som är viktigast, utbildning eller erfarenhet? Det 

finns många äldre som kanske inte har någon universitetsutbildning men som har jobbat mycket 

och har mycket erfarenhet. Om det då öppnar upp för en position kan det nog absolut bli ett 
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dilemma vem man kommer att vilja anställa, personen som har ”rätt” utbildning för jobbet eller 

personen med mer erfarenhet.  

Något som också bör diskuteras är att det inte alltid var chefer som använde sig utav maktutövning 

utan de kunde vara andra personer som hade en viss position exempelvis skiftledare, kock eller 

någon med mer ansvar. Det handlade mycket om att man låg över någon annan i hierarkin och 

ansåg att man hade rätten att styra och ställa.  

Subjektiva upplevelser av härskartekniker: betydelse av kön 

Respondenterna fick frågan om de upplever att deras kön har spelat någon roll för hur de blivit 

bemötta på arbetsplatsen och de var några av dem som ansåg att deras kön spelat en roll. En av 

respondenterna svarade: 

Som ung tjej på en arbetsplats är det många personer, en hel del mycket äldre som bemöter en på ett 

annat sätt (…) man kanske blir mindre lyssnad på och så där kan jag känna – Eva (Kontor)   

Här ansåg respondenten att som ung tjej blir man bemött annorlunda av de personer som är 

äldre och att man inte blir lika lyssnad på. En annan respondent berättade: 

Som tjej förväntas man, det bara förutsetts att du är trevlig, hjälpsam och snabb och allt det där om man 

jämför med killar. Det kunde vara en kille som kunde sitta på rast i typ femtio minuter och så kommer 

jag ihåg att han kunde göra något bra på tio och då fick man höra ”han är så himla effektiv” Och så 

kunde vi kanske ha slitit tre tjejer men vi… ingen såg oss eller det händer tyvärr tycker jag många gånger 

att man hela tiden ser vad killar gör mycket lättare än vad tjejer, för vi förväntas göra det – Lisa 

(Restaurang)  

Enligt denna respondent har tjejer högre krav på sig jämfört med killar. Människor förväntar sig 

mer av tjejer jämfört med killar. Kanske kan detta kopplas ihop med att tjejer oftast har den 

”duktiga stämpeln” på sig och att man därför förväntar sig att tjejer automatiskt ska göra ett bra 

jobb.  

En av de manliga respondenterna svarade: 

Ja det är svårt att säga det är ju… upplever det kanske inte så men det är klart att när man jobbar med 

kunder, det var ju inte bara kök utan det var ju lite service också, vet inte om de föredrog då att ja där 

kunderna kunde se så stod det tjejer med stora leenden istället för killarna som hade stekfett – Sebastian 

(Restaurang)  
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Han ansåg att kunderna hellre föredrog att tjejerna stod i kassan och bemötte kunderna med ett 

stort leende på läpparna och inte killarna, de stod istället i köket och stekte.  

Könets påverkan går självklart att koppla ihop med objektifieringen där det visade sig att de 

kvinnliga respondenterna hade varit med om mer objektifiering jämfört med de manliga 

respondenterna. Att man dessutom väljer att hellre ha tjejer i kassa istället för killar stärker tidigare 

forskning (Szymanski och Mikorski, 2016) som presenterats om att man vill visa upp kvinnorna.  

Subjektiva upplevelser av härskartekniker: betydelse av ålder 

Denna studie fokuserade på unga personers upplevelser och därför fick även respondenterna frågan 

om de upplever att deras ålder har spelat någon roll för hur de blivit bemötta på arbetsplatsen. Det 

var några av respondenterna som ansåg att deras ålder spelat en roll. En av respondenterna svarade:  

Om min ålder hade varit äldre och om jag hade haft mer erfarenhet så tror jag absolut att jag hade blivit 

bemött på ett annat sätt (…) jag skulle absolut ha mer inflytande tror jag – Eva (Kontor) 

Detta kan ha att göra med att man kanske innerst inne egentligen ser upp till de äldre eftersom att 

de anses vara mer erfarna och på ett sätt är väl det något som alla eftersträvar. Det sker lite 

automatiskt kanske att de som är mer erfarna får mer inflytande eftersom att de kan mer och då 

kanske det är dem som personer frågar om hjälp. Som tidigare nämnt kan ålder och erfarenhet ofta 

kopplas ihop eftersom att erfarenhet kommer med tiden.  

