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Förord  
Arbetet med denna studie har varit både intressant och berikande, där vi fått möjligheten att  
ta del av de upplevelser som våra kvinnliga informanter delat med sig av. Att vara kvinna i en 
manlig värld har vi förstått inte alltid är en dans på röda rosor. Kvinnornas berättelser har 
bidragit till att öka vår förståelse för de svårigheter, men även de möjligheter som kvinnor kan 
komma att möta i ett mansdominerat yrke.  

Vi vill härmed tacka samtliga som varit med och stöttat oss i genomförandet av detta arbete!  

Ett särskilt tack riktas till:  

Vår handledare Anna Norberg som under arbetets gång på ett professionellt sätt gett oss 
feedback och värdefulla synpunkter.  

Våra informanter som medverkat och delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Utan 
ert deltagande hade denna studie inte varit möjlig att genomföra.  

Våra respektive sambos för ert tålamod och eviga stöd, och för att ni aldrig tvivlat på oss. Ni 
är bäst! 

Främst av allt vill vi tacka varandra- för ett fantastiskt samarbete där vi använt oss av våra 
respektive styrkor och därigenom  kompletterat varandra, samt för att vi också stått ut med 
varandra under dessa intensiva veckor.  

Tack! 

 

Emelie Malmbo och Hanna Vidmark  

Umeå, Juni 2015 

 

  



 

 

Sammanfattning 
På den svenska arbetsmarknaden beskrivs det idag finnas en tydlig 
könssegregering där kvinnor och män arbetar inom olika yrken och branscher, och 
där vissa arbeten anses lämpade för kvinnor medan andra anses lämpade för män. 
Att kvinnor söker sig till mansdominerade yrken är idag mer vanligt än tidigare. 
Syftet och frågeställningarna i denna studie var att undersöka en grupp kvinnors 
egna upplevelser av att arbeta inom olika typer av mansdominerade yrken, samt 
att undersöka hur de kommit dit och vilka vägar de tagit under resans gång. 
Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer och urvalet bestod av 
åtta kvinnor som alla arbetade inom mansdominerade yrken. För att kunna förstå 
och analysera vårt material använde vi oss av tidigare forskning inom ämnet, samt 
teoretiska utgångspunkter som kön och genus, genusordning, uppfattningen om 
manligt och kvinnligt, könsmärkningsprocessen samt homosocialitet. Studiens 
resultat visade att intresset för yrket och dess arbetsuppgifter varit betydande i 
kvinnornas val av yrke, men att deras vägar till det valda yrket skilt sig åt. 
Flertalet lyfte svårigheter och hinder utifrån att vara i minoritet inom ett 
mansdominerat yrke, och kvinnorna redogjorde för hur de ibland använde sig av 
olika strategier och förhållningssätt för att kunna hantera dessa situationer. Trots 
upplevda hinder redogjorde dock samtliga kvinnor för hur de trivs med sitt yrke 
och på arbetsplatsen. 
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Inledning 
Sverige är ett av de länder där flest människor, både kvinnor och män förvärvsarbetar, och 
Sverige beskrivs därför ofta som ett land vars arbetsmarknad anses vara en av de mest 
jämställda (Abrahamsson, 2009). Å andra sidan beskriver Abrahamsson (2009) att 
könssegregeringen på den svenska arbetsmarknaden är tydlig, då kvinnor och män arbetar 
inom olika yrken och branscher, och även med skilda arbetsuppgifter. Författaren förklarar 
vidare att denna könssegregering kan upplevas som statisk och därmed svår att förändra, men 
att den under senare år ändå blivit mindre och att kvinnor och män i större utsträckning 
arbetar inom liknande yrken och branscher. Med hänvisning till SOU- rapporten Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden förklarar Abrahamsson (2009) att detta bland annat skulle 
kunna vara ett resultat av kvinnors ökade vilja att studera och skaffa sig högre utbildning samt 
även deras ökade möjligheter att röra sig bland olika yrken och inom olika branscher.   

Historiskt sett är den könssegregerade arbetsmarknanden inte någonting nytt. I och med 
industrialismens genombrott ansågs männen vara de som skulle arbeta inom industrin, medan 
kvinnorna skulle vara hemma och ta hand om familj och hushåll. Detta innebar i sin tur att 
kvinnor och män sällan konkurrerade om samma typer av arbeten. Uppfattningen var under 
denna tid att kvinnor lämpade sig bäst att utföra enklare arbetsuppgifter och denna norm blev 
ett sätt att utestänga kvinnorna från de högavlönade och mer kvalificerade yrkena. Idag finns 
inte samma formella hinder för kvinnor att kunna utbilda sig och arbeta inom olika typer av 
yrken, men trots detta är det fortfarande en uppdelad arbetsmarknad (SOU, 2004). Utifrån 
statistik från SCB (2014) är vissa yrken kraftigt mansdominerade, medan andra är kraftigt 
kvinnodominerade, och de kvinnliga yrkena ger inte samma möjlighet till högre lön och 
möjligheten att kunna göra karriär som de manliga yrkena (SOU, 2004).  

Sandell (2007) beskriver att könssegregeringen börjar redan på gymnasiet, där flickor och 
pojkar tenderar att välja olika utbildningar och inriktningar, och där många av programmen 
inom gymnasieskolan är tydligt könsmärkta. Den tydligaste könsmässiga segregationen går att 
finna mellan de olika yrkesprogrammen, medan de studieförberedande programmen generellt 
sett har en jämnare könsfördelning. Författaren menar att grunden för individers karriärval 
läggs på gymnasiet, och det är alltså där som de unga genom sina val av gymnasieprogram 
antingen bidrar till att återskapa den rådande könsordningen eller gör otraditionella och 
könsöverskridande val.  

Varför väljer då kvinnor att gå emot denna norm och arbeta inom typiskt manliga yrken, och 
vilka upplevelser och erfarenheter har de av detta? Som blivande studie- och yrkesvägledare 
anser vi att det är av intresse att undersöka detta. Enligt läroplanen för gymnasieskolan 
beskrivs att ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Eleverna ska uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som 
är kvinnligt och manligt.” (SKOLFS 2011:144. s. 6) Utifrån detta anser vi att det är av vikt för 
oss som vägledare att förstå hur kvinnors karriärutveckling inom mansdominerade yrken kan 
se ut, samt att kunna förstå och bredda kunskapen kring processen, och hur det är att vara 
kvinna i en manlig värld. Förhoppningarna är att denna kunskap ska bidra till ökad förståelse i 
arbetet med studie- och yrkesvägledning.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta arbete är att öka kunskapen och förståelsen för kvinnors egna upplevelser av 
att arbeta inom olika typer av mansdominerade yrken.  

De frågeställningar vi ämnar att besvara är: 

x Vilka motiv anger kvinnorna till att de valt att arbeta/arbetar inom mansdominerade 
yrken samt vilka steg har de tagit för att nå det nuvarande yrket? 

x Vilka upplevelser har kvinnorna av att arbeta inom mansdominerade yrken? 

Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrund, där kvinnans väg till förvärvsarbete presenteras samt en 
presentation av dagens könssegregerade arbetsmarknad. Därefter redogörs de teoretiska 
utgångspunkter som legat till grund för analysen. Tidigare forskning och studier som gjorts 
inom området redovisas, och därefter beskrivs studiens metod. Resultat och analys presenteras 
utifrån teman, och i diskussionen lyfts resonemang kring metod och resultat. Avslutningsvis 
ges förslag till vidare forskning.  

