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SAMMANFATTNING 

I Sverige är arbetsmarknaden tydligt könssegregerad då män och kvinnor ofta befinner sig på olika 

arbetsplatser samt har olika arbetsuppgifter. Detta beskrivs som ett problem ur en jämställdhetsaspekt. 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur kvinnliga arbetstagare upplever mansdominerade 

arbetsplatser. Det bolag som valts ut att ingå i studien är logistik- och transportbolaget Schenker AB, 

division land, där 93 procent av de kollektivanställda är män. Forskningsintervjun är vald som metod 

till studien där sju kollektivanställda tillsvidareanställda valdes ut från fyra olika enheter i bolaget. De 

halvstrukturerade intervjuerna genomfördes på de deltagande kvinnornas arbetsplatser. Studien visar 

att kvinnorna upplever skillnader mellan hur manliga och kvinnliga kollegor behandlas och hur de 

beskrivs men att informanterna tidigare inte reflekterat över detta. Resultaten visar att informanterna 

tillhör en grupp arbetstagare som kallas för de involverade. Vidare visar resultaten att informanterna 

antar de strategier Bagilhole, et al. beskriver att kvinnliga arbetstagare antar för att bli accepterad av de 

manliga kollegorna. 

Nyckelord: Mansdominerad arbetsplats, Genus, Kön, Jämställdhet, Organisation 
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INLEDNING 

Det svenska arbetslivet präglas av en könssegregering. Med könssegregering på 

arbetsmarknaden menas att män och kvinnor är tydligt uppdelade och forskare menar på att 

detta leder till problem. Det mönster som historiskt sett funnits och än idag finns kvar är att 

kvinnor och män har olika arbetsuppgifter samt ofta även olika arbetsplatser (Härenstam 

2010). Vid sekelskiftet befann sig cirka 30 procent av kvinnorna i arbete utanför hushållet och 

det var nästan uteslutande lågavlönade ogifta kvinnor (Lindgren 1983). Under 

efterkrigsperioden växte den offentliga sektorn och kvinnor erbjöds en ny arbetsmarknad. 

Detta tillsammans med ytterligare faktorer, såsom mäns attityder mot kvinnliga arbetstagare, 

ledde till att kvinnor backade från industriarbeten och arbetsmarknaden i Sverige blev mer 

könssegregerad. Kvinnor och män vid samma arbete blev allt mer sällsynt (Lindgren 1983). 

Denna könssegregering höll i sig, och så sent som år 2004 beskrevs Sverige som ett av 

världens mest könssegregerade länder gällande arbetsmarknaden (Löfström 2004).  

I ett demokratiskt samhälle som Sverige finns flera rättighetsaspekter inom jämställdhet att ta 

hänsyn till (Robertsson 2003). Kvinnor och män ska ha samma rättighet till en egen 

försörjning och ett eget förvärvsarbete (Robertsson 2003). Vidare ska kvinnor och män ha lika 

möjligheter att välja inriktning på studier och arbete. Ändå är det stora skillnader på valet av 

utbildning och yrke mellan kvinnor och män, vilket upprätthåller denna könssegregering på 

arbetsmarknaden. Det var nästan fyra gånger fler pojkar som gått transportutbildning på 

gymnasienivå år 2007 och av de yrkesverksamma inom arbeten på något sett kopplat till 

transport, var samma år 95 procent av dem män (SCB 2010). Vidare visar statistiken att barn- 

och fritidsutbildningen varit kvinnodominerad då 86 procent av de utbildade år 2007 och 94 

procent av de yrkesverksamma inom området var kvinnor. Kvinnor studerar generellt sett på 

högre utbildningsnivå och har högre betyg än män men har likväl generellt sett lägre lön och 

lägre positioner än män (Abrahamsson 2009). Detta trots att de flesta män och kvinnor i 

Sverige tycker att det bör råda jämställdhet i arbetslivet (Abrahamsson 2009).   

Det är främst inom jämställdhetsfältet som könssegregering anses vara ett problem och fokus 

ligger på att kvinnor anses bli underordnade män (Robertsson 2003). Denna studie kommer 

att fokusera på kvinnor som en minoritetsgrupp på mansdominerade arbetsplatser. Detta då 
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jag har upplevt föreställningar om att kvinnor inte passar till att arbeta på dessa arbetsplatser, 

vilket beskrivs vidare under rubriken Bakgrund DB Schenker. 

Ur en pedagogisk aspekt är arbetsplatsen en arena där människan formas och förändras. Det är 

ofta en viktig mötesplats människor emellan (Härenstam 2010). I dessa möten formas 

människor av varandra och det uppstår en kultur på arbetsplatsen där det bildas oskrivna 

regler över vad som är godkända beteenden. Människor påverkas ständigt av varandra vilket 

leder till att kulturen kan förändras. Arbetstagare lär sig dock att anpassa sig efter den rådande 

kulturen på arbetsplatsen och förändringar görs därför långsamt (Abrahamsson 2009). De 

oskrivna reglerna kan skilja sig beroende på om du är man eller kvinna. Människor har olika 

förväntningar på varandra beroende på kön och behandlar varandra därefter (Abrahamsson 

2009). Det spelar därför roll om en arbetstagare på en arbetsplats är kvinna eller man, då 

kollegorna har olika förväntningar på denna och behandlar arbetstagaren olika beroende på 

kön. 

Genom denna studie vill jag skapa en förståelse för kvinnliga arbetstagares upplevelser och en 

inblick i hur det kan vara för kvinnliga arbetstagare att arbeta på mansdominerade 

arbetsplatser. Denna förståelse vill jag sedan genom denna uppsats kunna förmedla till 

arbetsgivare som ett underlag till jämställdhetsarbete. Då undersökningen endast äger rum 

inom Schenker AB (ett bolag inom DB Schenker), är det detta företag jag först och främst 

riktar min uppsats till. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka kvinnors upplevelser av att arbeta på mansdominerade 

arbetsplatser. Den studerade organisationen är ett större företag inom transport och logistik i 

Sverige, med verksamhet på flera orter i Sverige. 

För att uppfylla syftet har jag följande frågeställningar vilka denna studie vilar på: 

 Hur kommer det sig att dessa kvinnor arbetar på dessa mansdominerade arbetsplatser?  

 Hur upplever kvinnorna det sociala klimatet på arbetsplatserna? 

 Hur upplever kvinnorna att kvinnliga arbetstagare blir behandlade av sin närmsta chef 

i relation till de manliga arbetstagarna? 

 Hur beskriver kvinnorna att kvinnliga respektive manliga kollegor/ledare uppfattas på 

arbetsplatsen? 

 

Centrala begrepp 

Några begrepp som återkommer och bör förklaras är Kön, Genus, Socialt klimat och Sexism, 

vilket görs nedan. 

Kön 

När begreppet kön används, syftas det till den biologiska betydelsen, vilken kropp vi är födda 

med. Det finns då två biologiska kategorier för kön - kvinnor och män.  

Genus 

Begreppet genus används vid diskurser rörande egenskaper kopplat till kön, alternativt 

”kvinnligt” och ”manligt”. Då jag har ett socialkonstruktionistiskt synsätt på kön, utgår jag 

ifrån att kvinnliga och manliga egenskaper är socialt konstruerade och ständigt konstrueras av 

oss människor.  

Socialt klimat 

Begreppet Socialt klimat skiljer sig en del beroende på vilket perspektiv det beskrivs utifrån. I 

denna uppsats används begreppet vid diskussioner gällande interaktionen med andra 

människor inom arbetsplatsen. Antagandet är att det finns ramar för hur arbetstagare skall 
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bete sig på arbetsplatsen. Begreppet innefattar då vilket typ av språk (kroppsspråk och 

verbalt) som råder, konflikter, samarbete, sociala relationer på arbetsplatsen etc.  

Sexism 

Vid användningen av begreppet sexism syftar jag till ord eller beteenden som nedvärderar kön 

eller genus. Detta kan exempelvis handla om skämt eller bilder som spelar på ”manligt” och 

”kvinnligt” i negativ bemärkelse.  

 

BAKGRUND DB SCHENKER 

Mitt intresse för kvinnor på mansdominerade arbetsplatser växte fram under en praktikperiod 

på en HR-avdelning inom DB Schenker. På kollektivsidan (arbetarklassen) inom 

organisationen uppfattade jag att mannen beskrevs som den självklara terminalarbetare medan 

kvinnan var ett undantag. 

Denna del beskriver organisationen som ingår i studien. Nedan presenteras en kort 

företagsbeskrivning och jämställdhetsarbetet inom organisationen. Till sist beskrivs mötena 

med produktionscheferna på de berörda arbetsplatserna för studien och deras utsagor om 

jämställdhet. 

Denna del hjälper dig som läsare att få en förståelse för den organisation informanterna tillhör 

samt få en förståelse över min förförståelse som forskare. Denna förförståelse om 

organisationen har påverkat min tolkning av informanternas utsagor om arbetsplatsen och har 

därmed även påverkat mina resultat i studien. 

DB Schenker och deras jämställdhetsarbete 

DB Schenker är en global organisation som tillhör Transport- och Logistikdivisionen inom 

Deutsche Bahn. Både transport- och logistikbranschen är mansdominerad (Statistikcentralen 

2010; SCB 2010). Detta visar sig vara sant även inom DB Schenker Sverige där de bland de 

kollektivanställda (arbetarklassen) år 2011 fanns 1736 arbetstagare och endast sju procent av 

dem var kvinnor (Schenker AB 2011). I mars 2013 hade 13 av 27 enheter inom Schenker AB, 

division land, ingen andel kvinnliga kollektivanställda med tillsvidareanställning. Detta är 



5 

 

något DB Schenker vill ändra på. Ett av de uppsatta målen i jämställdhets- och 

mångfaldsplanen, år 2013-2015, är att uppnå en jämnare könsfördelning på de arbetsplatser 

som idag har en obalans. Detta mål har satts upp då de anser att jämställda arbetsplatser med 

blandade grupper bidrar till verksamhetsutveckling genom ökad kreativitet och kvalitet, 

nöjdare kunder, ett öppet och tillåtande arbetsklimat, trivsel, trygghet och ett ökat 

rekryteringsunderlag. En förutsättning till att nå detta mål är att fler kvinnor söker tjänster i 

företaget.  

Lika-spel 

En strategi för att sprida organisationens policy (Bilaga 1) till medarbetarna samt ge dem 

möjlighet till att ta upp diskussion om hur de bör agera för att leva upp till den, är ett 

undervisningsspel vid benämningen Lika-spel. Detta är en dagsutbildning med diskussion i 

fokus. De centrala områden som berörs är diskriminering, företagets värdegrund, fördomar, 

beteenden och attityder på arbetsplatsen. Samtliga ledare och arbetsmiljökommittéer har idag 

deltagit i undervisningen och ambitionen är att samtliga medarbete inom den svenska 

organisationen ska ha deltagit inom kort.  

Genom att själv ha varit spelledare för Schenkers Lika-spel har jag mött flera arbetstagare 

från olika enheter. Där mötte jag föreställningar och attityder till kön som stred mot 

organisationens värderingar och policy (Bilaga 1), såsom att människors olikheter ska ses som 

något positivt för organisationen. Ett vanligt förekommande svar i diskussionerna kring varför 

få kvinnor arbetar på mansdominerade arbetsplatser var att kvinnor helt enkelt inte söker sig 

till dessa tjänster för att de inte vill arbeta där. De röster jag möttes av var mestadels mäns och 

jag blev då intresserad av att höra hur de kvinnliga arbetstagarna på terminalen uppfattade 

arbetssituationen. Min förståelse är att den allmänna uppfattningen inom Schenker är att dessa 

arbeten på kollektivsidan är mansjobb och att de inte passar för kvinnor. Även då andelen inte 

är stor, finns det kvinnliga kollektivanställda med yrken som anses mer lämpade för män. Jag 

anser därför att det är intressant att höra dessa kvinnors resonemang kring deras arbetsplats 

och om de upplever svårigheter med att vara kvinnlig arbetstagare. 

Produktionschefer 

I samband med genomförandet av denna studie hade jag som forskare kontakt med 

produktionscheferna inom organisationen. I samtal med dem visade det sig att några gärna 

ville berätta om hur de tänkte angående kvinnliga arbetstagare och om deras försök till en mer 
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antalsmässigt jämställd arbetsplats. De beskrev att de upplever svårigheter med att få sökande 

kvinnor till dessa tjänster. En av cheferna beskrev att en ”normal” terminalarbetare tycker om 

fysiskt krävande arbete och inte pappersarbete. Han antyder att fler män än kvinnor är på detta 

sätt och att terminalarbetet kanske skrämmer en del kvinnor. Några av strategierna de 

beskriver för att locka kvinnor till verksamheten är genom föreläsningar och besök på 

gymnasieskolor där fokus läggs på tjejer. En chef berättar att han ”handplockar” arbetstagare 

från de utbildningar han håller och uppmuntrar tjejer till arbetet.  

En av cheferna på en enhet med hög andel kvinnor beskriver att han för länge sedan helt 

enkelt bestämde sig för att rekrytera fler kvinnor. Anledningen till detta var att han såg det 

som viktigt att ha kvinnliga arbetstagare i terminalen då detta bidrog till en trevligare 

stämning. Den annars hårda jargongen på arbetsplatsen minskar då menar han. 

Personalcheferna verkar ense om att de måste arbeta aktivt med jämställdheten då det inte blir 

jämställt av sig själv.  

 

FORSKNINGSGENOMGÅNG 

I detta avsnitt presenterar jag den forskning jag anser relevant för mitt område. De berörda 

områdena är: sociala relationer, kvinnor på mansdominerade arbetsplatser, kön och genus, 

kvinnligt och manligt, ledarskap och genus. Dessa ska hjälpa dig som läsare att få en djupare 

förståelse för problemområdet samt kopplas till mina resultat senare i avsnittet Resultat och 

analys. 

För att finna relevant forskning inom området har jag framförallt sökt via databasen Ebsco. 

De söktermer jag använt är: Doing gender, Male-dominated workplace, Gender, Homosocial, 

Organization, Gender equality och Work culture. Efter att hämtat en del artiklar och 

avhandlingar från databasen, fann jag genom dem ytterligare artiklar, avhandlingar samt 

relevant övrig litteratur skriven av viktiga forskare inom området. 