En annan respondent svarade: 

Senaste året att det har börjat flera som har varit flera år yngre än vad jag är och då kanske det tar längre 

tid för dem att få ansvar inom olika områden än vad det har tagit för mig i vissa fall samma sak när 

andra som har mer erfarenhet än vad jag har som har kommit till och snabbare fått ansvar inom olika 

områden än vad jag har fått så det går åt båda hållen – Filip (Kontor) 

För att få mer ansvar krävs det att man har kunskap inom ämnet. Det är inte särskilt konstigt att 

äldre har mer kunskap eftersom att de förmodligen har arbetat längre och då är det ganska naturligt 

att de får mer ansvar. Det som hade varit konstigt vore om en ung person inte skulle få mer ansvar 

trots att personen ifråga hade den rätta kunskapen.  
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En annan respondent svarade:  

Nej inte mer än vad jag tycker kan vara rättvist att ja jag var ju väldigt ung nästan direkt från gymnasiet 

och då kunde inte jag så mycket. Jag tror att de andra uppfattade det så också, det är lite skådespel eller 

lite som en dans att man känner ju av den andra och de känner väl av om jag kan lite om området och 

jag känner av när nån kan mycket och då reglerar man ju hur man agerar efter det – Sebastian 

(Restaurang)   

Denna respondent ansåg att åldern hade spelat en roll för hur han blivit bemött men att det var 

positivt och behövligt. Att vara medveten om åldersskillnader och att personers kunskap varierar 

är nog något som stärker en arbetsplats och det blir förmodligen lättare att samarbeta. Som tidigare 

forskning som presenterats (McCann och Giles, 2006) visar att yngre personer uppfattar samspel 

med äldre personer som mer problematiskt än deras samspel med unga personer. Studien visade 

att det kan vara bra att yngre arbetstagare visas de fördelar som kommer från interaktioner med 

äldre kollegor och äldre arbetstagare måste vara noga med att inte vara nedlåtande. Det som 

respondenten berättar går lite in på att det kan vara bra att yngre arbetstagare ser de fördelar som 

kommer när man arbetar med äldre kollegor. Det är viktigt att inse att man kan lära sig av varandra 

oavsett ålder.  

Som tidigare forskning som presenterats (Standifer et al, 2013) visar så är det vanligt att personer 

i samma ålder drar sig till varandra för att bland annat minimera osäkerhet. Oftast är det yngre 

personer som prefererar att helst arbeta med yngre personer. Detta kan nog stämma i många 

situationer eftersom att många personer kan nog känna sig mer bekväma med personer som de kan 

identifiera sig med. Det kan också handla om att de upplever att personer som är äldre har mer 

makt och därför kan yngre personer kanske känna sig mer obekväma runt dem.  

Olika arbetsplatsers betydelse för upplevelser av härskartekniker  

De respondenter som var med i denna studie arbetade på lite olika arbetsplatser. Det var bland 

annat kontor, restaurang och stödboende. Självklart skilde sig dessa arbetsplatser åt men det var 

en arbetsplats som stack ut lite extra och det var restaurangbranschen. Det blev snabbt tydligt under 

intervjun med respondenten som arbetade som servitris att inom restaurangbranschen rådde det en 

tydlig hierarki där kockarna stod på toppen och bestämde:   
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Ja det var väl mycket diskare där, dem skulle man skulle inte snacka med (..) det var väldigt olustigt 

tyckte jag (…) många kockar hade nån slags egen hierarki som rådde och som var ganska så 

anmärkningsvärd – Lisa (Restaurang)  

Sedan fortsatte hon att berätta:  

Tyckte inte kockarna om någon servitris så kunde hon lätt bli petad – Lisa (Restaurang) 

Denna hierarki skapar tydliga maktförhållanden på arbetsplatsen och det blir även som ett indirekt 

hot att veta om kockarna inte gillar en så blir man petad.  