Bakgrund  
Följande avsnitt inleds med en beskrivning av hur kvinnans väg till förvärvsarbete sett ut 
genom historien. Därefter redogörs för hur dagens arbetsmarknad ser ut och på vilket sätt 
denna är uppdelad efter kön. 

Kvinnans väg till förvärvsarbete 
Arbetande kvinnor är ingen modern företeelse, utan kvinnor har alltid varit bidragande till 
produktionen, dock inte inom samma kvalificerade yrken som männen. Under 
industrialismens framfart förändrades det tidigare jordbrukarhushållet till ett nytt typ av 
hushåll, där lönearbete blev den främsta källan till inkomst. Samhällets norm under denna tid 
var att männen skulle arbeta och försörja familjen ekonominskt, medan kvinnornas 
arbetsuppgift var att ta hand om arbetet inom det egna hushållet och familjen. Denna 
rollindelning kom också att bli den som ansågs vara den givna (SOU, 2004).  

Vid 1900-talets början var det främst ogifta kvinnor som var yrkesverksamma, då den rådande 
normen var att gifta kvinnor skulle försörjas av sina män och enbart arbeta inom det egna 
hushållet, och det var inte förrän på 1960- talet som även gifta kvinnor blev en del på den 
svenska arbetsmarknaden. Villkoren för mäns respektive kvinnors arbete skilde sig åt under 
denna tid, då det fanns ett allmänt tvivel till att gifta kvinnor skulle få arbeta, vilket också 
gjorde det svårt för dessa att kunna behålla sina arbeten då det blev giftemål (Stanfors, 2007). 
Löfström (2005) redogör för de hinder som kvinnorna möttes av då denne beskriver hur 
arbetsgivare fram till 1939 (då en lag trädde in och förbjöd detta) hade möjlighet att avskeda 
kvinnor som blev gravida eller gifte sig. Kvinnornas löner var lägre än männens oavsett 
arbetsuppgifter och de som hade barn hade inte heller möjlighet till barnomsorg. Även rätten 
till utbildning var begränsad, då de högre, statliga utbildningarna fram tills slutet på 1920- 
talet var reserverade för män.  
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Under 1920- talet öppnades nya deltidsarbetsmarknader upp, bland annat inom handel och 
administration, utbildning och inom omsorgen (vilket ansågs som kvinnliga områden), samt 
att lönerna för kvinnorna steg, vilket lockade kvinnor till formell yrkesverksamhet. 
Utbildningsreformer under 1940- talet ledde till en mer jämlik utbildning och diskriminerande 
hinder som tidigare funnits mot kvinnor avskaffades i lagstiftning. Den utbildningsexpansion 
som ägde rum under 1960- 70- talet gjorde det möjligt för allt fler kvinnor att utbilda sig inom 
högre utbildning, och samtidigt utvecklades även den svenska välfärdsstaten genom nya 
reformer gällande familjepolitik och barnomsorg. Dessa insatser gjorde det möjligt för  
kvinnor att arbeta och även att kunna kombinera arbete och familj. Den tidigare manliga 
försörjarnormen, där mannen ansågs vara den som ansvarade för att försörja familjen 
ekonomiskt ersattes med en tvåförsörjarnorm. Detta innebar att både kvinnor och män 
arbetade för att bidra till försörjningen (Stanfors, 2007). 

Dagens könssegregerade arbetsmarknad  
Stanfors (2007) redogör för att kvinnor på samma sätt som män alltid arbetat, men att deras 
erfarenheter skiljer sig då kvinnor under alla tider kombinerat arbete och familj. Författaren 
beskriver sambandet mellan detta och det faktum att det alltid funnits en arbetsfördelning 
mellan män och kvinnor, och detta går även att finna i dagens arbetsmarknad i form av 
könssegregering. Detta innebär att kvinnor och män arbetar inom olika områden, inom olika 
branscher och med olika typer av yrken, där männen är dominerande i den privata sektorn, 
medan kvinnorna oftast går att finna inom offentlig sektor. Författaren förklarar vidare att 
kvinnor och män inom samma arbetsområde ibland också innehar olika positioner, där 
kvinnorna fortfarande är i minoritet på de högre positionerna.  
 
Att arbetsmarknaden är könssegregerad visar hur olika arbeten, yrken och branscher kodas 
eller könsmärks, utifrån vad som anses manligt respektive kvinnligt. Detta är inte någoting 
statiskt, utan föränderligt över tid, men har ofta att göra med hur yrket värderats historiskt 
sett, och huruvida arbetsuppgifterna uppfattats som främst avsedda för kvinnor eller män 
(Stansfors, 2007). Enligt statistik från SCB (2014) är dagens arbetsmarknad kraftigt 
könsuppdelad där vissa yrken är tydligt mansdominerade och andra kvinnodominerade. För 
att ett yrke ska klassificeras som könsdominerat krävs det att andelen av det ena könet 
överstiger 60 %. Vidare beskrivs att endast tre av de 30 största yrkena har en jämn 
könsfördelning, och dessa yrken är kock/kokerskor, läkare samt universitet- och 
högskollärare. De förvärvsarbetande kvinnorna finns främst inom yrken som undersköterska, 
sjukvårdsbiträde och sjuksköterska, i olika yrken inom utbildning samt även inom kontor. De 
mest mansdominerade yrkena är byggnadshantverkare/träarbetare, ingenjör/tekniker, 
fordonsförare och maskin- och motorreparatör.  
 
Abrahamsson (2009) redogör för hur könsuppdelningen i arbetslivet, trots tröga processer, 
gradvis minskar. Detta beskriver författaren med hänsvisning till SOU- rapporten Den 
könsuppdelade arbetsmarknaden kan vara ett resultat av att kvinnor idag väljer att utbilda sig 
mer inom högre utbildning, att de har höga betyg samt även deras ökade förmåga att röra sig 
bland olika yrken och inom olika branscher. Sedan 1990- talet har en växande andel kvinnor 
börjat söka sig mot tidigare traditionella mansdominerade utbildningar och yrken med både 
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högre lön och status. Stanfors (2007) menar att detta har att göra med att kvinnorna ändrat sitt 
beteende i samband med att deras roller förändrats under de ekonomiska och samälleliga 
förändringar som skett. Abrahamsson (2009) förklarar vidare att andelen kvinnor som söker 
sig till mansdominerade yrken främst ökat i yrken som kräver både högre och längre 
utbildning, såsom inom teknikområdet, samt inom yrken som är under utveckling. 
Könsmönstret inom yrken som inte kräver vidare utbildning har under de senaste tio åren varit 
i stort sett oförändrad. 

Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt beskrivs och redogörs för de teoretiska utgångspunkter som vi utgått från, 
och som vi kopplat resultaten till under resultat- och analysavsnittet. 

Kön och genus  
Begreppen kön och genus kan defineras på olika sätt, vilka innebär en slags klassificering och 
även en slags ordning. Enligt det Nationella sekretariatet för genusforskning (2014) kan kön 
beskrivas som det biologiska könet där indelningen sker genom gruppen ”män” och ”kvinnor” 
utifrån biologiska skillnader, medan begreppet genus mer syftar till ett socialt konstruerat 
klassifikationssystem där män och kvinnor också delas in i olika kategorier, men där dessa 
kategorier även förknippas med olika typer av beteendemässiga och kulturella 
handlingsmönster samt psykologiska och sociala egenskaper.  