När det kommer till att söka liknande studier som gjorts har jag främst sökt studier gjorda i 

Sverige. Detta då jag anser att genus och jämställdhet inom organisationer påverkas av de 

rättsregler, kulturer och normer som finns i landet. Vidare har jag i största möjliga mån använt 
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mig av originalkällor gällande begrepp och perspektiv vilket medför att en del äldre forskning 

finns representerad. 

Sociala relationer 

Redan i slutet av 30-talet gjordes studier som visade att arbetet är en central del av en vuxen 

människas liv och att det är en viktig del för trygghet i livet (Whitehead 1938). Vidare kom 

forskare fram till att det sociala på arbetsplatsen är viktigare än det materiella när det kommer 

till arbetsmoral och produktivitet (Whitehead 1938). På 1940-talet utvecklades i USA Human 

Relationsskolan som betonade vikten av de sociala relationerna i organisationen, då det visade 

sig att dessa skapade både arbetstrivsel och produktivitet (Härenstam 2010). 

Arbetspsykologen Härenstam (2010) håller med om att sociala relationer är mycket 

betydelsefulla för både individen och organisationen. Hon menar att det sociala på 

arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna utvecklas, trivas på arbetsplatsen, finna mening 

i arbetet och hålla en god hälsa. Vidare menar hon att på arbetsplatsen har medlemmarna 

kontakt med både kollegor, chefer, underordnade och kunder som alla utgör en del av det 

sociala i vårt liv. Waldenström (2010), en forskare inom folkhälsovetenskap, visar i sina 

studier att brister på stöd i arbetet av kollegor och chefer kan leda till psykisk ohälsa och 

minska trivseln på arbetsplatsen.  

Forskarna Berntson och Härenstam (2010) har ur sitt datamaterial identifierat sex grupper 

som beskriver i vilka sociala situationer människor befinner sig i arbetslivet – de isolerade, de 

involverade, de osedda, de utsatta, de uppskattade och de klämda. De två vanligaste 

grupperna inom mansdominerade arbetaryrken visade sig i deras forskning vara de 

involverade samt de osedda. Den förstnämnda gruppen beskrivs ha starkast sociala relationer 

på arbetsplatsen. Den utgörs av arbetstagare som är socialt involverade i sitt arbete, genom 

goda kontakter på arbetsplatsen. De involverade har därför goda förutsättningar att bli 

avlastade och få stöd när det behövs (Berntson & Härenstam 2010). Vidare beskrivs att de 

sociala relationerna även ger individen en känsla av tillhörighet. På arbetsplatsen befinner sig 

personerna i en kollektiv gemenskap. Relationen med ledningen är god och de involverade 

upplever att de blir sedda av deras chefer. I gruppen de osedda upplever arbetstagare att de 

har mindre relation med både arbetskollegor och chefer menar Berntson och Härenstam 

(2010). De menar att de osedda upplever att de har relativt dålig relation med ledningen som 

inte visar dem hänsyn och omsorg. Dessa bristande relationer leder till sämre möjligheter till 

avlastning och stöd i arbetet och svagt inflytande i sitt arbetsliv. Vidare upplever de ofta att de 
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har låg anställningsbarhet. Gruppen har däremot låga emotionella krav och få konflikter. Det 

är vanligt att individer i denna grupp sätter familjen i centrum för livet och att arbetet inte 

betyder lika mycket för deras liv (Berntson & Härenstam 2010). 

Kvinnor på mansdominerade arbetsplatser 

En av de första studierna för kvinnliga arbetstagare på mansdominerade arbetsplatser är gjord 

på 80-talet av Lindgren (1983). Studien är en intervjuundersökning av kvinnliga arbetstagare 

vid ett mansdominerat verkstadsföretag i Norrland. Hon presenterar resultat som visar att 

manliga arbetstagare har negativ inställning till att arbeta tillsammans med kvinnor, och 

kvinnliga arbetstagare har föreställningar om att män har bättre egenskaper än kvinnor. 

Lindgrens (1983) informanter beskriver att det är ett tufft arbetsklimat på denna 

mansdominerade arbetsplats och att man som kvinna inte får vara vek för att klara av att 

arbeta där. Resultaten i studien visar även på att kvinnor hade svårt att komma in i 

gemenskapen på arbetsplatsen. De stöttes ut och männen markerade en tydlig gräns mot dem. 

För att överhuvudtaget bli sedda var de tvungna att bete sig underordnat, vilket innebar att de 

skulle visa sig lite sämre än männen. Kvinnorna i studien har en genomgående uppfattning om 

att män är bättre arbetskamrater och betraktar sina kvinnliga kollegor med misstro och 

misstänksamhet. Ett vanligt förekommande uttalande i studien är att det är ”lättare” med 

killarna. 

Keisu (2009) har gjort en avhandling om arbetsvillkor och kön bland första linjens chefer, 

bland annat på en verkstadsindustri som är en mansdominerad arbetsplats. Hälften av 

informanterna i hennes studie beskriver att de aldrig upplevt att män och kvinnor behandlats 

olika. Under intervjuernas gång berättar de ändå om situationer där män och kvinnor 

behandlas olika.  

Den grupp som är minoritet kallas för avvikare (Keisu 2009). När kvinnor är i en minoritet 

blir de mer synliga (Kanter 1977), vilket förekommer på mansdominerade arbetsplatser. 

Kvinnor som blir avvikare vill gärna ingå i den manshomogena gruppen visar resultat från 

Keisus (2009) avhandling.  De anpassar sig då efter männen och beter sig som dem för att bli 

en ”grabb i gänget”, som många av hennes informanter uttryckte. Kanter (1977) beskriver att 

avvikare ofta kan bli utsatt för så kallade lojalitetstest, då de ses som ett hot från gruppen. 

Majoritetsgruppen får en tydligare gemenskap då den upplever ett yttre hot och vill genom 

testen visa vilken kultur som råder och skydda sig mot det upplevda hotet. För kvinnor som 
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avvikare kan testen handla om att visa att de accepterar den rådande kulturen genom att ta 

avstånd från andra kvinnliga kollegor eller att utstå sexistiska skämt utan att protestera.  

Bagilhole, Dainty och Power (2009) presenterar fyra strategier som kvinnor antar för att bli 

accepterade av männen på mansdominerade arbetsplatser. I den första strategin kan kvinnorna 

bete sig som ”en av grabbarna” genom att exempelvis använda sig av samma humor som de 

och visa att de inte vill bli specialbehandlad på grund av kön. Den andra strategin är att 

acceptera diskriminering på arbetsplatsen till exempel att blunda för sexistiska skämt och 

beteende istället för att reagera. De andra två beskrivna strategierna är att åstadkomma ett 

rykte om att vara duktig eller skapa en antikvinnor approach som innebär att de stöter bort 

kvinnliga arbetstagare och talar negativt om kvinnor. I den sistnämnda strategin beskriver ofta 

kvinnorna att de hellre arbetar med män än kvinnor, liksom informanterna i Lindgrens (1983) 

studie gjorde. 

Kön och genus 

Inom könsforskning delas kön ofta upp i två kategorier, dels det biologiska könet och det 

socialt konstruerade könet (Keisu 2009). Gällande det biologiska könet är kroppen det 

centrala och handlar mestadels om fysisk karaktär. Det socialt konstruerade könet benämns av 

forskare som genus, socialt kön eller kön. Att vara kvinna och man innebär så mycket mer än 

det biologiska könet då människor även gör genus genom de sociala interaktionerna (Butler 

2006; Connell 2008; Gherardi 1994). De flesta genusforskare betraktar kön på detta 

socialstrukturialistisa synsätt (Abrahamsson 2009).   

West and Zimmerman (1987) myntade begreppet doing gender i slutet på 80-talet. De menade 

med begreppet att människor gör skillnad på kvinnor och män genom ständiga 

upprätthållande aktiviteter. Det är individerna som gör genus men omedvetet tar människor 

med sig sina föreställningar om genus i interaktioner med andra som är baserad på tidigare 

erfarenheter av hur män och kvinnor agerat. Det tas då för givet hur manligt och kvinnligt ska 

vara. Detta betyder att genus inte är en individs egenskap, utan ett resultat av olika 

förutsättningar för könen. Butler (2006) beskriver genus som ”kroppens teater”, dvs. upprepad 

iscensättning av kön. Vidare menar hon att det finns en möjlighet till förändring av genus då 

könsidentiteterna upprätthålls genom en renodlad upprepning av akter och om akterna 

förändras gör även synen på könsidentiteterna.  
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Genus påverkar även arbetsplatsen, organisationen och arbetsmarknaden. Acker (1990) 

beskriver kön som en betydande del i organisationer och dess processer samt att det finns 

empiriska bevis på att det är vad vi människor säger och gör som får arbetsmarknaden 

könssegregerad. Gherardi (1994) bekräftar att det är de kulturella värderingarna i vårt 

samhälle som lever kvar och speglar kulturen på arbetsplatserna. Arbetstagarna baserar då 

sina handlingar på de föreställningar som finns i kulturen (Härenstam 2010). Det finns alltså 

föreställningar i omgivningen om mansdominerade yrken och kön som präglar arbetstagarens 

handlande. Genusskillnader i samhället påverkar kulturen på arbetsplatsen och då 

organisationsstukturen sällan strider mot kulturen omgivningen på reflekterar sällan 

arbetstagarna över detta (Acker 2012). Genusskillnaden på arbetsplatsen blir på så sätt osynlig 

och tas för given. 

Kvinnligt och manligt  

Människan har länge försökt rättfärdiga könsskillnader, både genom religion och biologi. 

Massmedia har varit flitiga att berätta påstådda vetenskapliga skillnader mellan könen såsom 

kvinnans svårighet att parera härrör från skillnader i hjärnfunktionen (Connell 2008). Vad 

som anses ”kvinnligt” och ”manligt” kan ser olika ut beroende på kultur (Abrahamson 2009). 

Det som anses ”manligt” i en kultur kan anses som ”kvinnligt” i en annan. Vidare beskriver 

Abrahamsson (2009) att ”kvinnligt” och ”manligt” är dynamiskt men att det finns en viss 

stabilitet då förändringar sker långsamt.  

Begreppet kvinnligt och manligt – och den könsordning som de ingår i – har alltså en 

kontinuitet som sträcker sig längre än varje individs liv. (Abrahamsson 2009:153) 

Något som verkar beständigt är att det som är märkt kvinnligt anses underordnat det som är 

märkt manligt (Kankkunen 2010). Kanter (1977) anser att män och kvinnor är lika i grunden 

men att det är de olika villkoren de har i organisationerna som gör att de beter sig på olika sätt 

på arbetet. Sambandet mellan förväntningar och beteende är också en förklaringsmodell till 

varför män och kvinnor beter sig olika menar Abrahamsson (2009). Det finns från 

omgivningen olika förväntningar på män och kvinnor och de beter sig på ett sätt för att 

överensstämma med dessa. Acker (2012) förklarar att genusskillnaden är inbyggd i 

organisationskulturer och tas därför för given. Arbetstagare reflekterar därför inte över att de 

gör skillnad på män och kvinnor. 
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Kvinnliga och manliga egenskaper beskrivs ofta som varandras motsatser i vårt samhälle 

(Keisu 2009). Hennes informanter berättade att:  

de bland annat förknippar män och maskulinitet med att vara tydlig, beslutskraftig och 

rationell medan femininitet och kvinnor associeras med det motsatta, det vill säga att 

vara otydlig, ha svårt att fatta och genomföra beslut samt att vara emotionell.  

(Keisu 2009:317) 

Robertsson (2003) beskriver att vara anpassningsbar och ha svårt för att säga ifrån anses som 

kvinnligt, medan ett aktivt agerande, vara rak på sak och ifrågasättande anses vara manligt. I 

Keisus (2009) studie beskriver kvinnor även att män har mer humor och kvinnor snarare är 

tjuriga och lättstötta.  

Grabbig jargong 

Ett förekommande uttryck för kulturen på en mansdominerad arbetsplats är en ”grabbig 

jargong” (Keisu 2009). Denna typ av jargong skapas just i homosociala sammanhang där det 

skapas en idealbild som männen anpassar sig efter (Holgersson 2003). Keisus (2009) studie 

visar att uttrycket oftast är kopplat till sexuella uttryck om sex och kvinnokroppar och 

nedvärdering av kvinnan som kön, men även ibland kopplat till tufft och hårt klimat i 

allmänhet såsom grova skämt och hårt språk. För att hävda och skydda sin maskulina kultur, 

kunde männen exempelvis titta på porrfilm tillsammans eller dekorera arbetsplatsen med 

porrbilder. Majoriteten av informanterna i hennes studie upplever denna jargong som ett 

problem. 

När flera kvinnor finns i manshomogena grupper upplever både kvinnor och män att den 

grabbiga jargongen förändras och blir mindre omfattande visar resultaten i Keisus (2009) 

avhandling. Den grabbiga jargongen ökar om antalet män ökar. 

Ledarskap och genus 

Wilhelmsson (2010), en docent i pedagogik beskriver att de flesta män och kvinnor upplever 

värdet av att ha en god relation med sin chef. Några komponenter som Wilhelmson beskriver 

skapar en god samverkan mellan chef och medarbetare är tillit och samförstånd.  
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I Keisus (2009) studie bekräftar hon teorier om att uppfattningar om vad som är manliga 

egenskaper stämmer överrens med uppfattningar om vad som är goda ledarskapsegenskaper. 

Detta visar på att maskulinitet och män överordnas femininitet och kvinnor och att män anses 

vara bättre lämpade till chefskap. Några av dessa egenskaper som informanterna i studien 

beskriver att manliga ledare har är tydlighet, rättframhet, förmåga till beslutsfattande och att 

de vänder sig till berörd person om konflikt eller problem uppstår. Istället anses kvinnliga 

ledare ha svårt att stå för det de gör, vara mjuka, ha svårt för att fatta beslut och pratar bakom 

ryggen på varandra. Vidare i studien visar det sig att kvinnor som har samma position som de 

manliga kollegorna upplevs som hot av männen. Hon menar att det naturliga är att män har 

makt i en organisation och när en kvinna får en ledande position blir hon ett hot för 

könsmaktsystemet, vilket då aktiveras och blir tydligare. Männen agerar för att visa att de är 

överordnade. 

Holgersson (2003) beskriver i sin studie att en chef ofta framställs som en man och att män är 

självklara ledare. Vidare menar hon att de gånger en kvinna nämns i ledarskapsstudier handlar 

det om kvinnan som en avvikare från normen (mannen).  