Hon berättade även:  

Jag har en kompis som själv är kock och han är verkligen tvärtom och jag har frågat ”hur pallar du?” 

eller ”är det lika illa eller känns det som att det är en stereotyp?” och han svarade att ”det är jättemycket 

som är så” sen finns det ju givetvis alltid ett spektrum men han delade då också mycket om dom bitarna 

som jag har berättat om också och att det är förjävligt men tyvärr att många gånger så verkar fördomarna 

stämma men att det bara pågår och att ingen höjer upp det – Lisa (Restaurang)  

Detta visar att det inte bara är på respondentens arbetsplats som detta äger rum utan det sker även 

på andra ställen som också är inom restaurangbranschen. Det verkar som att restaurangbranschen 

har sin egen kultur på arbetsplatsen där personer har valt att acceptera detta beteende.  

Restaurangbranschen stack även tydligt ut när det kom till objektifiering och respondenten 

berättade bland annat:  

Man har hört andra objektifieras också för jag tänker att ofta kanske man inte hört direkt om sig själv 

men man märkte ändå att det snackades om vissa tjejer: ”hon är så jävla snygg” och man bara känner 

ughh vi jobbar ihop eller typ så här ”hon är så sexig” och man tänker hmm du har fru och barn och bara 

tyst nu – Lisa (Restaurang)  

Det var mycket såhär typ alltså det var ju trakasserier det var ju en tjej då som kanske var femton eller 

nått som blev såhär snärtad med en handduk hela tiden av en utav kockarna – Lisa (Restaurang)  

Respondenten berättade att tjejen skrattade när det skedde men att det kan ju bero på att hon vill 

behålla sitt jobb. Det var lite som att kockarnas beteende var okej eftersom att de var dem som 

bestämde. 

Tidigare forskning (Gurung och Chrouser, 2007) visar att inom restaurangbranschen är det otroligt 

vanligt med sexuell objektifiering. Denna sexuella objektifiering är vanligtvis riktad mot 
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servitriser. Forskningen visar även att den sexuella objektifieringen hänger ihop med att servitriser 

väljer att säga upp sig. Denna forskning stärks av respondentens svar eftersom hennes arbetsplats 

var ”värst” när det kom till objektifiering. Anledningen till varför det sker mest mot servitriser kan 

bero på att deras position ligger under kockarnas. Kockarna bestämmer och då verkar det som att 

man har ett överseende när de objektifierar någon. Personer väljer att skratta och inte inse allvaret 

i det eftersom att de då kanske riskerar att förlora sitt jobb.  

Skillnader och likheter mellan kvinnor och mäns upplevelser  

Utifrån datamaterialet kan man se både skillnader och likheter i kvinnornas och männens 

upplevelser av härskartekniker och makt på arbetsplatsen. Rent generellt så svarade kvinnorna mer 

utförligt på majoriteten av frågorna medan männen var mer kortfattade och kanske inte tänkte efter 

lika mycket som kvinnorna. Männen var väldigt ”raka” i sina svar medan kvinnorna kunde ”sväva” 

iväg ibland i sina tankar.  

Den tydligaste skillnaden mellan kvinnorna och männens upplevelser var objektifiering. Männen 

hade inte mycket att säga om objektifiering medan kvinnorna hade en hel del att berätta.  

Den tydligaste likheten mellan alla respondenterna var att ingen av dem hade varit med om varken 

våld eller hot om våld på sina arbetsplatser.  
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Slutdiskussion  

Denna studie visade många intressanta aspekter inom unga personers upplevelser av 

härskartekniker och maktutövning på arbetsplatsen. Respondenterna hade varit med om lite olika 

saker och hade många intressanta saker att berätta. Härskartekniker behöver inte alltid ske 

medvetet utan mycket kan faktiskt ske omedvetet och det är inte förrän man faktiskt tänker efter 

som man inser det.  

Svagheter i denna studie var att det endast intervjuades sex personer i åldrarna 20–30 år vilket gör 

att studien blir väldigt liten. Det hade varit intressant om man hade kunnat utvidga studien och 

intervjua fler personer och se om det hade blivit ett liknande resultat. Trots detta är det ändå väldigt 

intressant att höra respondenternas upplevelser och kolla på skillnader och likheter mellan dem. 