Wahl och Linghag (2013) förklarar att under den tidiga kvinnorforskningen gjordes det 
åtskillnad mellan biologiskt och socialt kön för att uppmärksamma det betydande i den socialt 
skapade delen. Begreppen ansågs dock som otillräckliga av forskare under 1980- talet, och 
från engelskan gender översattes socialt kön istället med begreppet genus. Thomson och 
Elwin- Novak (2003) menar att vare sig kön eller genus är någonting man är, utan snarare 
någonting man gör, och dessa använder begreppen synonymt, med avseede på att kön skapas 
socialt och kulturellt. Detta kommer även vi att utgå från, och vi kommer därmed att använda 
kön och genus synonymt i denna uppsats.  

Genusordning 
Inom genusforskningen beskrivs en generell genusordning eller ett genussystem i samhället, 
vilket kan liknas vid ett mönster av maktrelationer mellan män och kvinnor och de 
definitioner av vad som anses vara manligt och kvinnligt. Genus rör inte enbart enskilda 
individer och dess identiteter och karaktärer, utan även institutioner. Genusordningen beskrivs 
som en föränderlig struktur av processer, föreställningar och förväntningar, vilket skapar ett 
mönster och en ordningsstruktur utifrån kön (Hirdman, 1988). 

Inom genusordningen beskrivs två grundläggande principer eller logiker. Dessa principer är 
den isärhållande logiken samt den hierarkiska logiken. Den förstnämnda innebär isärhållandet 
av könen och en tanke kring hur dessa inte bör blandas. Utifrån detta tilldelas kvinnor och 
män olika aktiviteter och sysslor och tillskrivs även olika egenskaper. Den andra logiken 
redogör för hur mannen är normen och därmed vad som anses vara det normala och det 
naturliga, och det denne gör värderas även högre än det kvinnor gör (Hirdman, 1988).  
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Hirdman (1988) redogör för hur dessa logiker bidrar till en arbetsdelning mellan könen utifrån 
vad som anses kvinnligt eller manligt, och genom denna struktur skapas även ett slags  
genuskontrakt. Genuskontraktet fungerar som en osynlig överrenskommelse mellan könen 
och dess relation, med tydliga föreställningar om hur kvinnor och män ska vara, se ut, bete 
sig, känna och tänka. Denna överenskommelse är enligt författaren föränderlig över tid, men 
ärvs ofta genom generationer, vilket också innebär att denna ordning reproduceras. 

Uppfattningen om kvinnligt och manligt 
Uppfattningen om vad som anses kvinnligt respektive manligt menar Abrahamsson (2009) är 
konstruerade stereotypa uppfattningar hos människan, och förväntningarna på män och 
kvinnor skiljer sig åt. Connell (2009) beskriver att föreställningar om dessa skillnader ofta 
upplevs som naturliga. Män och kvinnor ses naturligt som varandras motsatser vad gäller 
deras sätt att tänka och kommunicera, deras känslor samt deras egenskaper och förmågor. 
Utifrån dessa stereotypa uppfattningar tillskrivs kvinnor och män olika egenskaper och 
kompetenser, där kvinnor beskrivs i passiva ordalag medan män beskrivs som aktiva. Typiska 
egenskaper som tillskrivs kvinnor är enligt Abrahamsson (2009) att kvinnor är försiktiga, 
noggranna, eftertänksamma, ansvarfulla, ordningssamma och otekniska, samt att de lämpar 
sig att arbeta med människor. Män beskrivs kunna framhäva sig själva, vara raka och agera 
direkt, de ställer krav, tar risker och är tekniskt kunniga, samt att de lämpar sig bättre att 
arbeta med saker och ting. När detta traditionella mönster bryts, och en kvinna eller en man 
visar upp en kompetens eller en egenskap som uppfattas som tillhörande det motsatta könet 
upplevs denna person ofta som avvikande (Westberg-Wohlgemuth, 1996). 

Könsmärkningsprocessen 
Människan skapar sin värld genom olika föreställningar som influeras av kulturella, sociala 
och personliga förhållanden av människor i dennes omgivning. Dessa föreställningar formas 
oftast omedvetet hos människan och medför att specifika egenskaper för män respektive 
kvinnor kopplas samman med arbetsuppgifter/yrken, vilket blir en del av 
könsmärkningsprocessen (Westberg-Wohlgemuth, 1996). I samhället, men även i arbetslivet, 
finns normer, traditioner, historia och kultur som tillsammans också bidrar till 
könsmärkningsprocessen. Westberg (2001) beskriver att denna process inte är statisk, utan 
föränderlig över tid, men föreställningar från samhället beskrivs vara sega. Vidare menar 
författaren att denna könsmärkningsprocess bidrar till att återskapa den rådande 
samhällsordningen när det gäller uppfattningar om manliga respektive kvinnliga yrken. När 
företag ska anställa arbetskraft eftersträvas att den sökande ska vara passande för de 
arbetsuppgifter som yrket kräver. För att avgöra vem som är passande finns föreställningar 
om vad som krävs för att kunna utföra arbetet, vilka är grundade i samhällets normer och 
dessa ses även som naturliga för de arbetssökande (Westberg, 2001). 
Könsmärkningsbegreppet har även en spegling av makt, då det anger statusen av en syssla. En 
syssla som har manlig könsmärkning har oftast högre status och makt än en syssla som 
förknippas som kvinnlig (Wahl & Linghag, 2013). 

Få yrken är könsneutrala, och Wahl, Holgersson, Höök och Linghag (2011) hänvisar till 
Acker då de beskriver hur kvinnlighet och manlighet kan skapas och reproduceras i 
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organisationer, bland annat genom dagliga praktiker (vad individer inom organisationen gör i 
det dagliga arbetet) som medvetet och omedvetet skapar könsuppdelningar. Vidare förklaras 
att organisationer och människor inom denna bidrar till att skapa symboler som uttrycker, 
förklarar och förstärker könsuppdelningar, varpå olika arbeten förknippas med manlighet 
respektive kvinnlighet. Interaktionen mellan människor är också bidragande till att skapa 
könsuppdelningar, men även vem som anses över- och underordnad. Vardagsspråket i sig 
skapar könsskillnader utifrån vem som pratar, på vilket sätt och om vad. Författarna hänvisar 
vidare till Acker och redogör för hur detta kan påverka hur människor förstår och framställer 
sig själva, hur dessa agerar och beter sig inom en organisation. 

Homosocialitet 
På arbetsplatser och inom yrken där män dominerar växer det ofta fram en slags manlig social 
gemenskap eller en kultur, och detta beskriver Wahl och Linghag (2013) som homosocialitet. 
Homosocialitet innebär ett slags manligt kollektiv som skapats socialt, där männen bekräftar 
varandras manlighet genom interaktion, egna aktiviteter och en egen jargong, vilket i sin tur 
innebär att kvinnorna utesluts och männen bekräftas därmed som överordad kvinnorna. Denna 
gemenskap bygger egentligen inte på gemensamma och liknande intressen, utan snarare på de 
faktum att dessa är just män, och deras kön blir därmed avgörande. Inom en manlig 
organisation kan det vara svårt för en kvinna att komma in, då män oftanväljer att rekrytera 
andra män, för att dessa liknar dem själva och passar in i den manliga kulturen vilket anses 
vara normen. Författarna beskriver att en av konsekvenserna av homosocialiteten blir att 
könssegregeringen inom organisationer reproduceras (Wahl & Linghag 2013, Abrahamsson 
2009).  