 

 

METOD 

I detta avsnitt presenteras val som gjorts gällande metoden såsom beslut om urval, utförande 

av intervjuer och bearbetning och analys av data. Slutligen presenteras de kvalitetskriterier 

studien tagit hänsyn till samt etiska överväganden.  

Metodval 

Studiens syfte och frågeställningar ligger till grund för valet av datainsamlingsmetod. Då 

studien syftar till att kartlägga kvinnliga arbetstagares uppfattningar är det alltså förståelsen 

för dem som är det centrala och därmed passar en kvalitativ metod bäst (Kvale 1997). Mitt 

ändamål är inte att generalisera och dra slutsatser om hur det är att arbeta på samtliga 

mansdominerade arbetsplatser utan snarare att göra en nulägesrapport över hur några utvalda 

kvinnor upplever arbetet på sina egna arbetsplatser som är mansdominerade.  

För att få tillgång till kvinnliga arbetstagares uppfattningar om att arbeta på mansdominerade 

arbetsplatser användes datainsamlingsmetoden forskningsintervju, närmare bestämt en 
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halvstrukturerad intervju. I en halstrukturerad intervju ligger fokus på informantens egen 

upplevelse av teman för att forskaren sedan ska kunna tolka de fenomen (ämnen) som 

kommer upp under intervjun (Kvale 1997).  En halvstrukturerad intervju innebär alltså att:  

den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. Men på samma gång finns 

möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd /…/  

(Kvale 1997:117). 

Innan genomförandet av intervjuerna konstruerade jag en intervjuguide (Bilaga 2) med teman 

och ett antal frågor kopplat till dem. Intervjuguiden konstruerades utifrån studiens 

forskningsfrågor. För att testa min intervjuguide genomförde jag först en pilotintervju med en 

kvinnlig arbetstagare inom Schenker AB, Division land. Därefter gjordes en utvärdering av 

intervjuguiden i samråd med informanten av pilotintervjun samt en forskare med kunskap om 

forskningsintervju som metod. 

För att få material som gav möjligheten att skapa förståelse för fler kvinnor på olika 

arbetsplatser gjordes sju intervjuer med kvinnliga arbetstagare från fyra olika enheter där 

enheterna ligger i olika städer.  

De metoder som används för databearbetning är kodning och kategorisering för att kunna 

analysera likheter och skillnader i informanternas utsagor. Första stadiet av analysen är dock 

inspirerad av den hermeneutiska metodansatsen där man låter materialet tala till sig utan att 

leta något specifikt i det och då lägga sin förförståelse åt sidan (Frejes & Thornberg 2009). På 

detta sätt kunde mönster uppenbara sig med så lite påverkan som möjligt av mina egna 

förväntningar och fördomar.  

Då studien är genomförd på en specifik organisation är en överblick över könsfördelning och 

jämställdhetsarbete i organisationen relevant för att få en ökad förståelse för arbetstagarna 

som ingår i studien. Detta presenterades under rubriken Bakgrund DB Schenker. Denna 

bakgrund har jag skapat genom material såsom statistik över antal medarbetare, 

organisationens jämställdhetsplan och policy samt genom samtal med produktionschefer 

angående jämställdhet. 

För att få en förståelse för hur samtliga kvinnliga och manliga medarbetare inom Schenker 

trivs på arbetsplatsen och känner stöd från chef, har resultatet från Schenkers senaste 

medarbetarundersökning granskats. Några resultat som anses vara relevanta för studiens syfte 
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har valts ut och presenteras under rubriken Schenkers medarbetarundersökning. Dessa resultat 

kopplas sedan till studiens intervjuresultat, då det är av intresse att jämföra informanternas 

upplevelser med samtliga medarbetares uppfattning. 

Urval 

DB Schenker valdes som organisation för studien då jag genom min praktik på deras HR-

avdelningen hade kännedom om att kollektivsidan inom organisation var mansdominerad. Då 

flera bolag ingår i DB Schenker Sverige begränsas undersökningen till Schenker AB, Division 

land som har störst antal kollektivanställda i Sverige. Informanterna i studien är kvinnliga 

kollektivanställda då deras uppfattningar om arbetsplatsen ligger i fokus för studiens syfte. 

Kriterier att uppfylla för deltagande i studien var tillsvidareanställda kvinnliga arbetstagare 

med full sysselsättningsgrad, då de ansågs ha någorlunda likadana förutsättningar. De arbetar 

alltså lika mycket och spenderar lika mycket tid av sitt liv där. På samtliga enheter finns ett 

antal timanställda arbetstagare vilket inte fanns med i min statistik som låg till grund för 

urvalet av kvinnliga kollektivanställda. 

Studiens urvalsmetod kan liknas med vad Bryman (2011) kallar för klusterurval där 

individerna finns naturligt grupperade, i detta fall på olika arbetsplatser.  Det första steget är 

här att bestämma den primära samplingsenheten (urvalsgruppen) genom att ta hänsyn till 

geografiskt läge eller annan relevant avgränsning. Första steget i denna studie var att 

identifiera könssammansättningen av alla enheter för kollektivanställda inom Schenker AB, 

division land.  Då jag ville ha en blandad grupp informanter valdes enheter med olika stora 

andelar kvinnliga kollektivanställda. Fyra enheter valdes ut för studien (den primära 

samplingsenheten). Två enheter med liten andel (mindre än tio procent) kollektivanställda 

kvinnor och två enheter med högre andel (mer än tio procent) kollektivanställda kvinnor 

valdes. Jag valde alltså att bestämma den primära samplingsenheten genom att ta hänsyn till 

könsfördelningen i organisationen. 

Då de fyra enheterna valts ut gjordes ett systematiskt urval av informanterna, vilket betyder 

att namnen väljs ut genom en förutbestämd systematisk ordning (Bryman 2011). De två första 

arbetstagare på anställningslistan, som uppfyllde mina kriterier, valdes ut från samtliga 

utvalda enheter där jag endast hade information om deras namn och sysselsättningsgrad.  

Kvinnorna kontaktades därefter av mig och de flesta av de kontaktade kvinnorna var mycket 

positiva till studien och ville gärna delta i den. En av dem ville dock inte delta då hon inte 
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ville avsätta tid till studien. Då det inte fanns någon annan tillgänglig kvinnlig 

kollektivanställd på denna enhet blev det ett bortfall. Det deltog då sammanlagt sju kvinnliga 

kollektivanställda i studien istället för åtta som planerat. Då dessa sju halvstrukturerade 

intervjuer gav mig mycket material tog jag beslutet att detta var tillräckligt och letade därför 

inte upp någon deltagare från någon ytterligare enhet.  

Intervjuerna 

Samtliga intervjuer utfördes på arbetstagarnas arbetsplats i ett avskilt rum. Jag valde att åka 

till arbetsplatserna då de skulle utföras under arbetstid. Ett personligt möte skulle innebära 

bättre kontakt med informanterna, möjlighet att ställa följdfrågor och även kunna ta del av 

kroppsspråk samt reaktioner för en djupare förståelse för informantens berättelse. Detta gav 

mig även möjlighet till en rundvisning på arbetsplatsen för att få en ökad förståelse för arbetet 

och de samtalsämnen vi hade i intervjuerna. 

Genom intervjuguiden fick jag trygghet i att ha en viss struktur och några fokusområden att 

fråga kring. Informanten fick även möjlighet att själv styra ordningen och att ta upp ämnen 

som jag som forskare inte hade planerat (Kvale 1997). Viktiga verktyg under intervjuerna var 

följdfrågor för att få utförliga svar, spegling (upprepa det informanten sagt) för att bekräfta att 

jag förstått informanten rätt samt tystnad för att ge informanten möjlighet att tänka efter och 

reflektera innan denne svarade (Kvale 1997). Efter varje intervju sammanfattade jag kort det 

som jag uppfattat under intervjun för få informantens bekräftelse att det var rätt uppfattat samt 

för att ge denne en möjlighet att fylla i luckor eller lägga till något som vi ännu inte tagit upp. 

Intervjuernas längd varierade mellan 45-75 min som beräknat. Den varierade längden berodde 

på om informanten hade långa eller korta svar och hur lång tid denne hade avsatt till vår 

intervju.  Samtliga intervjuer genomfördes vecka 16-17 år 2013. 

Bearbetning och analys av data 

Samtliga intervjuer spelades in med informanternas godkännande. Ljudfilerna transkriberades 

sedan ordagrant av mig så snart som möjligt efter varje intervju. Detta för att med minnet 

färskt inte missa viktig information som inte fångas upp av inspelningen såsom kroppsspråk 

och reaktioner hos informanten (Kvale 1997). Vissa stycken med information som inte ansågs 

vara relevant för studien valdes att inte transkriberas. Att transkribera materialet själv hjälpte 

mig som forskare att få en djupare förståelse för materialet och analysen började därför redan 
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där (Fejes & Thornberg 2009). Det första steget efter transkriberingen var att läsa igenom 

materialet några gånger för att se helheten och hitta mönster. Allt eftersom jag lärde känna 

materialet markerade jag bärande meningar för att sedan föra in dem i kategorier och till sist 

under teman. Denna metod kallas för kodning (Fejes & Thornberg 2009). Se figur 1 för 

exempel på kodningens utförande. 

Figur 1: Kodning och kategorisering 

Kategorierna hade inte förutbestämts utifrån teori utan valdes istället att upptäckas i mina 

data. Detta kallas för ett induktivt förhållningssätt då det är empirin och inte teorin som utgör 

utgångspunkten (Fejes & Thornberg 2009). Detta förhållningssätt används för att informanters 

uppfattningar skall vara styrande i analysen. Kategorierna placerades sedan under fyra 

passande teman: Val av arbetsplats, Ledarskap på arbetsplatsen, Det sociala klimatet samt 

Kvinnliga respektive manliga kollegor. Då intervjuguiden skapades utifrån studiens 

forskningsfrågor, kretsade intervjun kring dessa frågor, vilket förklarar varför temana ligger 

mycket nära forskningsfrågorna. 

Materialet kodades först som enskilda intervjuer, för att få en förståelse för varje informants 

upplevelse. Likheter och skillnader söktes sedan mellan informanterna. Efter att allt material 

kodats fanns ett stort antal kategorier. Dessa granskades för att sedan välja bort kategorier 

som inte överrensstämde med mitt syfte och mina frågeställningar samt för att föra ihop 

likvärdiga kategorier tills ett mindre antal fanns kvar. 

Vid presentationen av resultatet har varje tema en egen rubrik. Efter varje tema finns en rubrik 

på formen Analys (temats namn). Där förklaras hur jag som forskare tolkat intervjuresultaten 

samt kopplat dem till teorier och resultat från tidigare forskning. Fokus i analysen har dock 

legat på informanternas upplevelser och mönster som visat sig i intervjumaterialet såsom i en 

hermeneutisk analys (Fejes & Thornberg 2009). Intervjuresultatet har även kopplats till DB 

Schenkers jämställdhetsarbete samt till utdrag ur resultat från deras senaste 

medarbetsundersökning. Detta beskrivs mer ingående under rubriken DB Schenker. 

Intervjumaterial 
 

"Alltså jag ser inte de 
som kollegor, mer som 

kompisar. " 

 

 
Kategori 

Vänner på 
arbetsplatsen 

 

 

Tema 

Det sociala klimatet 
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Kvalitetskriterier 

De kvalitetskriterier jag tar i beaktande är validitet och reliabilitet. Validitet är ett mått på att 

forskaren undersöker det denne påstår sig ha undersökt. Validitet inom kvalitativ forskning är 

beroende av forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet (Kvale 1997). Trovärdigheten 

kan syfta till studiens koherens, alltså logiken från teori till forskningsfrågor, val av metod 

kopplat till ämne och syfte samt logiken i tolkningarna under analysen. För att visa att studien 

är trovärdig kommer jag att så utförligt som möjligt beskriva genomförandet av såväl 

metodval som tolkning under analys så att läsaren ska kunna följa med och se internlogiken. 

För att öka validiteten har jag även i studien ett reflexivt förhållningssätt vilket betyder att 

forskaren ständigt reflekterar över metodval och tillvägagångssätten i studien samt är 

medveten om sina perspektiv och teoretiska utgångspunkter (Fejes & Thornberg 2009).  

Forskarens förförståelse för den granskade organisationen och dess problem påverkar studiens 

karaktär samt resultat (Fejes & Thornberg 2009). Det har därför varit av stor vikt att jag varit 

medveten om min förförståelse och presenterat den så att läsaren har blivit införstådd med vad 

den betytt för studien. Förförståelsen presenterades under rubriken Bakgrund DB Schenker.   

Kvale (1997) beskriver att intervjua är ett hantverk och att forskaren måste träna för att kunna 

bli skicklig. Hantverksskickligheten har jag ökat genom genomförandet av pilotintervjun som 

gav mig möjlighet till träning och ökad skicklighet för intervjuer som resulterar till 

enhetlighet i genomförandet av intervjuerna och därigenom ökad kvalité.  

Reliabilitet är ett mått på mätningens tillförlitlighet. En studie med hög reliabilitet ska kunna 

ge samma resultat vid olika tid eller för olika forskare (Kvale 1997). Med forskningsintervju 

som metod är detta mått komplext då kontext samt forskarens förförståelse och perspektiv 

samt informanten påverkar resultaten och de kan därför bli olika beroende på när och vem 

som utför dem. Högre reliabilitet nås dock genom att vara så konsekvent som möjligt i sin 

datainsamling (Fejes & Thornberg 2009). Intervjuguiden hjälpte mig att vara konsekvent i 

mina intervjuer då jag där hade en struktur och fokusområden att luta mot. Även 

pilotintervjun var till hjälp då första intervjun ofta blir lite annorlunda då man inte är van 

intervjuguiden och ofta hittar brister i intervjun som behöver bearbetas. I intervjuerna har jag 

försökt att undvika ledande frågor för att inte låta informanterna bli påverkad av mig, mina 

perspektiv och teorier. Min strategi har varit att så mycket som möjligt låta informanterna 
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prata fritt efter en fråga. Även i min analys har jag försökt vara konsekvent och använda en 

tydlig metod och bearbeta alla data på samma sätt. 