Ytterligare en svaghet var att inte intervjua äldre personer så att man hade kunnat jämföra yngre 

och äldre personers upplevelser eftersom att det kanske hade haft en betydelse. Då hade man 

kunnat jämföra deras upplevelser med varandra för att bland annat undersöka om unga personer 

kanske utsätts mer för härskartekniker. Det finns mycket som hade kunnat gjorts bättre och mer 

utförligt men då hade studien formligen behövt vara större och ha mer tid.  

Resultaten av studien var relativt väntade efter egna antagande och erfarenheter. Att ingen av 

respondenterna inte hade varit med om våld eller hot och våld var ganska väntat. Dock hade vissa 

varit med om hot om färre arbetstimmar eller sämre arbetstider. Härskartekniken våld eller hot om 

våld bör kanske vidareutvecklas för att täcka just sådana hot.  

Resultaten visade hur härskartekniker framträder på arbetsplatser, och vad som utmärker de som 

har makt enligt respondenterna är bland annat erfarenhet, mycket kunskap, mer ansvar, äldre och 

chefer. Det var inte ofta som det var just chefer som använde sig utav maktutövning utan det var 

generellt personer som hade lite mer ansvar än andra exempelvis skiftledare och kockar.  

Enligt respondenterna har kön spelat en roll för hur de blivit bemötta på så sätt att kvinnorna har 

haft lite högre krav och mer förväntningar på sig. De upplever att deras ålder har spelat en roll för 

hur de blivit bemötta men på både gott och ont. I vissa fall gör åldern att man inte blir lika lyssnad 

på men i vissa fall om man är ung och ny kanske man får mer överseende och att personer runt om 

är medvetna om att man inte är lika erfaren som de äldre kollegorna. De tydligaste skillnader och 

likheterna mellan kvinnor och mäns upplevelser var att ingen hade varit med om våld eller hot och 
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våld men endast kvinnor hade varit med om objektifiering. Sedan skiljde sig arbetsplatserna från 

varandra när det kom till härskartekniker och maktutövning. Inom restaurangbranschen verkar det 

råda tydliga hierarkier och det är vanligt med objektifiering.  

Den bransch som var mest intressant när det kom till härskartekniker och maktutövning var 

restaurangbranschen och därför blev det mycket fokus på den branschen i denna studie. Om man 

jämför exempelvis restaurang med kontor så finns det stora skillnader när det kommer till 

arbetskulturen. På kontor verkar det råda mer ordning och reda medan på restaurang verkar det 

finnas lite egna regler som följs. Speciellt när det kom till objektifiering verkar det som att man 

inom restaurangbranschen inte ser det som ett problem utan det är något som bara sker och det får 

man bara acceptera.   

Överlag gav denna studie en generell inblick i hur unga upplever härskartekniker och 

maktutövning på arbetsplatsen. Även om studien var relativt liten var det intressant att få höra 

respondenternas upplevelser.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

Målet är att undersöka ungas upplevelser av härskartekniker och obefogad maktutövning (dvs att 

någon använder makt för att trycka ned någon) på arbetsplatsen. Jag är intresserad av dina 

upplevelser och synpunkter från din nuvarande arbetsplats eller en tidigare arbetsplats som du 

arbetat på. Din medverkan är såklart frivillig och du har rätt av att avbryta intervjun när som 

helst. Du kommer att vara anonym och endast jag kommer att ha tillgång till dina uppgifter. 

Obehöriga kommer inte att ha tillgång till dina uppgifter. När jag visar upp resultat från intervjun 

kommer jag att använda mig av citat, ingen person i materialet som används kommer att kunna 

identifieras.  

  

Arbetsplatsen  

 Hur gammal är du? 

 (Kan du berätta lite om ditt arbete och din arbetsplats?) 

 (Vilken position har du/haft på din arbetsplats?) 

 Hur skulle du beskriva en person som du uppfattar har hög respektive låg status på din 

arbetsplats som du arbetat eller arbetar på? 

 Upplever du att du har haft någon möjlighet att vara med och bestämma alternativt 

påverka något på en arbetsplats som du arbetar eller arbetat på?  

Makt & härskarteknik  

 Har du någon gång upplevt att någon på din arbetsplats har osynliggjort dig? 

Exempel: Att du inte känner dig sedd på arbetsplatsen. När du pratar så visar ingen 

uppmärksamhet utan håller på med annat istället.  