Tidigare forskning  
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning som gjorts inom området. Denna forskning 
presenteras utifrån olika teman, där tidigare studier sammafattats.  

Motiven bakom att söka sig till ett mansdominerat yrke 
Utifrån studier som gjorts med kvinnor i mansdominerade yrken går det att finna olika motiv 
till att dessa sökt sig mot typiskt manliga utbildningar och yrken. Enligt Nilsson Fägerlind 
(2007) är motivation och intresse av avgörande vikt då det kommer till att göra otraditionella 
utbildnings- och yrkesval. Med hänvisning till Toll- Anderbrinks intervjustudie kring kvinnor 
i mansdominerade yrken lyfter författaren ett antal motiv till att kvinnor väljer att söka sig till 
tekniska områden. Ett av motiven anges vara att familj, vänner eller pojkvänner introducerat 
kvinnorna för tekniken och den kultur som följer med denna, samt att dessa varit ett stöd för 
kvinnorna, vilket bidragit till ett utvecklat intresse, kunskaper och erfarenheter. Intresset för 
det tekniska området kan också ha kunnat förvärvats genom sommarjobb eller praktik. 
Författaren lyfter även kvinnornas nyfikenhet till det tekniska området, och hur de sett 
området som en typ av utmaning (Nilsson Fägerlind, 2007).  

Kvinnor inom transportbranschen har också angett ett antal motiv till att de sökt sig till denna 
typiskt manliga bransch. Vissa kvinnor anger att dessa fötts in i yrket då en eller båda 
föräldrarna varit arbetsverksamma inom branschen, och att de därefter blivit kvar inom 
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samma område. Andra beskriver att de snarare styrts in utifrån att dessa inte haft några andra 
val, vilket skett bland annat via Arbetsförmedlingen som erbjudit utbildning då det varit brist 
inom arbetsområdet. Att slumpen spelat en betydande roll har inte heller varit ovanligt, där 
dessa kvinnor beskriver hur de halkat in i yrket, för att sedan bli kvar då de insett att de trivts 
(TYA, 2014).  

Bergman (2003a) har i sin undersökning av kvinnor inom industrin studerat tolv kvinnliga 
ingenjörer inom sju olika industriföretag, och deras motiv till utbilda sig och arbeta som 
ingenjörer. Kvinnorna i studien anger enligt författaren att valet bottnat i ett intresse för 
ämnen som matematik, fysik och kemi, och att detta lett in dessa på naturvetenskapliga 
gymnasieprogram. Förutom intresset för ämnena menar kvinnorna att dessa breda 
gymnasieprogram öppnat upp för större möjligheter till vidare studier och bidragit med ett 
bredare utbud. Generellt menar Bergman (2003a) att kvinnorna i undersökningen sett 
studierna som stimulerande och att detta varit en av drivkrafterna att studera vidare, samt att 
de också motiverats av lärares engagemang och stöd. Utifrån Bergmans (2003a) studier går 
det att finna att många av de kvinnor som hon intervjuat beskriver sig själva som 
”pojkflickor” (Bergman, 2003b. s. 39) som alltid mekat och skruvat, vilket naturligt lett 
kvinnorna mot mansdominerade yrken och branscher. Det faktum att dessa yrken inte 
innefattar arbetsuppgifter som går att ta med hem lyfts också som en bidragande faktor till 
valet. 

Att arbeta i en manlig värld- skillnader i arbetsuppgifter och arbetsvillkor  
Cettner (2008) har i sin intervjustudie med elva kvinnliga civilingenjörer inom byggbranschen 
undersökt kvinnornas egna upplevelser och erfarenheter av att arbeta inom detta typiskt 
mansdominerade yrke. Att vara en av få kvinnor inom en mansdominerad arbetsplats menar 
informanterna innebär ett slags utanförskap och även en ensamhet. Författaren redogör för hur 
kvinnorna ofta upplever att kraven och förväntningarna på kvinnor respektive män ute på 
arbetsplatserna ser annorlunda ut, och att kvinnorna fått jobba hårt för att tas på allvar. 
Mannen anses vara normen inom civilingenjörsyrket och byggbranschen, liksom inom andra 
liknande mansdominerade branscher (se bland andra Olofsson, 2000 och Bergman, 2003a), 
och denna norm förknippas med handlingskraft, beslutsamhet och framgång. Cettner (2008) 
redogör vidare för hur kvinnorna menar att detta gör det svårt för dem att själva bygga upp en 
trovärdighet som ingenjör, då det som förväntas i samband med en ”ingenjör” är en man. En 
kvinnlig ingenjör blir därmed avvikande och möts ofta med misstro och tvivel, och de 
upplever stundtals att de måste tona ner sina feminina drag. Den manliga normen styr 
beteenden och ageranden inom arbetsplatsen, och kvinnorna redogör för hur de upplever att 
de måste anpassa sig efter normen, den manliga kulturen och det som förväntas för att 
accepteras i arbetsgemenskapen (Cettner, 2008).  

De upplevda skillnaderna i krav och förväntningar visar sig utifrån kvinnornas beskrivningar 
och upplevelser av att ständigt bli kontrollerade vad gäller deras kompetens. De menar att de 
ofta behöver hävda sig för att bli tagna på allvar. Cettner (2008) redogör för hur hennes 
informanter många gånger försöker ligga steget före och alltid ha svar på tal, varpå 
arbetsbördan också blir tyngre. För att inte behöva ifrågasättas var de flesta kvinnor som 
intervjuades måna om att skaffa sig så mycket yrkeserfarenhet som möjligt. Känslan av att 
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ständigt vara granskad beskrivs också av Rolstons (2010) informanter. Rolstons studier 
bygger på ett tjugo månader långt fältarbete där hon observerat och undersökt vardagliga 
samtal som skett via radio mellan både män och kvinnor som arbetar inom gruvindustrin. De 
samtal som undersökts har främst varit de där det rapporterats om mekaniska problem och hur 
dessa ska lösas. Författaren beskriver de kvinnliga mekanikernas upplevelser av att ständigt 
måsta (över-) bevisa för männen att de besitter de kunskaper som krävs för arbetet, samt att de 
även har ett genuint intresse för tekniken.     

Att få hjälp av manliga kollegor med vissa arbetsuppgifter är något som informanterna i både 
Bergmans (2003b) och Denissen (2010) studier tar upp, och där tankarna kring detta är 
delade. Bergman (2003b) menar att hennes kvinnor upplever att männen trivs med uppgiften 
och att dessa antar en hjälpande position på ett positivt sätt, vilket kvinnorna upplever som en 
vänlig gest. Informanterna i Denissens (2010) studie, vilka består av ett femtiotal olika 
kvinnor inom den amerikanska byggbranschen, beskrivs snarare uppleva hjälpen som negativ 
och frusterande. Genom att ständigt få hjälp med vissa uppgifter blir effekterna att kvinnorna 
inte lär sig att klara jobbet själva, varpå dessa kan upplevas som inkompetenta samt att detta 
även kan påverka deras egen syn på sin kompetens negativt. 

Känslan av otillräcklighet och att inte riktigt passa in i någon roll inom den mansdominerade 
arbetsplatsen lyfts av kvinnor i Denissens (2010) och Rolstons (2010) intervjustudier. 
Författarna nämner begreppet double bind. “[…] women face double binds where they are 
held accountable to conflicting expectations for a feminine presentation of self and a 
masculine way of doing the work.” (Denissen, 2010. s.1056). Med detta menas att kvinnor 
inom mansdominerade arbeten ofta  möts av dubbla svårigheter, då dessa både förväntas 
agera och bete sig enligt typiskt kvinnliga föreställningar men samtidigt arbeta ”som män”. 