Etiska överväganden 

Forskning har etiska riktlinjer som måste tas i beaktning. Det finns både forskningskrav och 

individskyddskrav där det sistnämnda står för att man inte får utsätta individer för psykisk 

eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning (Vetenskapsrådet 2002). Forskningskravet 

står för att forskningen ska inriktas på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet 2002). Dessa krav måste vägas mot varandra. I denna studie är genus och 

jämställdhet i fokus och dessa begrepp kan verka provocerande och forskaren kan möta 

motstånd hos informanter. För att minska risken för motstånd och riktade svar vid intervju 

väljer jag att i största möjliga mån undvika dessa begrepp vid intervjuerna samt vid kontakt 

med chefer.  

Inom individskyddskravet finns fyra allmänna huvudkrav; Informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Informationskravet står för att forskaren ska informera 

de av forskningen berörda om studiens syfte och vilka villkor som gäller såsom att 

deltagandet är frivilligt. Inför denna studie kontaktades först produktionscheferna (Bilaga 4) 

på de fyra enheterna med information om studien och en förfrågan om deras godkännande att 

studien utfördes på deras enhet och under informanternas arbetstid. Informationen skickades 

genom arbetsmiljösamordnare på Schenker AB för att visa att hon gav sitt stöd för denna 

forskning. Samtliga produktionschefer svarade positivt på förfrågan. Informanterna 

kontaktades sedan via mejl direkt eller via personalansvarig. De fick alla ett informationsblad 

(Bilaga 3) och sedan ett telefonsamtal från mig för ge dem möjlighet att ställa frågor och 

svara om de ville delta eller ej och eventuellt boka tid för intervju. Detta svarar på 

samtyckeskravet då forskaren måste få ett samtycke från forskningsdeltagaren på att denne 

vill medverka. Deltagaren kan när som helst välja att inte längre medverka i forskningen och 

kan välja att inget material kopplat till person får användas i forskningen. Vid varje intervju 

informerades informanterna ytterligare om studiens syfte samt rätten att avsluta sin 

medverkan i forskningen utan konsekvenser för informanten (Bilaga 2). 

Konfidentialitetskravet finns för att skydda personers identitet och detta gör jag i denna studie 

genom att i uppsatsen varken nämna enheternas ortnamn eller informanternas namn. 

Informanterna har döpts till fiktiva namn och enheterna heter i uppsatsen Enhet 1, Enhet 2 och 

Enhet 3. Allt material som kan kopplas till en enskild person kommer att skyddas och endast 
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behandlas av mig som forskare. Slutligen skickades mitt färdiga arbete via mejl till 

informanterna så att de fick möjligheten att läsa resultatet och kommentera om något kändes 

olustigt eller dylikt för att i så fall göra ändringar i texten innan uppsatsen publiceras 

offentligt. 

 

SCHENKERS MEDARBETARUNDERSÖKNING 

Här nedan presenteras några utvalda resultat från medarbetarundersökningen 2012, som jag 

anser vara relevanta för studien. Resultaten gäller kollektivanställda medarbetare inom DB 

Schenker Sverige. I undersökningen fick medarbetarna påståenden och kunde svara tre olika 

svarsalternativ: håller med, neutral och håller inte med. I Tabell 1 visar procenten hur stor 

andel som höll med påståendet.  

Tabell 1. Resultat från DB Schenker Sveriges medarbetarundersökning 2012 

 

 

Det finns således en viss skillnad i upplevelsen av arbetsplatsen för kvinnliga och manliga 

kollektivanställda. Jag kommer att koppla en del av dessa resultat till intervjuresultaten. 

  

 Kvinnliga 

kollektivanställda 

Manliga 

kollektivanställda 

Jag trivs med mitt arbete 76 % 81 % 

Jag kan alltid lita på mina kollegor inom mitt 

arbetsområde om jag skulle behöva hjälp. 

79 % 78 % 

Jag känner att jag får stöd av min närmaste chef i mitt 

arbete. 

70 % 75 % 

Jag är stolt över att få arbeta i mitt företag. 62 % 70 % 

Jag har en skön känsla i magen när jag går till jobbet. 63 % 64 % 
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RESULTAT OCH ANALYS 

I studien ingår sju kvinnliga kollektivanställda inom den granskade organisationen Schenker 

AB, Division land. Intervjuresultatet presenteras utifrån de kategorier som konstruerades 

under kodningen, vilket baseras på data samlat genom intervjuer (se rubrik Bearbetning och 

analys av data). Resultatet struktureras efter de fyra framtagna temana genom att använda 

dem som rubriker. Kategorierna inom varje tema presenteras i första stycket efter rubrikerna. 

Sedan följer en sammanfattning av informanternas utsagor samt de citat som är kopplade till 

kategorierna inom temat. 

Analysen av intervjuresultaten presenteras i samma avsnitt som intervjuresultatet. Detta för att 

underlätta för läsaren att förstå kopplingen mellan resultat och analys. Mycket av 

intervjuresultaten talar för sig själv då det är informanternas utsagor som är i fokus i analysen. 

I slutat på varje del, dvs. tema, presenteras en analys av resultaten för den delen. Analysen 

med en egen rubrik presenterar mina tolkningar av resultaten samt kopplingar mellan 

resultatet och den tidigare presenterade forskningsgenomgången. 

Temat val av arbetsplats sammanfattar informanternas förklaringar till varför de väljer att 

arbeta på denna arbetsplats både kopplat till dåtid och framtid.  En sammanfattning görs även 

kring diskussioner om vilka som passar att söka till, samt arbeta på arbetsplatsen. Ledarskap 

på arbetsplatsen är ett tema som innehåller en sammanfattning av hur informanterna upplever 

deras närmsta chef och hur denne behandlar sina underställda. Här finns även diskussioner 

kring kvinnliga ledare och om problem som kan uppstå. Det största temat med störst 

bakomliggande datamaterial är det sociala klimatet. Här sammanfattas informanternas utsagor 

om samarbetet med kollegorna och hur de interagerar med varandra. Till sist presenteras 

temat Kvinnliga respektive manliga kollegor med en sammanfattning om hur informanterna 

beskriver att man behandlar varandra beroende på kön och om det finns skillnader på manliga 

och kvinnliga kollegor. 

Informanterna 

Nedan i tabellen presenteras de sju informanter som deltagit i studien med fiktiva namn utan 

inbördes ordning. Andelen kvinnliga kollektivanställda som har tillsvidareanställning baseras 

på statistik framtagen under mars 2013. Informanterna i studien är en blandad grupp kvinnliga 

arbetstagare som hade olika yrkesroller och arbetar olika tider (morgon, dag, kväll och natt). 
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De flesta informanterna arbetar som terminalarbetare medan andra arbetar inom 

produktionssupport eller som gruppledare. De har ett ålderspann på 20-50 år. 

Anställningstiden på arbetsplatsen varierar för informanterna från 2- 26 år.  

Arbetsplatser med över 10 procent kvinnliga kollektivanställda anses ha en hög andel medan 

arbetsplatser under 10 procent kvinnliga kollektivanställda anses ha låg andel. Den enhet med 

högst andel kvinnliga kollektivanställda med tillsvidareanställning har 29 procent och som 

lägst har en enhet 4 procent.  I studien beskrivs arbetstagare med en anställningstid längre än 

10 år ha lång anställningstid medan anställda med en anställningstid kortare än fem år anses 

ha en kort anställningstid. De arbetstagare som arbetat mellan 5-10 år anses ha en medellång 

anställningstid. En del av dessa informanter har en ledande position vilket framgår i Tabell 2.    

Tabell 2. Presentation av informanterna 

Informant Andel kvinnliga 

kollektivanställda med 

tillsvidareanställning 

Anställningstid Ledarroll 

Agda Hög Medellång Ja 

Berit Låg Lång Nej 

Celine Hög Lång Nej 

Doris Låg Kort Ja 

Elida Hög Kort Nej 

Felicia Låg Lång Nej 

Gunilla Hög Medellång Nej 

 

Val av arbetsplats 

Utifrån analys och tolkning av intervjuerna skapades sju kategorier för temat Val av 

arbetsplats: Arbetslöshet, Förväntningar, Trivsel, Kvinnors lämplighet till yrket, Kvinnliga 

sökande och Byte av tjänst/arbetsplats.  

Majoriteten av informanterna sökte sig till Schenker AB på grund av arbetslöshet. Några 

kvinnor fick ett krav från arbetsförmedlingen att tacka ja till arbetet och några fick ett tips av 

en vän att de var i behov av arbetskraft på Schenker AB.  
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Ehm jag var inskriven på ett bemanningsföretag och var arbetslös så, så hade skrivit in 

mig på deras hemsida, inte anställd eller så/…./ Så det var inte någonting som jag sökte 

utom liksom mer kom till mig (SKRATT). (Doris) 

Vidare beskriver några av kvinnorna att de inte hade några förväntningar om tjänsten innan de 

började arbeta. 

Jag visste nog inte så mycket av vad det var när jag kom in hit. /.../ Ett extrajobb bara. 

(Gunilla) 

Endast en av kvinnorna beskriver att hon vill arbeta specifikt inom lager och logistik medan 

de övriga inte hade haft tanken på att arbeta i den branschen tidigare. Samtliga är överens om 

att arbetet var bra och att de efter ett tag trivdes bra på arbetet, vilket resulterade till att de 

stannade kvar. Den största anledningen till denna trivsel handlar om deras kollegor, som 

ibland beskrivs som kompisar. En del av informanterna har bytt tjänst inom organisationen 

medan andra arbetar kvar på samma tjänst som när de började. 

Sen visade de sig att det blev jättebra så! Eftersom jag än idag är kvar så är det jättebra. 

(Agda) 

I diskussioner kring varför fler män än kvinnor söker sig till dessa tjänster inom Schenker AB 

förklarade en informant att det kan bero på att det är ett tungt och ibland skitigt arbete och att 

det då lämpar sig bäst för män. De själva är dock överrens om att de, och även andra kvinnor 

passar till yrken på deras arbetsplats. De talar om att det krävs en viss fysik för att orka med 

arbetet. Som exempel sa en informant att det är svårt för någon med övervikt att klara arbetet 

på terminalen. Att vara kort eller mindre stark ansåg de inte vara ett problem då det finns 

hjälpmedel på terminalerna som underlättar tunga lyft. Förutom att arbetet anses som tungt så 

var truckkörning något som nämndes som en faktor till att arbetet lockar fler män. En kvinna 

med ledande position som arbetar på en enhet med hög andel kvinnor förklarade däremot att 

de får in ett stort antal ansökningar av kvinnor varje vecka och att de i staden verkar ha fått ett 

väldigt bra rykte om att vara en bra arbetsplats även för kvinnor. Det viktigaste för att kunna 

få en anställning är att personen är social menar hon. 

Så att, det kanske låter märkligt, men personligheten är nästan det viktigaste vi tittar på 

och det får du efter kanske en halvtimme. (Agda) 

Vid frågan om de kunde se sig själv vara kvar på samma tjänst om fem år fick lite spridda 

svar. Några svarade raskt att de gärna såg sig själva kvar på samma tjänst om de fick den 
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möjligheten medan andra inte kunde det och istället ville byta till ett helt annat yrke för att 

testa nya saker som de har ett större intresse för. En annan anledning till att byta tjänst är 

fördelen med ett mindre fysiskt krävande arbete då de börjat känna en oro över att de kommer 

att bli sliten och trött vid äldre ålder. Flera påpekar under intervjun att det blir svårare att 

utföra vissa av dessa yrken vid högre ålder och att både män och kvinnor då kan bli slitna och 

tvingas därför byta arbete. Informanterna upprepar att både män och kvinnor blir fysiskt slitna 

av arbetet. Några av kvinnorna diskuterar att de skulle kunna tänka sig att byta tjänst inom 

företaget eller byta arbetsplats men att det är tryggt att stanna kvar och tror därför att de 

kommer att vara det om fem år. 

Jag är lite feg att söka utanför företaget. Jag tycker jag blir fegare och fegare ju äldre 

jag blir. Att komma till en ny plats där jag inte känner nån, det är lite…(Elida) 

Analys av ”Val av arbetsplats” 

Resultaten visar att ingen av kvinnorna hade en större ambition att arbeta på Schenker AB 

utan slumpmässigt börjat där av olika anledningar. Kvinnorna visar inget intresse för 

branschen i sig utan jag tolkar det som om de enbart såg detta som en möjlighet till arbete. 

Detta med undantag för en kvinna som beskriver ett intresse för branschen och visar då på att 

det även finns kvinnor som är intresserad av lager, trots att det är en mansdominerad bransch. 

Statistik från SCB (2010) visar att få kvinnor väljer utbildningar eller är yrkesverksanna inom 

arbeten kopplade till transport. Det är då inget undantag att majoriteten av kvinnorna i denna 

studie inte har intresse för branschen. Detta faktum var även produktionschefers uppfattning 

under tidigare samtal med dem. Produktionschefer har beskrivit att de upplevda svårigheter 

med att få sökande kvinnor till terminalen vilket tyder på att det är få kvinnliga sökande på 

deras enheter. Av medarbetarundersökningen (se rubrik Schenkers medarbetarundersökning) 

att döma beskriver 62 procent av de kvinnliga kollektivarbetarna respektive 70 procent av de 

manliga att de är stolta att arbeta på sitt företag. Då detta är en mansdominerad arbetsplats och 

fler män än kvinnor har angett att de är stolt över att arbeta där, tolkar jag det som att fler män 

än kvinnor anser att de passar på den arbetsplats de arbetar på.   

Några informanter framhäver att det finns föreställningar om att arbetet passar bäst för män, 

men de håller inte själva med om detta, då de anser att arbetet även passar för kvinnor. I 

samtal med produktionschefer beskrevs att män i större grad än kvinnor tycker om fysiskt 

krävande arbeten. Ingen av informanterna uppgav att det fanns någon skillnad i detta intresse 

beroende på kön. De beskriver dock att fysiskt krävande arbeten som skulle göra att kvinnor 
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inte passar, är slitsamt för båda könen. Kroppsbyggnad som nämns orsaka problem för att 

klara av arbetet är övervikt, vilket både män och kvinnor kan ha. Det är då andra faktorer än 

kön som påverkar hur väl man passar för yrket. Informanterna beskriver hög ålder som en 

faktor till att inte orka med arbetet fysiskt.  