- Upplever du att du själv någon gång har osynliggjort någon på din arbetsplats?  

 Har du någon gång upplevt att någon på din arbetsplats har förlöjligat eller förminskat 

dig? 

Exempel: Att du förlöjligats, nedvärderats eller att personer har skämtat om dig eller 

något som du har sagt. Hur har du tolkat det beteendet? (Positivt, neutralt eller negativt) 

- Upplever du att du själv någon gång har förlöjligat, nedvärderat eller skämtat om 

någon eller något som de har sagt på din arbetsplats? 
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 Har du någon gång upplevt att någon på din arbetsplats undanhållit information från dig? 

Exempel: Att personer har undanhållit väsentlig information som du borde ha fått ta del 

av. Du inser på ett möte att du inte har fått den information, dokumentation eller annat 

underlag som alla andra har fått vilket gör att du inte hänger med lika bra som de andra.   

- Upplever du att du någon gång har undanhållit information från någon på din 

arbetsplats? 

 Har du någon gång upplevt dubbelbestraffning från någon på din arbetsplats? 

Exempel: Om du arbetar noggrant med dina arbetsuppgifter så tycker personer att du inte 

får något gjort men om du arbetar snabbare så säger personer att du slarvar. Ditt arbete 

anses vara dåligt oavsett vad du gör. ”Damned if you do and damned if you don´t”.  

- Upplever du att du någon gång har gett någon dubbelbestraffning på din arbetsplats? 

 Har du någon gång upplevt att någon på din arbetsplats har påfört dig skam och/eller 

skuld? 

Exempel: Information som undanhållits får du höra att du borde ha tagit reda på det på 

egen hand. Att någon avbryter dig så att du upplever att det du säger är dumt och inte 

spelar någon roll. När du pratar så är det ingen som lyssnar på dig så du får känslan av att 

det du säger är dumt och irrelevant.  

- Upplever du att du någon gång har påfört skam och/eller skuld på någon på din 

arbetsplats?  

 Har du någon gång upplevt att du har blivit objektifierad av någon på din arbetsplats? 

Exempel: Ditt utseende har kommenterats i ett sammanhang där det inte varit relevant. 

Kommentarer om ditt utseende som du uppfattat som negativt eller nedvärderande.  

- Upplever du att du någon gång har objektifierat någon på din arbetsplats? 

 Har du någon gång varit med om våld eller hot om våld för att någon på din arbetsplats 

ska få sin vilja igenom? 

Exempel: Att någon har tagit till med våld för att få sin vilja igenom eller hotat om våld 

för att få sin vilja igenom.  

- Upplever du att du någon gång har tagit till våld eller hotat om våld för att få din vilja 

igenom på arbetsplatsen? 

 Vilka personer på arbetsplatsen upplever du har mer makt än de andra? Vad utmärker de 

som inte har någon makt?  
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 Om du jämför dina upplevelser med hur du tror eller har sett att de andra på arbetsplatsen 

har blivit bemötta, vad finns det för skillnader och likheter? Vad tror du att dessa kan 

bero på? 

 Upplever du att din ålder har spelat någon roll för hur du blivit bemött på arbetsplatsen? 

 Upplever du att ditt kön har spelat någon roll för hur du blivit bemött på arbetsplatsen?  
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Bilaga 2: Kodningsschema  
Kvinnors kodningsschema: 

Koder Kategorier Teman 
Människor med en högre 
position eller som har mer makt 
lyssnar inte lika mycket  
Inte lika närvarande  
När man var yngre fick man inte 
så mycket respons  
Inte orkar svara  
Ignorera  
 
 
 
Dragit skämt på en okej nivå 
Skämt-schargonger  
Skämt ska vara ömsesidigt för 
att vara okej  
Nedvärderat för att man är tjej  
Man klarar inte av lika mycket 
som killarna  
Överdriver sin förklaring  
 
 
Scheman som inte publicerats i 
tid 
Bara en chef som vet om något  
Undanhållit för personens bästa  
Saker och ting måste 
dokumenteras  
 
 
 
Nerhackad om det tar för lång 
tid 
Skillnad på befogad 
dubbelbestraffning och 
obefogad 
Städa snabbt men det ska bli bra 
och hinnas under en speciell tid  
Man ska vara noggrann men 
snabb 
 