Utifrån Olofssons (2000) tre arbetsmiljöstudier, i vilka hon intervjuat både kvinnor och män 
angående kvinnors arbetsvillkor inom den svenska byggbranschen beskrivs att kvinnor och 
män arbetar med olika arbetsuppgifter. Kvinnor beskrivs oftare än män arbeta i stödjande 
funktioner inom företagen, vilket innebär att de trots liknande utbildningar och kompetenser 
inte arbetar med samma typer av arbeten inom företagen. Cettners (2008) informanter lyfter 
liknande erfarenheter, då de enligt författaren menar att oavsett hur hårt de arbetar och hur 
mycket de anstränger sig för att ligga steget före är det ofta männen som får de mer 
utvecklande arbetsuppgifterna och även mer ansvar. Dock lyfts ibland deras kvinnliga 
egenskaper och beteenden som betydelsefulla, och i vissa sammanhang upplever kvinnorna 
att detta är användbart. Bergman (2003a) redogör för hur kvinnorna i hennes studie anser att 
det behövs kvinnor inom de mansdominerade arbetsplatserna, och att dessa jobbar på andra 
sätt än männen. Författaren förklarar att kvinnorna uppfattar sig själva som mer noggranna 
och mer måna om att göra jobbet så bra som möjligt, snarare än att bara få arbetet gjort.  

Den fysiska och sociala arbetsmiljön 
Abrahamsson (2009) redogör för kvinnors upplevelser av att arbeta på industriarbetsplatser 
där majoriteten av arbetskraften är män. På dessa industrier har alla arbetsuppgifter inom 
produktionen en manlig könsstämpel och är också anpassade efter männen, men där 
kvinnorna också utför samma sorts uppgifter. Författaren lyfter ett flertal hinder som 
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kvinnorna upplevt, däribland att arbetsmiljön inte är anpassad efter kvinnornas fysiska 
förmåga. Bland annat nämns tungt fysiskt arbete, höjd på arbetsbänkar och tyngd på 
handverktyg som alla är anpassade efter männen och deras fysik. Enligt författaren nämner 
kvinnorna även en rad andra arbetsmiljöproblem, däribland att det inte är en självklarhet att 
det finns omklädningsrum, toaletter eller arbetskläder anpassade efter kvinnor. Trots dessa 
upplevda hinder beskriver författaren att hennes egen uppfattning är att många av dessa 
kvinnor trivs på sitt jobb och att de känner sig som en i gemenskapen under arbetstid. Intresset 
för teknik har medfört att de tekniska arbetsuppgifterna gör arbetet intressant och utvecklande 
samt att arbetet genererar en hög lön.  

Liknande erfarenheter och upplevelser beskrivs också av ett antal kvinnor inom 
transportbranschen, vilka beskriver sitt arbete som utmanande och spännande, och att detta är 
faktorer som gör att de trivs. Det faktum att de arbetar inom en mansdominerad bransch 
upplever kvinnorna enligt studien som mycket positivt då de kan vara med och påverka 
könsfördelningen inom verksamheten samt även synen på denna. Trots att de trivs nämner 
kvinnorna ett antal mindre positiva upplevelser, bland annat bristen på teknik för att 
underlätta det fysiskt tunga arbetet,  men också problem gällande passande arbetskläder, 
avsaknaden av toaletter vid rastplatser samt anpassningar vid graviditet. Kvinnorna nämner 
också att de ofta kan få andra arbetsuppgifter än männen, bland annat administration och 
kontorssysslor, varpå de upplever att de är fast i stereotypiska könsroller (TYA, 2014). 

Att det kan vara en hård jargong på mansdominerade arbetsplatser nämns i några av de 
tidigare studierna. Enligt Cettner (2008) beskriver hennes informanter hur de upplever den 
hårda och diskriminerande jargonen som ett aktivt och öppet motstånd från männens sida, och 
att de därför anser att det är viktigt att ha skinn på näsan, vara stark i sig själv och veta vad 
man vill. Liknande erfarenheter lyfts även av Bergmans (2003b) informanter, där jargongen 
och sexistiska skämt förklaras som något man måste lära sig att hantera och inte ta åt sig av. 
Författaren beskriver kvinnornas upplevelser av att detta sällan är elakt menat, utan snarare 
kärvänligt och skämtsamt, och enligt författaren antyder en del kvinnor att det krävs en viss 
slags kvinna inom dessa mansyrken. Känsliga kvinnor lämpar sig därmed inte för arbete inom 
industrin.   

Möjligheten att kunna påverka sin situation och sitt eget arbete lyfter många kvinnor i 
ovanstående studier som viktiga faktorer till att de trivs med sitt arbete. I Bergmans (2003b) 
undersökning beskriver en av informanterna att det tidvis kan vara svårt att som kvinna i en 
manlig värld bli hörd och sedd, då männen upplevs ta större plats samt även ha större 
möjlighet att både komma med, och få igenom sina förslag.  

Antalets betydelse- effekter av att vara i minoritet 
En forskare som haft stor betydelse för förståelsen av köns betydelse i organisationer är 
Rosabeth Moss Kanter, vilken beskriver att kvinnor och män inom organisationer kan komma 
att möta olika villkor utifrån olika sammansättningar inom grupper (Abrahamsson, 2009). 
Utifrån en studie av ett mansdominerat större industriföretag har Kanter (1977) analyserat den 
skeva gruppen, inom vilken det ena könet dominerar, medan minoriteten (som utgör högst 
15%) enligt författaren tenderar att bli ”tokens”, vilka betraktas som symboliska 
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representanter för en kategori (i detta fall sitt kön). Hon beskriver att situationen av att vara i 
minoritet (exempelvis kvinna i en manlig organisation) kan ge upphov till tre strukturella 
effekter, vilka även går att finna i mer nutida studier (se bland andra Abrahamsson, 2009 och 
Cettner, 2008). 

Synlighetseffekten innebär att kvinnorna i den mansdominerade organisationen blir ”tokens” 
och alltså en symbol för sitt kön och därmed alla kvinnor. Synlighetseffekten är till en början 
positivt för kvinnorna då dessa får uppmärksamhet och blir sedda. Med synlighet kommer 
även de negativa aspekterna av att stå i rampljuset, där exempelvis ett misstag kan få stora 
konsekvenser för minoriteten och kvinnor generellt, då majoritetens syn blir att kvinnor anses 
inkompetenta eller olämpliga inom yrket. Då minoriteten anses avvikande blir det svårt att 
vara en i mängden och passa in i gruppen. Kanter (1977) redogör för hur kvinnor upplever att 
dessa måste prestera mer än männen och hävda sin kompetens för att leva upp till de krav som 
finns inom organisationen, men samtidigt inte så bra att dessa utmanar majoriteten.  

Kontrasteffekten visar hur majoritetens medvetenhet om sin egna kultur och sin gemenskap 
stärks av minoriteten. När det kommer in en kvinna på en mansdominerad arbetsplats 
upplever männen enligt Kanter (1977) att kulturen hotas, och dessa försöker därmed att 
försvara denna genom att överdriva sin maskulinitet och förstärka både gemenskapen inom 
majoriteten men även skillnaden mot minoriteten. Detta kan bland annat komma till uttryck 
genom att kvinnorna testas på olika sätt. Kvinnorna ska därmed också kunna ta den jargong 
som råder inom den manliga kulturen, samtidigt som de ska vara lojala och inte alliera sig 
med andra kvinnor (Kanter, 1977).  