Några av informanterna var trygga med sin tjänst och stannar gärna kvar inom de närmsta 

åren medan andra var mer tveksamma till att stanna kvar och höll ögonen öppna för 

eventuella nya möjligheter. De anledningar som nämns för att möjligtvis byta tjänst inom de 

närmsta åren är framtidsplanering med hänsyn till kroppsliga förslitningar och sökande efter 

självförverkligande yrken. Tryggheten på arbetsplatsen nämns som en avgörande faktor för att 

stanna kvar i tjänsten. En informant berättade att hon är lite feg att söka utanför företaget, 

vilket visar på att det är tryggt att arbeta kvar inom företaget. Whitehead (1938) gjorde studier 

redan på 30-talet som visade att tryggheten på arbetsplatsen är viktig för en människas liv. 

Arbetet på Schenker AB ger informanter trygghet och då detta kan vara betydelsefullt i deras 

liv är det svårt att lämna arbetsplatsen. 

Ledarskap på arbetsplatsen 

Utifrån analys och tolkning av intervjuerna skapades sex kategorier för temat Ledarskap på 

arbetsplatsen: En bra chef, Önskade förändringar hos ledarna, Kvinnlig chef, Manlig chef, 

Könsobestämda arbetsuppgifter och Chefen gör skillnader på kön. 

Samtliga informanter tycker att de har bra kontakt med ledarna på arbetsplatsen. Ord som 

används i beskrivningar om sin närmsta chef är förtroende, en i gänget, lyssnande och respekt. 

Det finns några saker som skulle kunna förändras hos ledarna. En kvinna beskriver att hon 

önskar ett tydligare ledarskap av sin närmsta chef. Cecilia beskriver att hon ser en chef som en 

förebild för personalen. 

/…/ man får ju försöka visa att man kan vara en god chef eller vad man ska säga. För 

som han beter sig beter sig vi andra också. För det är ju oftast det att tar de lite längre 

lunchraster eller pauser eller någonting är ju snart risk för att vi andra också gör det. 

(Cecilia) 

Att vara en bra chef beskrivs som att kunna sitt arbete, såsom att besitta kunskap om 

verksamheten, lyssna på och förstå medarbetare och kunna ta smällen om det blir problem. 

Att chefen är social och trevlig var också en viktig del upplyste några kvinnor. Mestadels 
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manliga men även någon kvinnlig chef nämns vid beskrivning av en bra chef. Det ses som en 

fördel att ha en chef som är insatt i deras arbete och själva kan rycka in när det behövs. 

Så var det även på kvällen också när jag jobbade där att då var de ute och körde truck 

också liksom /…/ Så jag tror det är bra att man har sånna chefer som har jobbat på 

golvet själva, inte bara att komma in som chef. (Felicia) 

De informanter som berättar om en kvinnlig chef nämner dennes kön medan de informanter 

som pratar om en manlig chef inte självmant nämner dennes kön. En skillnad som av 

informanterna uppmärksammats mellan manliga och kvinnliga ledare är att kvinnliga ledare 

upplevs mer som chef och lite mer bestämda medan manliga ledare beskrivs mer som 

”kompisar”. På en av enheterna där det arbetar en kvinnlig ledare beskrivs att många 

kvinnliga kollegor tycker att det är mycket bra med en kvinnlig ledare. 

/…/ det är väldigt bra att det är en kvinna, för det finns ju vissa grejer man vill prata om 

som man inte gör med en karl. För även fast jag tycker att de andra gruppledarna är bra 

och så, tycker jag det är skönt att det finns en kvinna bland gruppledarna. (Elida) 

Elida hade dock lite svårt att sätta fingret på vad för slags saker hon hellre tar upp med en 

kvinnlig gruppledare men personliga kroppsliga besvär var något hon hellre ville prata med en 

kvinna om. Övriga problem som kunde uppstå såsom en dålig attityd hos en kollega kände 

hon att hon kunde gå med till både kvinnliga och manliga ledare. 

En kvinnlig ledare berättar om att hon hade en jobbig period första tiden som ledare på 

terminalen. Det var flera sökande för tjänsten men bara hon som kvinnlig sökande. Hon 

beskriver att hon ville framhäva kvinnorna på arbetsplatsen. Det hade tidigare aldrig varit 

några kvinnliga ledare på terminalen och hon upplevde det som oväntat att hon fick tjänsten. 

Hon förklarar att det var män, främst de som sökt tjänsten, som med hennes egna ord var 

hemska mot henne.  

Jag bråkade med många men jag tror att de flesta ville testa mig. Jag vet att det var 

jättemånga redan första dagen som kom med de mest märkliga frågor som bara finns 

och de visste ju att jag inte kunde detta och då brukar jag alltid säga då att det får jag ju 

säga än idag för jag kan ju inte allt idag heller. Utan då fick jag ju säga att: - ja jag vet 

faktiskt inte men jag tar reda på det och kommer tillbaka. -Men du ska ju kunna veta 

det, du är ju gruppledare, var det alltid. Det fick jag höra typ 150 gånger om dagen. Det 

var precis som om de hade gått ihop hela gruppen och: -a men du frågar henne det och 

så frågar jag henne det. /…/ Men jag var också väldigt förberedd att det skulle hända 

och när jag blev intervjuad av mina chefer så sa de det också att: du måste asså förstå 

att det kommer att bli så. Och det blev det. (Agda) 
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Dessa attityder tror Agda uppstod eftersom hon var lite yngre än många, jobbat kortare tid 

men framförallt för att hon var kvinna. Bland de sökande för tjänsten fanns män som var både 

yngre och hade kortare anställningstid än henne och hon tror att det hade varit annorlunda och 

mer uppskattande om någon av dessa fått tjänsten. Idag ser den kvinnliga ledaren inga av 

dessa attityder kopplat till att hon är kvinna och tycker att hon är en accepterad ledare. 

Men sen vande de sig och samma killar, ja inte alla, men några finns fortfarande kvar 

och det är inga konstigheter idag. Nu är de ju så vana att jag är här och jag har den här  

rollen /…/ (Agda) 

På en direkt fråga om närmsta chefen behandlar sina underställda lika svarade de flesta att 

denne behandlar alla på samma sätt oberoende av kön. 

Ja, jag tycker han behandlar alla lika faktiskt. /…/ Nä han pratar så med alla, nä det är 

lika och ingen skillnad alls. Tycker jag då. Inte vad jag har märkt i alla fall (SKRATT) 

faktiskt inte. (Felicia) 

Det kan skilja sig en aning beroende på hur länge arbetstagaren arbetat då en chef ofta lägger 

ner mer tid på att hjälpa någon som är ny upplever några av kvinnorna. Informanter beskriver 

att de känner starkt stöd från sin närmsta chef och att chefen har uppmuntrat att gå till dem vid 

kommentarer eller attityder kopplat till kön. Några kvinnor kunde uppleva att närmsta chefen 

ibland kunde vara lite beskyddande, positivt menat. 

/…/ arbetsledaren påpekade flera gånger att: händer det någonting någon gång som har 

med att du är tjej att göra och du upplever att du blir ledsen av det eller att du skulle bli 

kränkt av det så bara säg till, för då jävlar. (Doris) 

Informanterna beskriver att de blir tilldelade samma sorts uppgifter som sina manliga kollegor 

och att ledarna inte verkar fördela uppgifter beroende på kön. De försöker vara rättvisa 

berättar några av kvinnorna. 

Analys av ”Ledarskap på arbetsplatsen” 

De ord som används för att beskriva sin närmsta chef är alla positiva vilket visar på att dessa 

arbetstagare tycker bra om dem. I resultaten från medarbetarundersökningen 2012 (se rubrik 

Schenkers medarbetarundersökning) kan man se att 70 procent av de kvinnliga 

kollektivanställda upplever att de får stöd av sin närmsta chef. Bland de manliga 

kollektivanställda svarade 75 procent att de ansåg att de fick stöd. Detta tyder på att något fler 

män än kvinnor upplever att de får tillräckligt med stöd. I denna studie beskriver några 
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informanter att de känner ett starkt stöd från sin närmsta chef. Doris berättade exempelvis att 

hennes närmsta chef flera gånger sagt att hon ska vända sig direkt till honom gällande 

sexistiska beteenden och uttryck från kollegor. Ingen av informanterna nämnde att stöd från 

chef var något de saknade vid diskussioner kring detta. Detta tolkar jag som att det inte är 

något informanterna saknar eller reflekterat kring. Wilhelmsson (2010) menar att tillit är en 

viktig komponent för en god relation mellan medarbetare och chef. Då informanterna 

beskriver att de känner ett starkt stöd från närmsta chef kan det betyda att de litar på att chefen 

ställer upp för dem. Detta bidrar då till en god relation mellan dem och chefen. 

Egenskaperna som informanterna anser att en god chef ska besitta är kunnande, lyssnande, 

social kompetens och ansvarstagande. Då både manliga och kvinnliga chefer tas upp som 

exempel på en god chef, finns där en föreställning att både kvinnor och män kan fungera som 

chef på arbetsplatsen. Informanter nämner chefens kön om det är en kvinna men inte om det 

är en man. Detta visar på att informanterna gör skillnad på kön och att det är relevant att 

berätta om deras chef är en kvinna. Detta kan tolkas som att en kvinnlig chef anses som ett 

undantag medan en manlig är en regel. Detta går i linje med Holgerssons (2003) diskussion 

där hon menar att mannen ofta framställs som en norm, den självklara ledaren medan en 

kvinnlig chef är en avvikare. 

De skillnader mellan kvinnliga och manliga ledare som informanterna beskrivit strider mot de 

som visade sig i Keisus (2009) studie. I hennes studie visar resultaten att de manliga ledarna 

upplevs mer bestämda och ses mer som en chef, medan denna studie visar det motsatta. 

Uppfattningar om manliga och kvinnliga ledare varierar således från fall till fall. Detta 

bekräftar teorin om att ”manliga” och ”kvinnliga” egenskaper inte är entydiga och kan variera 

beroende på olika kultur (Abrahamsson 2009).  

Agda som blev den första kvinnliga ledaren på arbetsplatsen beskriver att det var en jobbig 

första period som ledare då flera av de sökande männen hade en otrevlig attityd mot henne. 

Detta liknar de resultat som visade sig i Keisus (2009) studie att männen upplevde en kvinnlig 

ledare som ett hot. Det kan tolkas som att Agda blev sedd som en konkurrent och männen 

som kände sig hotade agerade på detta sätt för att visa att de hade makt över henne. De test 

som Agda beskriver att hon fick utstå kan liknas med det som Kanter (1977) benämner 

lojalitetstest. Agda beskriver att det verkade som att hela gruppen, bestående av män, gått 
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ihop för att testa henne vilket i Kanters (1977) teori kan beskrivas som att majoriteten blev 

starkare och att hon upplevdes som ett hot.  

Det sociala klimatet 

Utifrån analys och tolkning av intervjuerna skapades nio kategorier för temat Det sociala 

klimatet: Kollegor kopplat till trivsel, Vänner på arbetsplatsen, Samarbete, Ny på 

arbetsplatsen, ”En i gänget”, Konflikter, Grabbig jargong, ”Vi och dem känsla” och 

Önskade förändringar.  

I denna studie berättar informanter att det är kollegorna som är den viktigaste anledning till 

trivseln. Kollegorna beskrivs även som en anledning till att de arbetar där de gör. Samtliga 

beskriver att de tycker bra om sina kollegor och endast en berättar att det finns någon hon inte 

alls vill prata med och detta på grund av dennes negativa attityd till kvinnor. Några beskriver 

att de har vissa kollegor de hellre arbetar med eller har en närmre relation med och andra 

berättar att de umgås lika mycket med alla. Ett flertal kvinnor kallar sina kollegor för 

”kompisar”. 

Ehh det är typ roliga kompisar. Alltså jag ser inte de som kollegor, mer som kompisar. 

Ja vi har roligt. /.../ man känner sig välkommen med tycker jag. (Berit) 

Informanterna beskriver sina arbetsplatser som en plats där man lär känna sina kollegor 

relativt väl och att där är en avslappnad stämning.  

Man behöver liksom aldrig tänka eller komma hit och vara nervös utan man är den man 

är liksom, även fast man kanske spelar på lite ibland också. (Gunilla) 

Några informanter upplever att ju längre man arbetat tillsammans desto mer trivs man med 

varandra då respekten och förståelsen för varandra ökar.  Trots att flera kallar sina kollegor 

för ”kompisar” är det bara en av kvinnorna som berättar att hon träffar någon kollega privat. 

Det ordnas dock ibland sociala aktiviteter, såsom julfester och sommarfester genom företaget 

som informanterna deltar i. 

Flera av arbetsuppgifterna kan göras enskilt men en del kräver ett gott samarbete. Några 

beskriver att det finns vissa brister i samarbetet. 
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/…/ alla har väl lite specifika grejer vi håller på med och då blir det ju att det kanske 

inte riktigt blir den här sammanhållningen utan helt plötsligt så försvinner den och så 

försvinner den och så försvinner den och så ska man göra den där gemensamma saken. 

Det kan väl vara lite si sådär ibland men oftast så brukar det lösa sig i alla fall. Vi får ju 

gjort det vi ska ha gjort (SKRATT) även fast det tar lite längre tid då. (Cecilia) 

Flera beskriver dock att det är ett gott samarbete, att de hjälper varandra även avdelningar 

emellan. 

/…/ det är alltid jättemycket folk som går in och ut och behöver hjälp och så. Det är 

alltid någonting, alltså så. Typ man diskuterar vad har du gjort med den och varför står 

den där, typ lite sådär så det är ett väldigt nära samarbete tycker jag. (Berit) 

Att komma som ny på arbetsplatsen beskrivs av de flesta som lite obehagligt då det var en ny 

miljö som ännu inte var bekant och med många nya ansikten. 

Jag tror ju att man kände sig väldigt liten när man kom hit. Det kvittar ju om man är 

kille eller tjej när man kom hit. Folk liksom tittar ju på en: ooo vem är det? (Gunilla) 

När de första kvinnorna började arbeta på arbetsplatsen hängde där porrbilder överallt och var 

ett visst snack berättar en informant.  

För när vi började här så var det bara killar och sen överallt porrbilder och du vet 

väldigt, snacket var ju verkligen killigt liksom /…/ för oss så var det ju uttryck.. Jag vet 

inte hur uttrycksfullt jag ska säga detta (SKRATT) men det var liksom: -aaa har du 

rakat kycklingen idag eller? har du BH på dig eller? Jag kan knäppa upp din BH med. 