 
 
Framför kritik och får skuld för 
att man är den enda som 
upplever att något är ett problem  
Skuld för att man inte vet allt 

Osynliggörande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förlöjligande  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undanhållande av information 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbelbestraffning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påförande av skam och skuld  
 

Härskartekniker på arbetsplatsen 
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Nedvärderande  
Inte blir tagen seriöst  
Kan inte välja alla slags kläder 
Kan inte ha på sig för åtsittande 
kläder  
Iakttagen på ett annat sätt 
Lagt kommentar om opassande 
klädesval 
Bakom ryggen  
Komplimanger  
 
 
 
Hot om färre arbetstimmar  
 

 
 
 
 
Objektifiering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Våld eller hot om våld 
 

Personer som jobbat länge 
Mycket kunskap 
Hög position  
Äldre 
Blir mer lyssnad på 
Verksamhetsansvarig  
 
 
Nyinkomna i bolaget  
Yngre  
Mindre att säga till om  
 
 
Chefer 
Äldre 
Personer med auktoritet  
Mer erfarenhet 
Tydliga hierarkier  
 
 
 
Inte blir lyssnade på 
Dålig svenska  
Mindre erfarenhet 
Bristande språkkunskaper  
 
 
 
 
 

Personer med hög status 
 
 
 
 
 
 
 
Personer med låg status  
 
 
 
 
Personer med mycket makt 
 
 
 
 
 
 
 
Personer med mindre makt  

Makt på arbetsplatsen   

Mindre lyssnad på  Kvinnor  
 

Könens påverkan  
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Tjejer förväntas vara trevlig, 
hjälpsam och snabb   
 
 
Killar kommer undan lättare, 
mindre fokus på dem 
Lättare att ta sig in i grupp 
 
 

 
 
 
Män 

Talad över huvudet  
Omkring hönsad  
Längst ner i näringskedjan  
Folk är snällare mot en  
 
 
 
Mer inflytande  

Yngre 
 
 
 
 
 
 
Äldre  

Ålders påverkan  

 

Mäns kodningsschema:  

Koder Kategorier  Teman 
Stressad person  
Markera att man är upptagen 
genom att vara kort  
Inte lika tillmötesgående  
Upptagen 
 
Skämta om något eller någon  
Skämtat bakom ryggen  
Skämtsam nivå 
 
 
 
 
Lön presenterades inte på en 
gång  
Arbetsuppgifter och krav 
framgick inte  
Chefer var dåliga på att 
informera om regler 
 
 
 
 
Måste arbeta fort men det ska 
också bli rätt  
Kasta sånt som är dåligt men 
inte för mycket  
 
 

Osynliggörande  
 
 
 
 
 
Förlöjligande  
 
 
 
 
 
 
Undanhållande av information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dubbelbestraffning  
 
 
 
 
 

Härskartekniker  
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Kan hända när man är ny och 
andras åsikter väger tyngre  
Råkar kliva nån på tårna ibland 
på gott och ont för att ta bättre 
beslut  
Trodde att man var nån 
övermänniska som kunde läsa 
tankar 
 
 
Skämtats lite men inte på ont  
Skojar med varandra  
 
 
Upprörda kunder som kan bli 
otrevliga 
 
 

Påförande av skam och skuld  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objektifiering  
 
 
 
Våld eller hot om våld 
 

De som kan hjälpa till 
De som tar beslut 
Anställd ett tag  
Chefsposition  
 
 
Motsatsen till de med hög status  
 
 
Längst på arbetsplatsen 
Uttalade chefspositioner  
Mer ansvar  
De som styr och stället  
 
 
 
Såna som inte lyckas  
Motsatsen till de som har makt  
  

Personer med hög status 
 
 
 
 
 
Personer med låg status  
 
 
Personer med mycket makt 
 
 
 
 
 
 
Personer med mindre makt  

Vilka som har makt på 
arbetsplatsen  

Kunder bossar mer med tjejer  
Behöver hålla hårdare ton 
 

Kvinnor  
 
 
Män 

Könens påverkan  
 

Tar längre tid att få ansvar  
 
 
Går snabbare att få ansvar  
 

Yngre  
 
 
 
 
Äldre  

Ålders påverkan  

 

 