Kanter (1977) beskriver assimilering/stereotypisering som en effekt där kvinnan anpassar sig 
efter majoritetens förväntningar på hur en kvinna ska vara och agera. Kvinnan tilldelas en roll 
oavsett om hon vill eller inte. Författaren menar att kvinnan ofta ses som mjukt inslag på 
arbetsplatsen utifrån sina typiskt kvinnliga egenskaper, och tas inte alltid på allvar.  

Kvinnors förhållningssätt och strategier inom mansdominerade yrken 
Lindgren (1985) har utifrån sina studier kring kvinnor i mansdominerade verkstadsindustrier 
inspirerats av Kanters undersökning som beskrivits ovan, och även Lindgrens (1985) resultat 
har varit betydelsefulla för nutida forskare (se bland andra Cettner, 2008 och Bergman, 2003a, 
2003b).  

Lindgren (1985) redogör för kvinnors möjliga förhållningssätt då hon beskriver ett antal 
strategier som hon funnit att kvinnor kan komma att tillämpa inom mansdominerade yrken. 
Det första förhållningssättet innebär att kvinnan identifierar sig som en man, och hon ser inga 
problem med att vara en av få kvinnor inom arbetet. Därmed tar hon även avstånd från andra 
kvinnor, då hon inte vill förknippas med dessa utan vara ”undantaget” (Lindgren, 1985. s. 29), 
samtidigt som hon inte vill ses som annorlunda av männen utan som en av dessa. Denna 
strategi lyfts i både Bergmans (2003b) och Cettners (2008) studier, där kvinnorna ger uttryck 
för upplevelsen av att det på arbetsplatser med övervägande del kvinnor oftare uppstår 
konflikter, intriger och tal bakom ryggen, och att det är lättare att arbeta med män då dessa 
anses mer raka och ärliga. Rolston (2010) redogör i sin studie för hur de kvinnliga 
mekanikerna hon intervjuat menar att kvinnor kan delas in i två katogorier, vilka författaren 
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beskriver som tomboys och ladies, där tomboys innebär ett sätt för kvinnorna att bli en av 
männen, och därmed slippa bli sedda som ”okunniga kvinnor”.  

I Lindgrens (1985) andra strategi agerar kvinnan snarare som kvinnor förväntas, vilket 
innebär att hon inte uppfattas lika hotfull mot omgivningen och hon behöver därmed inte 
konkurrera med denna. Strategin innovation innebär att kvinnor tar till medel som är specifika 
för dessa som kvinnor, vilket kan uttryckas genom att agera som mamma, maskot eller 
förförerska- att spela på sin kvinnlighet. Fördelarna med detta är att kvinnan får vara 
annorlunda, utan att hota maskuliniteten, samtidigt som konkurrensen mellan kvinnorna blir 
större, då rollerna inte ”räcker” till alla. Genom att ge upp tanken på att göra karriär, och 
istället arbeta deltid och ta på sig de typiska kvinnosysslorna inom yrket och organisationen, 
konkurrerar kvinnorna medvetet inte med majoriteten, vilket också fungerar som en typ av 
strategi från kvinnornas sida.  

Ytterligare strategi som vissa kvinnor tar till är att följa de formella reglerna och normerna 
som finns på arbetsplatsen, och ta avstånd från de informella normerna, vilket resulterar i att 
hon av manliga kollegor upplevs som osjälvständig, svag och oförmögen att ta ansvar eller 
egna initiativ. Då kvinnan inte inkluderas i gemenskapen och kollegiet utifrån ålder och 
bristande erfarenheter strävar hon istället efter att prestera bra inför chefer och ledning. 
Lindgren (1985) redogör även för en femte strategi, där kvinnan till skillnad från ovanstående 
strategier i stället ifrågasätter och försöker förändra den relation som finns mellan kvinnligt 
och manligt inom organisationen.  

Cettner (2008) har i sin studie funnit hur kvinnor använder sig av många av de ovanstående 
strategierna för att kunna hantera den manliga normen som råder inom civilingenjörsyrket. 
Informanterna i hennes studie redogör även för hur dessa upplever möjligheten att kunna 
inkluderas i denna manliga värld utifrån vissa villkor. Genom att följa det dominerande 
beteendemönstret som skapats av männen, och samtidigt tona ner det kvinnliga genom att 
förhålla sig könsneutral kan kvinnorna inkluderas och accepteras i organisationen. Denna 
anpassning lyfter även Bergman (2009) som studerat kvinnor i stålbranschen. Författaren 
beskriver utifrån informanterna hur det yttre är av betydelse, då de menar att det ska synas att 
man arbetat. Genom att visa att de är villiga att göra samma arbeten som männen, oavsett hur 
smutsigt och skitigt arbetet är, visar de också att de är en del av laget, varpå dessa lättare 
accepteras. Ytterligare en strategi som kvinnorna beskriver som användbar är att välja ut och 
samarbeta med en eller enstaka män som dessa upplever som positivt inställda till kvinnliga 
kollegor. Med hänvisning till Lindgren menar Cettner (2008) att detta kan fungera som 
kvinnornas privata kontrakt för att ta sig in i den manliga gemenskapen.  

Kvinnorna i Bergmans (2003b) intervjustudie lyfter liknande strategier, där en av kvinnorna 
till en början valde att inte visa upp sin kompetens och därmed inte synligt konkurrera med 
männen. Kvinnan valde istället att spela dum och låtsas att hon inte kunde utföra vissa 
specifika arbetsuppgifter, för att därefter kunna arbeta upp både förtroende och respekt genom 
att utveckla en slags tuffhet, mer skinn på näsan samt en förståelse och acceptans för den 
hårda jargong som råder inom industriarbetet.  
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Metod 
I avsnittet nedan redogörs för den metod som använts under arbetet. Inledningsvis motiveras 
valet av kvalitativ metod och kvalitativa intervjuer. Därefter presenteras urvalsprocessen, hur 
studien genomförts samt hur materialet bearbetats och analyserats. Avslutningsvis redovisas 
de etiska riktlinjerna samt även en redogörelse kring studiens trovärdighet och pålitlighet.  

Intervjumetod 
I denna undersökning har vi använt oss av kvalitativ metod och studien har genomförts genom 
kvalitativa intervjuer. Denna metod valdes för att den passade bra ihop med vårt syfte att 
undersöka kvinnors egna upplevelser av att arbeta inom mansdominerade yrken.  

Enligt Trost (2010) är kvalitativa intervjuer att föredra om syftet är att förstå människans sätt 
att reagera och agera eller att kunna se olika mönster i dennes historia, samt även kunna 
jämföra mönster. Författaren beskriver att kvalitativa intervjuer innebär att man genom att 
ställa relativt enkla frågor som är öppna till sin karaktär får nyanserade, innehållsrika och 
varierande svar. Dessa svar kan därefter jämföras för att hitta mönster, samband, upplevelser, 
erfarenheter eller känslor som skiljer sig åt mellan de intervjuade.  