Det var väldigt lågt snack (Agda) 

En kvinna förklarar att i början av tiden på denna mansdominerade arbetsplats tydde hon och 

hennes kvinnliga kollegor, som även de var nya, sig till varandra som exempelvis vid frukost. 

Hon och några fler informanter upplever att det egentligen inte spelar någon roll om man 

börjar som ensam kvinna eller om fler kvinnliga arbetstagare förekommer på arbetsplatsen. 

Man skulle bli väl omhändertagen vilket som förklarar de. Efter en tid umgicks de lika 

mycket med männen på arbetsplatsen. En fördel med att komma som ny var om man tidigare 

arbetat på en annan del av företaget så att man kände igen ansikten och hade kunskaper om 

verksamheten som kunde vara till nytta för de andra. Då kände de att de kunde göra nytta och 

inte var till belastning för kollegorna. En annan fördel som tagits upp om man kommer som 

ny är att vara en social person.  
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Vi andra var lite mer framåt och hon var väldigt blyg så hon hade väldigt svårt att 

komma in i gänget så. (Agda) 

 

Det verkar dock inte vara någon större skillnad på att komma till arbetsplatsen som ensam 

kvinna eller om det skulle arbeta flera kvinnor där. Samtliga beskriver att man efter en tid blir 

”en i gänget”, vilket är ett vanligt förekommande begrepp i intervjuerna. De beskriver det som 

viktigt att känna en gemenskap på arbetsplatsen.  

Alltså jag är nog en av de där ute, asså jag sätter mig själv inte som att det är hon mot 

killarna utan jag känner då att jag är en utav de andra. Har man jobbat så pass länge 

med nån så vet man ju hur man kan va. (Gunilla) 

 

Konflikter kan uppstå på arbetsplatsen enligt de flesta informanter men de beskrivs snarare 

som tjafs än som större intriger.  

Nää konflikter blir det nog inte riktigt sådär men vi kan väl vara lite smågriniga 

emellanåt (SKRATT) men det är väl lite sådär att man håller det lite inom sig lite sådär 

att, a nä nu gjorde du sådär igen och blublu och sen så aja, en ny dag imorgon. (Cecilia) 

 

Samtliga beskriver en viss jargong på terminalen som ibland benämns som ”grabbig”.  

Jargongen beskrivs som att det är mycket skoj och skämt men att de inte använder mycket 

fula ord och är otrevliga mot varandra. Dessa skämt kan då ibland spela på kvinnligt och 

manligt anger några informanter. De förklarar en skillnad på en mansdominerad arbetsplats 

mot en kvinnodominerad då det är ”tuffare” och att man får ha lite mer ”skinn på näsan”. 

Konflikter upplevs där som mer högljudda men mindra långvariga. De som arbetat länge har 

märkt en skillnad när fler kvinnor börjat jobba på terminalen och beskriver att kollegorna nu 

är mer hjälpsamma samt att det råder en bättre och gladare stämning. 

/…/ Å andra sidan tycker vi ju att vi fått in lite tjejer och de som sitter på kontoret 

upplever nog att det blitt lite bättre stämning, att vi blivit mer hjälpsam att vi inte är så 

sura eller vill visa att vi kan lite på ett annat vis eller att det blir en annan jargong. 

(Cecilia) 

På några av enheterna förklarar informanter att det finns en till tre män som kan vara otrevliga 

och drar grova skämt som de ibland kan ta illa upp av, då de kan vara nedvärderande mot 

kvinnor. De menar dock att det bara är att strunta i dem och att de inte längre tar åt sig.  

Nä det är mer skoja och skämta. Så gör man ju ofta och så liksom. Ibland kan man ta 

sig illa vid när nån säger nåt dumt men så tänker man aaa skit samma, låt han tycka det, 
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man bryr sig inte liksom. (Felicia) 

 

Några informanter upplever skillnader på attityder från kollegorna på terminalen och 

chaufförer som kommer in och också utgör en stor del av den sociala kontakten på 

arbetsplatsen. De beskriver att chaufförer inte visar respekt för dem.  

/…/ det kan ofta vara så att man har en meningsskiljaktighet med chaufförerna och även 

deras ledare och då kan det kanske bli lite lätt att ta till den för de,; att jag är ung och 

jag är tjej och kan ibland:  -Ja men du... Jag fick höra lilla gumman. Det var på skoj 

förra veckan men jag fick höra: -Tjena gumman, kan du hjälpa mig med detta? Då biter 

jag alltid tillbaka för jag tycker inte det är ok. (Doris) 

 

Doris menar att denna skillnad kan bero på att åkerier och Schenker AB är olika företag och 

att de därför inte känner samma gemenskap med dem. Det blir lite en ”vi och dem känsla” 

beskriver hon. 

Vid diskussioner kring det sociala klimatet på arbetsplatsen frågade jag om det fanns något 

som skulle kunna förändras och fick då som oftast svar som rörde förändringar i andra 

faktorer såsom kyla, ljud, variation av arbetsuppgifter och arbetstider. 

 

Endast en kvinna berörde det sociala klimatet vid förändringsfrågan. Hon ville gärna se en 

förändring i chaufförernas attityder till att visa mer respekt samt mer sansade och mindre 

högljudda konflikter på terminalen för att bli mer diskussionsorienterade.  

Analys av ”Det sociala klimatet” 

I denna studie uppger samtliga arbetstagare att de trivs på arbetsplatsen. I 

medarbetarundersökningen (se rubrik Schenkers medarbetarundersökning) uppgav 76 procent 

av kvinnorna och 81 procent av männen att de trivs på sin arbetsplats. Detta visar på att en 

större andel manliga än kvinnliga arbetstagare trivs på sin arbetsplats av okända anledningar. 

Den sociala relationen med kollegorna på arbetsplatsen uppfattades av informanterna som den 

viktigaste delen i arbetet, då detta beskrevs som den mest betydande faktorn för trivsel samt 

anledningen till att de arbetar på sina arbetsplatser. Denna uppfattning går i linje med 

Härenstams (2010) beskrivningar av sociala relationer. Hon beskriver nämligen att de sociala 

relationerna på arbetsplatsen är avgörande för individens trivsel och känslan av att finna en 
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mening i arbetet. De senaste resultaten från medarbetarundersökningen (se rubrik Schenkers 

medarbetarundersökning) visar att något fler än hälften (63 procent) av de kvinnliga 

kollektivanställda upplever en skön magkänsla när de går till arbetet. Utifrån informanternas 

positiva utsagor om det sociala klimatet och trivseln på arbetsplatsen ingår de troligen bland 

de som har en positiv magkänsla på väg till arbetsplatsen. 

Informanterna beskriver att de har goda relationer med kollegorna, trots att de inte träffas 

privat, och flera upplever ett gott samarbete där de hjälper varandra. Ur ett socialt perspektiv 

så kan informanterna liknas med den grupp som kallas för de involverade, som är den grupp 

som bygger sitt arbete på just goda kontakter på arbetsplatsen och upplever en kollektiv 

gemenskap (Berntson & Härenstam 2010). Nästan 80 procent av de kollektivanställda inom 

organisationen uppgav i medarbetarundersökningen 2012 (se rubrik Schenkers 

medarbetarundersökning) att de upplevde tillit och hjälpsamhet från kollegorna. 

Informanterna upplever alltså att de har arbetsplatser där det finns möjligheter att skapa goda 

sociala relationer. De beskriver även att de anser att det är viktigt att känna en gemenskap 

vilket visar på att de gärna vill tillhöra de involverade som grupp.  

Informanter har under intervjuerna tagit upp begreppet ”en i gänget” och även beskrivit sig 

själv som detta. Att informanter vill se sig som ”en i gänget” och inte som annorlunda på 

grund av kön tyder på att de inte vill betrakta sig själv som avvikare, vilket de är om de är en 

minoritetsgrupp (Keisu 2009). Denna vilja att få tillhöra majoritetsgruppen överensstämmer 

med resultaten i Keisus (2009) studie. Liksom informanterna i hennes studie anpassar de sitt 

beteende för att bli ”en grabb i gänget”, kan man antyda att informanter i denna studie 

anpassar sitt beteende för att bli som en av grabbarna. Detta visar sig bland annat i Gunillas 

uttryck, att hon vet hur hon ska vara för att vara en av killarna och att hon kanske ”spelar på” 

det lite ibland. Denna strategi kallar Bagilhole, Dainty och Power (2009) just för bete sig som 

”en av grabbarna”. Även strategin acceptera diskriminering används av några av 

informanterna i denna studie. Detta visar sig då informanter berättat att de inte säger ifrån vid 

skämt de tar illa upp vid, utan istället håller det inom sig och även struntar i de män som kan 

vara otrevliga på deras bekostnad. 

Några nyinkomna kvinnor tydde sig den första tiden till varandra, vilket kan tolkas som att de 

gjorde skillnad på kön och tydde sig till sina likar och blev en homogen grupp. När de arbetat 

längre blev det även tryggt att interagera mer med männen och den tydliga könsskillnaden 
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suddades ut. Något ytterligare som pekar på att informanterna gör skillnad på kön är att de 

beskriver skillnader mellan mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser. Liksom 

kvinnorna i Lindgrens (1983) studie beskriver informanterna i denna studie att det är ett 

tuffare klimat och att man inte får vara vek (måste ha skinn på näsan) på mansdominerade 

arbetsplatser. 

Agda beskriver att det förekom porrbilder på arbetsplatsen och att kvinnorna fick höra 

kommentarer om deras kroppar när de första kvinnorna började på arbetsplatsen. Detta kan 

enligt Keisu (2009) tolkas som att männen känner sig hotade och vill skydda sin manliga 

kultur. Denna kultur kallas ofta för grabbig jargong (Keisu 2009). Det typiska för en grabbig 

jargong är enligt Keisu (2009) sexuella uttryck och nedvärdering av kvinnan som kön. De 

chaufförer som beskrivits ovan har även de denna ”grabbiga jargong” genom att de inte visar 

respekt för en kvinnlig arbetstagare och enligt henne har en ”lilla gumman” attityd. Några 

informanter upplever att chaufförerna har en tydligare negativ jargong än kollegorna på 

terminalen. 

Även fast inte kvinnorna ser den grabbiga jargongen som ett problem, beskriver samtliga ändå 

på något sätt att den existerar. För att beskriva den rådande jargongen beskriver både Keisus 

(2009) informanter och de i denna studie att den handlar om ett tufft klimat med mycket 

skämt och en del av dem sexistiska. En annan likhet i dessa studier är att det beskrivs att 

jargongen förändras när fler kvinnor finns i gruppen. Informanterna i denna studie beskriver 

den förändrade jargongen som bättre och att det blev en gladare stämning, vilket tyder på att 

de ser den ”grabbiga jargongen” som något negativt i jämförelse. Denna uppfattning delade 

även de produktionschefer jag kom i kontakt med under studien då de beskrev att förekomsten 

av kvinnliga arbetstagare leder till en trevligare stämning och att det utan kvinnliga 

arbetstagare uppstår en mycket ”hård” jargongen på arbetsplatsen. 

Majoriteten av informanterna fann det enklare att finna förändringsförslag i andra faktorer än 

de sociala. Detta tyder på att kvinnorna trivs med det sociala klimatet och inte reflekterat över 

brister som kan finnas i det. 
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Kvinnliga respektive manliga kollegor 

Utifrån analys och tolkning av intervjuerna skapades fem kategorier för temat Kvinnliga 

respektive manliga kollegor: Kvinnliga arbetstagare, Manliga arbetstagare, 

Terminalarbetare, Behandling och kön och Önskvärda kollegor. 

Vid direkta frågor om skillnader mellan manliga och kvinnliga kollegor, hur de behandlas och 

hur de pratar svarade de flesta informanter att där fanns inga skillnader. Vid vidare 

diskussioner kom ändå samtliga fram till att det fanns vissa generella genusskillnader både i 

beteende och också i behandling.  

Kvinnliga arbetstagare på denna samt några av informanternas beskrivna tidigare arbetsplatser 

framställs som mindre framåt när det handlar om att testa nya saker exempelvis lastmaskin 

eller en nyinkommen truck. En informant förklarar kvinnliga kollegor som mer envetna då de 

försöker trots att de exempelvis har ryggont. Informanterna skildrar kvinnliga kollegor som 

mindre raka och att de pratar mer skitsnack bakom ryggen än att säga något direkt till en 

person. En informant tror att detta beror på att kvinnor har enklare än män för att bli 

avundsjuka på varandra. Arbetsplatser som informanterna berättar har en hög andel kvinnliga 

arbetstagare beskrivs som en ”hönsgård” med mycket tjafs och små men långvariga intriger. 

Detta försvann när manliga kollegor började arbeta där. De beskriver även kvinnliga kollegor 

som mjukare och lugnare till sättet och kan vara trevligare. De brusar inte lika lätt upp vid 

diskussioner och har en del andra samtalsämnen än de manliga kollegorna. 

I och för sig så kanske det också är så att de anser att man ska klara mer om man är kille 

med lyft och allt sånt här, än om man är tjej. (Cecilia) 

 

/…/ de kan vara som de brukar va och behöver inte visa den där hårda biten hela tiden 

utan kan vara snälla och trevliga, de måste inte vara på topp hela tiden eller hårda mot 

varandra utan det finns lite andra diskussioner å sådär. (Cecilia) 

 

Manliga kollegor framställs däremot som mer fysiskt starka och lyfter många gånger mer än 

rekommenderat.  De är snabba på att testa nya saker och kör truck både snabbare och mindre 

försiktigt. Informanter berättar att manliga kollegor har mer högljudda diskussioner och att det 

händer att de skriker på varandra men att det brukar vara kortvarigt. De skämtar mer och på 

ett annat sätt än kvinnliga kollegor, upplever flera informanter. De använder då även ett lite 
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annat språk med fler svordomar tycker några av kvinnorna. Manliga kollegor beskrivs som 

allmänt tuffare och hårdare än kvinnliga kollegor. 

De är ju tuffare på det viset. Jag tror inte de är lika rädda som vi tjejer är. Vi är mer 

försiktiga. Det märker man när de kör truck killarna och tjejer så ser man skillnad. Det 

är farten, sättet de kör in gods så är vi lite mer försiktiga /…/ (Elida) 

 

Diskussionerna hos de manliga kollegorna ändrar sig när de uppnår en viss ålder och får barn 

anser en kvinna. 

/…/ det märks då nu när de flesta killarna där ute börjar bli pappor, att de liksom tänker 

på ett annat vis, beter sig på ett annat vis än innan de var pappor. /…/ de kanske förstår 

att man kanske inte alltid kan vara topp, att det kan vara jobbigt hemma och att man kan 

vara trött när man kommer till jobbet eller den här biten eller att man kanske pratar på 

ett annat vis över vad man gjort eller, man kanske pratar mycket barn då istället för 

motorcyklar och bilar. (SKRATT) Det blir lite ett annat snack på så sätt. (Cecilia) 

 

En informant förklarar att när man pratar om terminalarbetare så använder man ofta ”han” 

som uttryck och att det är förutfattade meningar om att det ska vara män som arbetar på en 

terminal. 

/…/ inte en person utan en tjänst så är det ofta en ”han”, att man ska ha si och så många 

”gubbar” på terminalen för att hinna med det och den ny som vi kommer behöva ta in 

"han" måste ju... så. Det är inte den, utan det är ”han” som man pratar om. (Doris) 

 

Informanter upplever att de behandlar manliga och kvinnliga kollegor olika vid en del frågor. 

Tunga lyft är en sak de hellre ber en manlig kollega att hjälpa dem med just för att de brukar 

vara starkare. En kvinna förklarar att även tips rörande truckkörning är något hon hellre frågar 

en manlig kollega om. De kvinnliga kollegorna vänder de sig mer till vid mer personliga 

samtal eller om man bara vill samtala en stund om allmänna saker anser flera kvinnor. 

Ja asså det är ju ingen kille som vill lyssna på mig när jag köpt nytt nagellack, vart jag 

köpte det och så. Det är ju ingen som vill höra det utan då går jag ju hellre till en 

kollega som är tjej då: -åh vet du vad jag köpte igår? (Berit) 

 

Manliga kollegor behandlar sina kvinnliga kollegor lite mjukare än sina manliga förklarar 

några informanter. De beskriver även att de är mer hjälpsamma mot kvinnliga kollegor och 

kan ha lägre förväntningar på att de ska klara saker som är fysiskt tunga. 
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/…/ det var fortfarande väldigt få tjejer och jag ville nog försöka få att det här jobbet 

kan likaväl vi tjejer klara av. För jag tror att i början du vet killar ba: -aaa men ni 

kommer inte klara det, det är tungt och lite att de kanske såg ner på oss att vi inte 

kommer att klara det. Jag ville nog mer poängtera att det gör vi visst liksom. (Agda) 

Även fast några av kvinnorna kommenterat att de hellre arbetar med män än kvinnor så är 

flera överrensa om att blandat är bäst.  

Hur vi än är så tänker kvinnor och män olika, i de flesta frågor tänker vi olika och då 

behöver man input från båda hållen. (Agda) 

 

Trots att kvinnorna beskriver olikheter mellan manliga och kvinnliga kollegor som kan vara 

både positiva och negativa och att de behandlar varandra lite olika beroende på kön så 

förklarar samtliga kvinnor att de i det stora hela trivs med de kollegor som de arbetar med. 

Ingen av dem nämner önskade förändringar kring könssammansättningen på arbetsplatsen. 

Analys av ”Kvinnliga respektive manliga kollegor” 

Kvinnorna visar att de inte har medvetna föreställningar om kön då de svarar att det inte finns 

skillnader på manliga och kvinnliga kollegor, varken i beteende eller behandling. Vid vidare 

samtal uppgav ändå samtliga att de såg vissa skillnader. Informanterna beskrev män och 

kvinnor på olika sätt samt berättade att de interagerar med manliga och kvinnliga kollegor av 

olika anledning, såsom att be män om hjälp vid lyft och prata med en kvinna för ett trevligt 

samtal. Detta kan liknas med de upptäckter Keisu (2009) gjorde i hennes studie, där 

informanterna inte såg några skillnader mellan behandling av män och kvinnor, för att vid ett 

senare tillfälle berätta om händelser som visade på betydande skillnader på behandling. Detta 

kan förklaras genom West and Zimmermans (1987) teori om att vi gör genus (doing gender). 

Människor tar omedvetet med sig sina föreställningar om genus i interaktioner med andra som 

kvinnor och män sedan rättar sig efter. Kvinnorna i studien tar för givet hur ”manligt” och 

”kvinnligt” ska vara och reflekterar inte över att de har föreställningar om detta. Detta 

stämmer överens med Ackers (2012) teori om att genusskillnaden är inbyggd i den 

organisationskultur som råder och därför tas för given.  

Liksom Keisu (2009) beskriver att människor ofta gör, beskriver informanterna ”manliga” 

och ”kvinnliga” egenskaper som varandras motsatser (se Tabell 3). Det tyder därför på att de 

anser att det finns stora skillnader i genus. Av det som pekade på ”kvinnliga” och ”manliga” 

egenskaper i Keisus (2009) och Robertssons (2003) studier var det endast några få som var 
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liknande de som beskrevs av informanterna i denna studie. Dessa var att män har mer humor 

och är mer raka än kvinnor. Detta förtydligar att genusegenskaper inte är faktiska och att det 

finns en mängd olika föreställningar. I Tabell 3 skildras det informanterna märkt som 

”kvinnligt” och ”manligt”. 

Tabell 3. Informanternas beskrivningar av kvinnliga och manliga egenskaper 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några kvinnor kommenterar att de hellre vill arbeta med män framför kvinnor vilket var en 

uppfattning ett flertal kvinnor hade på en mansdominerad arbetsplats i Lindgrens (1983) 

studie. Detta uttalande kan liknas med en strategi, ”antikvinnor” approach, som Bagilhole, 

Dainty och Power (2009) presenterar utifrån deras studie. Dessa kvinnor stötte bort andra 

kvinnliga arbetstagare och identifierade sig öppet med de manliga kollegorna för att bli 

accepterade av dem. 

Doris beskriver att det ofta är en ”han” eller ”gubbar” personer använder som uttryck för 

arbetstagare. Detta tyder på att dessa personer ser det som en självklarhet att en 

terminalarbetare är en man och en kvinnlig terminalarbetare som ett undantag. Denna bild av 

en arbetstagare stämmer överens med det en av produktionscheferna beskrev i samtalen med 

forskaren, att fler män än kvinnor passar in som en ”normal” terminalarbetare. 

Arbetsplatserna är mansdominerade vilket präglar synen på arbetstagare och leder till en 

tydlig genusskillnad.  

 

Kvinnligt Manligt 

Fysiskt svag 

Mjukare än män 

Mindre framåt 

Pratar skitsnack 

Envetna 

Mindre rak än män 

Lugn 

Trevlig 

 Långsint 

Avundsjuk 

Fysiskt stark 

 Hårdare än kvinnor 

Snabb på att testa nya saker 

Skämtar mycket 

Högljudd  

Rak 

Mindre försiktig än kvinnor 

Tuff 

 Kör truck snabbt  
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SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

I denna del har jag sammanfattat de mest väsentliga från informanternas utsagor för studiens 

syfte och forskningsfrågor och dragit centrala slutsatser. Denna del har strukturerats utifrån 

studiens forskningsfrågor för att öka förståelsen för vilka resultat som hör till respektive fråga. 

Val av arbetsplats 

Produktionschefer beskriver att det är svårt att få kvinnliga sökande till dessa tjänster. En 

informant berättar dock att då de nu har en mycket stor andel kvinnliga arbetstagare är det 

även fler kvinnor som ansöker om tjänsterna. Informanterna beskriver att det finns 

föreställningar om att arbetet passar bättre för män än för kvinnor, men håller inte med om 

detta. De menar att även kvinnor passar bra för dessa tjänster. Andra faktorer än kön, såsom 

ålder eller övervikt påverkar snarare om en person passar för yrket. Kvinnorna i studien 

beskriver att de trivs på sin arbetsplats, trots att de flesta inte tidigare hade tänkt sig att arbeta 

där. Den beskrivna anledningen för denna trivsel är det sociala samspelet med deras kollegor 

på arbetsplatsen. Detta beskrivs av informanter som anledningen till att de arbetar på sina 

arbetsplatser. En annan anledning till att informanterna inte vill byta arbetsplats är den 

upplevda tryggheten på den nuvarande arbetsplatsen.  

Det sociala klimatet 

Informanterna beskriver att det råder en avslappnad stämning på arbetsplatsen. Att komma 

som ny på arbetsplatsen upplevdes som obehagligt, beskriver informanter.  De beskriver även 

att det inte gör någon skillnad att komma dit som ensam kvinna eller om där finns fler 

kvinnliga arbetstagare. På sina arbetsplatser upplever kvinnorna att de har goda möjligheter 

att skapa sociala relationer. De vill gärna känna en gemenskap och tillhöra majoritetsgruppen. 

Kvinnorna kan ibland använda sig av strategier för att komma in i den manliga gemenskapen. 

Att tiga vid skämt och kommentarer de tar illa upp vid och att identifiera sig öppet med de 

manliga kollegorna istället för med kvinnliga är sådana strategier (Bagihole, et al. 2009).  

Informanterna beskriver en så kallad ”grabbig jargong” på arbetsplatsen som uppstår vid 

förekommandet av flera manliga kollegor, men som förändras då fler kvinnliga arbetstagare 

börjar på arbetsplatsen. Denna jargong beskrivs som tuff och att det förekommer mycket 

skämt som delvis spelar på kvinnligt och manligt. Några informanter upplever att denna 

jargong är värre hos chaufförerna som kommer in. De upplever ibland bristande respekt från 
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chaufförer och att de ibland kan ha en nedlåtande attityd, som att kalla någon ”lilla gumman”.  

Jargongen de beskriver på terminalen däremot upplevs inte som något problem av 

informanterna. 

De flesta av kvinnorna upplever att de får hjälp av sina kollegor när det behövs, men några 

tycker att det finns vissa brister gällande samarbetet då arbetstagarna fokuserar på enskilda 

uppgifter mer än på de gemensamma. 

Informanterna som grupp kan klassificeras som det Berntson och Härenstam (2010) kallar för 

de involverade. Informanterna upplever alltså att de befinner sig i en kollektiv gemenskap där 

det finns goda möjligheter för att få social kontakt med arbetstagare. Denna grupp av 

arbetstagare är vanlig vid mansdominerade arbetsplatser. 

Upplevd behandling av närmsta chef kopplat till genus 

Kontakten med chefer upplevs av informanterna vara goda. Detta leder till att de flesta av 

dem upplever att de kan få stöd när det behövs. Informanterna upplever inte att manliga och 

kvinnliga arbetstagare blir olika behandlade, utan att de blir tilldelade samma sorts uppgifter 

oberoende av kön. 

Beskrivning av ledare kopplat till genus  

Kvinnorna har en positiv bild av sina närmsta chefer och upplever att de har en bra kontakt, 

och får det stöd som önskas. En viss skillnad beskrivs mellan manliga och kvinnliga chefer då 

de kvinnliga upplevs som mer bestämda medan de manliga ses mer som kompisar. Båda 

könen beskrivs kunna utöva ett bra ledarskap på arbetsplatsen och några kvinnor uttrycker att 

de gärna vill ha en kvinnlig ledare på arbetsplatsen. En kvinnlig ledare beskriver att hennes 

första tid i denna ledande roll var jobbig. Hon möttes av de manliga underordnade med 

otrevliga attityder då de ständigt testade henne. Detta berodde enligt henne till stor del på att 

hon är kvinna och att hon som ledare då upplevdes som ett hot mot män som vanligtvis hade 

makt på arbetsplatsen.  

Uppfattningar om manliga och kvinnliga kollegor 

Informanterna har inte tidigare reflekterat över att de gör skillnad på manliga och kvinnliga 

kollegor, varken gällande behandling eller uppfattningar om beteende. Samtliga informanter 

berättar dock om könsskillnader och beskriver manliga och kvinnliga som varandras 
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motsatser. Kvinnliga egenskaper beskrivs bland annat vara fysisk svag, mjuk, prata skitsnack, 

lugn och trevlig. Manliga egenskaper beskrivs bland annat vara fysisk stark, hård, skämta 

mycket, rak och tuff. Informanterna förklarar att de vänder sig till manliga och kvinnliga 

kollegor av olika anledningar. Vid behov av hjälp med exempelvis tunga lyft frågar de en 

manlig kollega och vid behov av att prata och berätta saker vänder de sig till en kvinnlig 

kollega. En informant upplever att det tas för givet att en terminalarbetare ska vara en man då 

man använder uttryck som ”han” och ”gubbar” vid allmänna samtal om en arbetstagare. De 

beskriver att kvinnliga och manliga arbetstagare blir tilldelade och utför samma slags 

arbetsuppgifter. 

 

DISKUSSION 

I denna avslutande del diskuteras utfallet av studien både gällande resultaten och metodvalen. 

I resultatdiskussionen diskuteras resultaten även ur ett arbetsgivarperspektiv. Till sist 

presenteras förslag till vidare studier inom området och hur min studie skulle kunna vara till 

nytta för dessa. 

Resultatdiskussion 

De resultat som analyserats fram i studien är beroende av de informanter som deltagit. En 

annan urvalsgrupp eller några andra kvinnor som deltagit hade resulterat i andra utsagor och 

därmed till viss del andra resultat. Studiens informanter har dock gett oss en inblick i hur 

kvinnor kan uppleva mansdominerade arbetsplatser. För arbetsgivare på mansdominerade 

arbetsplatser torde dessa resultat vara av intresse för en ökad förståelse för kvinnliga 

arbetstagares upplevelser. Med en ökad förståelse för arbetstagare får arbetsgivare även en 

ökad möjlighet att skapa en trivsam arbetsplats. 

Det var för mig väntat att kvinnorna i studien inte reflekterat över att de upplevde att det fanns 

skillnader mellan sina manliga och kvinnliga kollegor. Dels tror jag att personer ser sina 

vänner som individer och inte reflekterar över att de grupperar människor, oavsett hur nära 

man står varandra. Vidare tror jag att då människor växt upp med de normer och strukturer 

som finns i samhället är det något som de tar för givet ska vara så. Människor reflekterar 

därför inte över att detta påverkar hur de behandlar människor och gör skillnad på människor 
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som i samhället anses tillhöra olika grupper, vilket kön är ett exempel på. Andra faktorer som 

gör att vi enkelt placerar människor i fack och behandlar dem därefter är etnicitet, ålder och 

klasstillhörighet (Acker 2009).  