Genom det kvalitativa perspektivet ligger intresset därmed på att studera hur den enskilda 
individen uppfattar och tolkar sin verklighet (Backman, 2008). Även Denscombe (2009) 
redogör för hur kvalitativa intervjuer är lämpliga när forskaren vill få förståelse för 
människors åsikter, erfarenheter, uppfattningar och känslor. 

Urval  
Urvalet har bestått av enbart kvinnor, då detta varit målgruppen för studiens syfte. Urvalet har 
skett genom att vi först tog reda på vilka yrken som är typiska mansyrken utifrån statistik från 
SCB (2014). Därefter försökte vi få kontakt med kvinnor som arbetar inom några av dessa 
yrken.  

Då forskare i vissa undersökningar är begränsade av tid menar Denscombe (2009) att ett 
bekvämlighetsurval är ett alternativ, där vi som undersökare själva kan välja det mest 
fördelaktiga alternativet. Vi använde oss av egna kontakter för att därigenom få kontakt med 
passande informanter, vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval. Genom dessa infomanter 
fick vi även kontakt med ytterligare passande informanter, och denna urvalsprincip beskriver 
Denscombe (2009) som ett snöbollsurval, där en informant hänvisar vidare till en annan. Den 
första kontakten med samtliga informanter skedde via mail eller telefon, där dessa fick 
information om studien och dess syfte, samt en förfrågan att delta. Vi skickade även ut ett 
informantbrev (se bilaga 1) med formell information kring studien.  

Förhoppningarna var att få variation inom gruppen med avseende på ålder, bakgrund,  
utbildningsnivå, samt hur länge de arbetat inom det mansdominerande yrket. Detta beskriver 
även Trost (2010) som betydelsefullt då det handlar om urvalet inom kvalitativa studier. Då 
åtta kvinnor i olika åldrar intervjuats, med olika bakgrund samt med varierade erfarenheter av 
olika branscher anser vi att vi lyckats få den variation vi önskat. Kvale och Brinkmann (2009) 
beskriver att det är svårt att välja ”rätt” antal intervjupersoner, men att den gyllene regeln är 
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att göra intervjuer tills en mättnad av empiri nåtts. Med detta sagt valde vi att genomföra åtta 
intervjuer, vilket vi ansåg vara lämpligt för denna studie.  

Urvalet av bakgrundslitteratur har gjorts med hänsyn till de fyra grundläggande kriterier som 
Denscombe (2009) redogör för. Kriterierna innebär att källan ska vara äkta och ursprunglig, 
att den ska vara trovärdig, att det är representativt samt att det finns en tydlig och entydig 
innebörd. Vi har utgått från nyare forskning men även äldre då vi ibland upplevt att det 
funnits behov att gå tillbaka till ursprungskällor. 

Genomförandet av intervjuerna 
Inför intervjuerna formulerades en intervjuguide (se bilaga 2) med stöd av Kvale och 
Brinkmanns (2009) resonemang kring hur en sådan bör konstrueras. Ett antal teman 
sammanställdes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Utifrån dessa teman formulerades 
även ett antal öppna exempelfrågor, för att vi verkligen skulle få med det vi ville undersöka. 
Denna utformning valdes utifrån att vi inte ville styra informanterna alltför mycket, men 
samtidigt få en viss struktur i intervjuerna och frågorna. Precis som Trost (2010) beskriver 
anser även vi att ”Följsamhet är A och O under intervjuarbetet” (Trost, 2010. s. 72), vilket 
inneburit att vi ställt följdfrågor efter vad som uppkommit. Intervjuguiden testades genom en 
provintervju med en bekant, för att testa intervjuns teman och frågor.  

Samtliga intervjuer varade ungefär en timme. Fyra intervjuer hölls i grupprum på universitet, 
två hölls på annan plats efter informanternas önskan samt två av intervjuerna hölls via Skype. 
Trost (2010) menar att det är viktigt att intervjuerna hålls i en trygg miljö där 
störninsmomenten är få, samt att  det också är viktigt att informanterna själva har möjligheten 
att bestämma över detta. Valet av plats lämnades till informanterna, och resultatet blev alltså 
som beskrivet. Då två av informanterna inte hade möjlighet att träffas på plats ansåg vi att det 
bästa för båda parter var att hålla intervjuerna över Skype. Då kunde vi se våra informanter 
och den icke- verbala kommunikationen samt att dessa även kunde se oss. Under samtliga 
intervjuer har vi båda suttit med, samt att vi även spelat in intervjuerna med ljudupptagning, 
då vi fått samtycke av studiens deltagare. Vi anser att detta sätt varit till fördel för oss, då en 
av oss kunnat hålla intervjun samtidigt som den andre kunnat observera och föra anteckningar 
som stöd till ljudupptagningen. Precis som Trost (2010) beskriver är det ett stöd för den som 
intervjuar att ha sällskap av en kollega. Författaren påpekar dock att detta vid vissa tillfällen 
och av vissa informanter kan upplevas som ett slags maktövergrepp, vilket vi dock inte 
uppfattat i något av fallen. Inför intervjuerna valdes plats och tid till största del av 
informanterna själva, samt att de frågor som ställdes under intervjuerna var öppna till sin 
karaktär (vilket ger en större möjlighet för informanten att svara hur denne vill). Dessa 
faktorer har därmed bidragit till att maktassymetrin minskat.  

Efter samtliga intervjuer har dessa sammanfattats utifrån våra generella upplevelser av 
intervjuerna. Detta benämner Denscombe (2009) som fältanteckningar, och författaren menar 
att dessa är av värde inför bearbetningen och analysen av materialet, då en forskare omöjligt 
kan ha i minnet alla detaljer och upplevelser från en intervju.  
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Bearbetning och analys 
Efter att samtliga intervjuer genomförts bearbetades och analyserades datan för att kunna 
urskilja mönster och teman och koppla detta till den tidigare forskning och de teorier som 
beskrivits.  

Trost (2010) menar att det kan vara praktiskt att särskilja tre steg i arbetet med datan. De steg 
som författaren presenterar är att först samla in datan för att därefter analysera denna (vilket 
även görs under intervjun). När det handlar om kvalitativa intervjuer förklarar Trost (2010) att 
man analyserar dessa genom att läsa igenom transkriberingen och fundera över vad vi som 
intervjuare både såg och hörde under dessa intervjuer. Utifrån detta är det lättare att upptäcka 
de tankegångar som kan vara intressanta. Steg tre innebär att tolka materialet med hjälp av de 
teoreriska verktygen och lyfta upp det material som visat sig vara intressant. Dessa steg 
använde vi oss av i arbetet med studien. Vi var även medvetna om Kvale och Brinkmanns 
(2009) resonemang kring hur forskare inte bör låta sina egna känslor, erfarenheter eller 
värderingar påverka varken intervjuerna eller resultaten. 

Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut, samt även de fältanteckningar som förts 
efter varje intervju. Detta arbete delade vi upp, för att sedan tillsammans gå igenom både 
intervjuerna och fältanteckningarna, och utifrån detta kunna finna teman med relevans för 
studiens syfte. Denna metod får stöd i både Kvale och Brinkmann (2009) samt Denscombe 
(2009). Teman som varit tydliga i intervjuerna, men som vi inte planerat för innan, har också 
till viss del lyfts, då detta tydligt framkommit i många av intervjuerna. Då vi varit begränsade 
gällande både tid och omfattningen på arbetet har möjligheten att lyfta allt som varit intressant 
inte funnits. Vissa teman har därmed slagits ihop till olika kategorier. Olika teman 
färgkodades på intervjuutskrifterna för att lättare tydliggöras, och för att dessa skulle kunna 
kopplas ihop och jämföras. Dessa teman och kategorier har därefter analyserats och kopplats 
till de teoretiska utgångpunkter och den tidigare forskning som beskrivits.   