Svårigheten att få kvinnor till att söka arbetartjänster inom Schenker AB handlar förmodligen 

om det en informant beskrev, att det tas för givet att en terminalarbetare är en man. Transport 

och logistik är enligt tradition en mansdominerad bransch (Statistikcentralen 2010; SCB 

2010), vilket påverkar våra föreställningar om hur en arbetstagare inom denna bransch ska 

vara. Enligt en informant söker flera kvinnor tjänster på hennes enhet. Denna enhet har redan 

en hög andel kvinnliga arbetstagare vilket kan vara förklaringen till detta. Då de manliga 

arbetstagarna inte längre är i majoritet förändras bilden av en arbetstagare. Kvinnor i studien 

har påpekat att de fick kontakt med arbetsplatsen via en vän. En möjlig orsakskedja är att då 

det arbetar flera kvinnor på en arbetsplats som trivs, pratar de med sina kvinnliga vänner, 

ryktet sprider sig och fler kvinnor söker. 

För arbetsgivare anser jag att det är viktigt att reflektera över föreställningar om hur en 

arbetstagare ska vara och sedan fundera ut var som egentligen är relevant för tjänsten. De 

föreställningar som i slutänden inte är relevant för tjänsten måste medvetengöras så att de inte 

hindrar människor på grund av olika ”grupptillhörigheter” att söka sig till dessa tjänster. Med 

en medvetenhet över de egentliga egenskaper och kunskaper som är viktiga för tjänsten, ökar 

rekryteringsunderlaget samt möjligheten till att anställa den person som bäst är lämpad för 

tjänsten.  

Liksom det framhävs i DB Schenkers värderingar, tror jag att olikheter i verksamheten bidrar 

till bland annat kreativitet, kvalitet, nöjdare kunder och en ökad trivsel. För att skapa en 

arbetsplats med en kultur där det anses positivt med olikheter måste man bestämma sig och 

arbeta aktivt för detta. Liksom produktionschefer berättade under mina möten med dem, 

måste man bestämma sig för att göra arbetsplatsen jämställd då det inte blir så av sig självt. 

Ledarna i organisationen tror jag är nyckeln till detta klimat och de måste arbeta med sin egen 

bild av människor, sina fördomar och föreställningar. Detta då de ofta anses vara en förebild 

för arbetstagarna, liksom informanterna i denna studie beskrivit. Jag menar att människor kan 

lära sig att tänka utanför samhällets strukturer och därigenom behandla människor som 

fulländade individer utan att de ska behöva rätta sig efter normer och bli som ”alla andra”.  
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Metoddiskussion  

Mitt val att använda forskningsintervjun som metod visade sig lyckat. Detta gav mig 

möjlighet till en djupare förståelse för informanterna. Informanterna fick genom den 

halvstrukturerade intervjun möjlighet att berätta om situationer och om påverkade faktorer, 

vilka jag inte i förväg hade förväntat mig. Detta minskade risken för att jag skulle begränsa 

resultaten till mina egna fördomar. Studien gav en bred bild av kvinnornas uppfattningar av 

arbetsplatserna och berörde flera faktorer som påverkar uppfattningen av en arbetsplats. För 

att få en djupare förståelse för varje del av arbetet hade en större och mer tidskrävande studie 

behövt genomföras. Däremot hade jag i denna studie kunna koncentrerat mina 

forskningsfrågor med hjälp av pilotintervjun. Där hade jag då kunnat välja ut några delar av 

arbetet jag ansåg väsentligt att undersöka kopplat till syftet för att sedan mestadels ställa 

frågor kring detta. 

Den kartläggning av könsfördelningen på arbetsplatserna jag genomförde som bakgrund för 

mitt urval tog inte hänsyn till timanställda arbetstagare. Detta innebar att det arbetade fler 

kvinnor på de utvalda arbetsplatserna än vad jag hade kännedom om i mitt urval. Grundtanken 

var att jämföra informanters upplevelser med varandra, beroende på om de arbetade på en 

arbetsplats med hög respektive låg andel kvinnliga arbetstagare. Detta blev inte som tänkt då 

jag efter några intervjuer insåg att fler kvinnor än statistiken visat arbetade på arbetsplatserna 

genom ett varierande antal timanställda arbetstagare. Då samtliga arbetstagare på 

arbetsplatserna arbetar i skift och på olika avdelningar kan en enhet med hög andel kvinnor ha 

avdelningar med endast en kvinna. Motsvarande kan en enhet med låg andel kvinnor ha ett 

skift som samtliga kvinnliga arbetstagare arbetar på. En grundligare kartläggning med hänsyn 

till skift, avdelningar och samtliga arbetstagare oavsett anställningsform, hade föredragits för 

att göra ett bättre urval. Då hade enheterna kunnat jämföras med varandra. Även 

anställningstiden hade kunnat tas med i beräkningen när urvalet gjordes då jag upplevt vissa 

skillnader i utsagor från arbetstagare som arbetat länge i jämförelse med de som arbetat kort 

tid. I denna studie blev det lyckligtvis ett brett spann ändå gällande ålder, yrkesroll och 

anställningstid. Detta tror jag var en fördel för studien då dessa olikheter kan representera hur 

arbetsplatserna ser ut. 
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Framtida forskning 

Arbetsplatser ser ut på olika sätt, eftersom de utgörs av människor. Denna studie är av intresse 

för att kunna jämföra likheter och skillnader mellan arbetsplatser. Studien är unik då det 

tidigare inte gjorts en liknande undersökning inom Schenker AB. Den enda svenska studie jag 

funnit med samma syfte som min är Lindgrens (1983) vilket är gjord på 80-talet. Då de 

mänskliga kulturerna ständigt förändras, är vetenskapen i behov av att ny forskning ständigt 

bedrivs inom dessa områden. Intressant vore att göra en grundligare jämförelse mellan 

resultaten i Lindgrens (1983) studie och i min för att utröna skillnader och likheter och hur 

kvinnors utsagor om arbetsplatsen förändrats med tid. Ännu ett förslag på en framtida studie 

är att göra en större undersökning med flera olika mansdominerade företag. Först då skulle 

generella slutsatser kring hur kvinnor beter sig på denna typ av arbetsplats kunna dras. En 

kompletterande studie med fokus på manliga arbetstagares upplevelser av en samma 

arbetsplatser skulle vara intressant att genomföra, för att sedan jämföra resultaten med denna 

studie där det är kvinnliga arbetstagares upplevelser som är i fokus.  
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Bilaga 1.  DB SCHENKER POLICY 

 

Policy för jämställdhet och mångfald 

 På DB Schenker ser vi mångfald som en styrka och värdesätter olikheter. 

 Vårt företag ska vara en arbetsplats som alla kan känna stolthet över. 

 DB Schenker ska vara ett attraktivt alternativ när kvinnor och män med olika 

bakgrund och erfarenhet väljer arbetsplats och arbetsgivare. 

 Våra arbetsplatser ska vara fria från trakasserier och diskriminering 
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Bilaga 2. INTERVJUGUIDE 

Inledning 

 Tack för din medverkan. 

 Allt material i denna studie kommer att behandlas konfidentiellt och det är endast jag 

har tillgång till namn och intervjumaterial. 

 Jag spelar in intervjun för min egen skull och inspelningen är endast tillgänglig för 

mig. Är det ok?  

 Medverkan är frivillig och du kan när som helst dra dig ut. 

Syftet med studien är att kartlägga kollektivanställda kvinnornas upplevelse av att arbeta på 

mansdominerade arbetsplatser. Den utvalda organisationen att granska är Schenker AB, 

Division land. 

Vi har ungefär en timme och jag tänkte lägga upp det som så att jag först frågar dig 

Allmänt om ditt arbete, hur du hamnade här och hur du trivs. Sedan går jag vidare till frågor 

om DB Schenker som en mansdominerad organisation. 

 Hur låter det upplägget? 

 Har du några frågor innan vi börjar intervjun? 

 

Allmänt om arbetet 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Kan du berätta för mig vad du gör under en vanlig arbetsdag? 

 

Det sociala klimatet 

 Vilka kollegor har du mest arbetsrelaterad kontakt med?  

 Vilka kollegor är du mest ”kompis” med?  

 Träffas ni arbetskamrater någon gång utanför arbetat? (Skillnader mellan manliga och 

kvinnliga anställda)? 
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Rekryteringsprocessen 

 Vad var det som gjorde att du sökte dig till Schenker AB? Vad lockade? 

 Kan du berätta om de första veckorna du arbetade här? Hur kändes det? 

 

Utvecklingsmöjligheter 

 Just nu jobbar du som…… kommer du att vara kvar på samma tjänst på Schenker AB 

om fem år? 

 Finns det något inom arbetet du vill göra eller göra mer av? Finns den möjligheten tror 

du? 

 Upplever du att dina kollegor och du har samma möjligheter till att utvecklas? 

(manliga och kvinnliga)   

 

Trivsel 

 Hur trivs du på arbetsplatsen? Något som kan förbättras? 

 Tycker du att det märks att det här är en mansdominerad arbetsplats?  Är det något du 

skulle vilja förändra? 

 

Närmsta chef 

 Är din närmaste chef manlig eller kvinnlig? Har det alltid varit så?  

 Hur fungerar han/hon med sina underställda? 

 Upplever du skillnader på hur han/hon behandlar kvinnliga och manliga arbetstagare? 

Avslut 

 Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi avslutar 

intervjun? 

 Tack för din tid! 
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Bilaga 3. INFORMATIONSBLAD TILL INFORMANTERNA 

”Tjena tjejer”! 

Information om ett projektarbete kring jämställda arbetsplatser. 

Ett forskningsprojekt, Tjena tjejer, som berör kvinnliga arbetstagare på mansdominerade 

arbetsplatser bedrivs under april-maj på Schenker AB, Division Land via Umeå Universitet. 

Studien knyter an till det uppsatta målet i DB Schenkers Plan för Lika rättigheter och 

möjligheter; att uppnå en jämnare könsfördelning på arbetsplatser som idag har en obalans. 

Detta mål har satts upp då vi anser att jämställda arbetsplatser med blandade grupper bidrar 

till en god verksamhetsutveckling genom ökad kreativitet och kvalitet, nöjdare kunder, ett 

öppet och tillåtande arbetsklimat, trivsel, trygghet och ett ökat rekryteringsunderlag. En 

förutsättning för att nå målet är att fler kvinnor söker tjänster i företaget. Det finns idag 

mycket få kvinnor bland de kollektivanställda, men förhoppningen är att de blir fler.  

Jag som kommer att utföra denna studie heter Elin Eriksson och gör med detta mitt 

examensarbete på personalvetarprogrammet vid Umeå universitet. Jag har tidigare praktiserat 

på HR-avdelningen på huvudkontoret i Göteborg. Studien syftar till att kartlägga 

kollektivanställda kvinnors upplevelse av att arbeta på mansdominerade arbetsplatser. 

Detta för att identifiera hinder och framgångsfaktorer i arbetet för en ökad andel kvinnliga 

arbetstagare.  

Studien bygger på intervjuer med ett antal slumpmässigt valda kvinnliga kollektivanställda på 

Division land. Enheterna väljs ut med hänsyn till andel kvinnliga kollektivanställda (några 

med liten andel kvinnor och några med relativt hög andel kvinnor). Intervjupersonerna 

kommer att vara anonyma och inga namn kommer att nämnas i examensarbetet. Samtligt 

intervjumaterial kommer att skyddas då endast jag kommer att ha tillgång till dem.  

Din enhet är en av de utvalda och genom ett slumpmässigt urval har ditt namn valts ut 

för medverkan i studien! Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst dra dig ut ur 

studien, men vi hoppas förstås att du vill delta. Intervjun tar ca 1 timme och kommer att äga 

rum på din arbetsplats under arbetstid vecka16 eller 17, beroende på när det bäst passar dig 

och er. Produktionschefen på din enhet har informerats om studien och ger sitt stöd och 

godkännande till medverkan.  
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Jag kommer inom kort att kontakta dig, via telefon eller e-post (om du har en sådan), för att 

berätta mer och svara på dina eventuella frågor samt bestämma lämplig tid för intervjun. 

Stort tack på förhand för din medverkan och värdefulla hjälp! 

Med vänliga hälsningar 

Elin Eriksson, Umeå Universitet   

P.S. Du är även välkommen att kontakta Ulla Åhrlin på HK/personalavdelningen, om du vill 

du ha mer information. D.S.     
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Bilaga 4: Information till produktionschefer 
Hej Produktionschefer! 

Vill här informera er om ett projekt som under de kommande veckorna kommer att drivas av vår tidigare 

praktikant här på HR – Elin Eriksson, studerande på Personalvetarlinjen i Umeå. Under sin praktikperiod under 

hösten 2012 kom Elin i mycket nära kontakt med vårt LIKA-spel och agerade också spelledare vid ett par 

speltillfällen med medarbetare i Norr-/Västerbotten. Nu har Elin valt att också bedriva sitt avslutande 

examensarbete/uppsats på Schenker, något vi är mycket glada för! 

Som ämne för sitt arbete har hon valt att närmare studera kvinnors upplevelser på mansdominerade 

arbetsplatser – något som vi i vår Plan för Lika rättigheter och möjligheter också lyft som en viktig faktor i 

arbetet för att uppnå en jämnare könsfördelning i grupper/personalkategorier där vi idag ser en obalans. Och 

en sådan grupp är våra kollektivanställda medarbetare där kvinnorna utgör en mycket låg andel – 8%. 

Elin beskriver sitt projekt närmare i bilagan. Basen för hennes arbete är intervjuer med ett antal kvinnliga 

medarbetare på ett urval av våra terminaler.  Deltagandet är självklart frivilligt, men vi hoppas förstås att både 

de slumpmässigt utvalda kvinnorna och ni som produktionschefer på de terminaler som valts ut tycker att det 

är intressant och värdefullt att delta. Intervjuerna kommer att genomföras på arbetsplatsen och under 

arbetstid, så vi behöver ert godkännande och stöd innan vi går ut med information och förfrågan till era 

kvinnliga medarbetare. 

Eftersom intervjuerna kommer att genomföras under i huvudsak nästa vecka (16-17), så vi är mycket 

tacksamma för snabb återkoppling från er. Kvinnorna kommer att kontaktas per mail (de som har e-postadress) 

eller telefon så snart vi fått positivt besked från er. 

Stort tack på förhand för ett snabbt och förhoppningsvis positivt svar! 

  

Vänliga hälsningar 

/Ulla Åhrlin 

 

 