Forskningsetiska överväganden 
Genom arbetets gång har vi beaktat de fyra kraven som finns formulerade i Vetenskapsrådets 
dokument angående forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa principer har i 
syfte att ge normer för förbindelsen mellan forskare och informant. Dessa fungerar även som 
riktlinjer och vägledning för forskaren.  

De fyra allmänna krav som finns beskrivna och som tagits i beaktning är informationskravet 
(att deltagaren får information kring syfte, uppgifter och villkor som rör undersökningen), 
samtyckeskravet (deltagaren har själv rätt att bestämma över sin medverkan), 
konfidentialitetskravet (informanten ges största möjliga konfidentialitet) samt nyttjandekravet 
(insamlade uppgifter används enbart till forskningens ändamål). Dessa principer beskrevs i 
det informantbrev som skickades ut och som informanterna fick ta del av innan intervjuerna 
ägde rum. Även studiens syfte presenterades, hur uppgifterna skulle behandlas samt 
informantens rättigheter vid själva intervjutillfället. I denna studie har samtliga informanter 
tilldelats fiktiva namn för att uppfylla konfidentialitetskravet.  
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Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet innebär tillförlitligheten i en studie, och syftar till att beskriva hur pass tillförlitliga 
mätningarna i studien är. Vid hög reliabilitet ska slumpen inte kunna spela in, och samma 
reslutat ska kunna uppnås vid en ny mätning, oavsett om mätningen görs av en annan 
forskare. Med validitet menas gilitigheten i studien, och att det som mätts är det som 
forskaren haft för avsikt att mäta (Trost, 2010).  

Med hänvisning till Lincoln och Guba förklarar Denscombe (2009) att det inte finns något 
säkert sätt för forskare inom kvalitativa studier att säkerställa vare sig reliabiliteten eller 
validiteten, då exemplevis kvalitativa intervjuer innebär att samtliga svar blir olika, samt att 
resultaten även kan variera över tid. Slumpen kan även vara av betydelse i dessa typer av 
studier, då den kan leda till viktig information som senare kan användas vid analysen. 
Författarna menar dock att det finns vissa åtgärder som kan tas för att öka trovärdigheten och 
pålitligheten. Genom en försäkran om att den data som samlats in utifrån de kvalitativa 
intervjuerna producerats och granskats på ett etisk och tillförlitligt sätt, samt att forskaren 
tydligt redogjort för de metoder och tillvägagångssätt denne använt sig av (att det finns en 
genomskinlighet genom hela processen) menar författarna att både trovärdigheten och 
pålitligheten ökar. 

I denna studie har vi försökt uppnå hög trovärdighet och pålitlighet genom att intervjuguiden 
utformats utifrån studiens syfte och frågeställningar. De teman och intervjufrågor som 
formulerades var alla av relevans för att senare kunna besvara våra egna forskningsfrågor. Vi 
använde öppna frågor för att inte oavsiktligt påverka svaren, och liknande frågor ställdes till 
samtliga informanter, dock skiljde sig våra uppföljningsfrågor beroende på vad som uppkom 
under intervjuerna. Då samtliga intervjuer spelades in har vi därefter kunnat gå tillbaka och 
klargöra vad som framkommit, samt att vi även kunnat ta ut korrekta citat.  

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras resultat och analys utifrån ett antal teman. Inledningsvis 
presenteras studiens informanter kortfattat. Därefter redogörs för de teman som framkommit 
utifrån intervjuerna. Delar av intervjuerna och de teman som presenteras kommer även 
kopplas till de teoretiska utgångpunkter och den tidigare forskning som beskrivits tidigare. 

Presentation av informanter 
Emma är i 25- års åldern och bor i en större stad tillsammans med sin sambo och deras 
gemensamma barn. Hon arbetar som drifttekniker på ett större bolag och har gjort det i 
ungefär fyra år. Emma är en av få kvinnor som arbetar praktiskt ute på fältet. Innan hon 
började på den arbetsplats hon är på idag arbetade hon med liknande arbetsuppgifter på andra 
företag. På gymnasiet gick Emma ett yrkesprogram med inriktning mot drift och underhåll 
och därefter en högskoleutbildning till drifttekniker.  

Petra är i 25- års åldern och bor i ett mindre samhälle tillsammans med sin sambo och deras 
gemensamma barn. Hon arbetar som enda kvinna på golvet inom plåtindustrin på ett större 
företag, och detta har hon gjort i ungefär fyra år. Innan hon började där arbetade hon inom 
olika yrken, bland annat inom butik och vården, men hade ingen fast anställning. På 
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gymnasiet gick Petra mediaprogrammet och har därefter inte utbildat sig vidare, annat än 
internutbildningar inom det nuvarande arbetet.  

Susanne är i 40- års åldern och kommer ursprungligen från ett litet samhälle, men bor idag i 
en större stad, där hon lever tillsammans med sin sambo och deras barn. Hon arbetar som en 
av få kvinnor som programmerare/utvecklare och konsult inom ett större IT- företag, där hon 
varit i drygt nio år. Susanne har tidigare arbetat inom vården. På gymnasiet gick hon en 
tvåårig undersköterskeutbildning, men valde senare i livet att byta bana, varpå hon studerade 
på komvux för att senare, som ensam kvinna på utbildningen läsa elektroingenjör och 
programmering på universitetet.  

Anna är i 25- års åldern och bor med sin sambo i en mindre stad. Hon kommer ursprungligen 
från ett mindre samhälle, men flyttade i samband med utbildning och arbete. Hon arbetar idag 
som fordonsmekaniker på tunga fordon, och har gjort det sedan ungefär fem år tillbaka. På 
arbetsplatsen är hon ensam kvinna om att jobba som mekaniker. På gymnasiet gick Anna 
bilsystemteknik för att därefter utbilda sig vidare till servicetekniker på tunga fordon, där hon 
var en av två kvinnor på utbildningen.  

Maria är i 40- års åldern och bor i en större stad tillsammans med sitt barn. Hon arbetar som 
robotskötare på ett större industriföretag, där hon är en av få kvinnor inom just det yrket. Hon 
har arbetat inom företaget i ungefär 20 år. Hennes utbildningsbakgrund består av grundskola 
samt studier på komvux till undersköterska, vilket hon också arbetat med under en kortare 
period.  

Moa är i 25- års åldern och kommer ursprungligen från ett mindre samhälle. För nuvarande 
bor hon tillsammans med sin sambo i en större stad, där hon arbetar med dataprogram inom 
IT- branschen, med uppgifter som support och utformning av manualer för programmen. Hon 
är ensam kvinna på arbetsplatsen, där hon arbetat i ungefär två år. Hon har tidigare arbetat 
inom andra företag men med liknande arbetsuppgifter. På gymnasiet gick hon en 
naturvetenskaplig linje, för att sedan studera vidare till civilekonom på universitet.  

Lena är i 60- års åldern och bosatt i en större stad, där hon bor med sin man. Hon arbetar idag 
som drifttekniker (ute på fält) och gruppledare inom ett större bolag, där hon varit i ungefär 
tio år. Lena har alltid jobbat inom mansdominerade yrken och arbetsplatser där hon varit en 
av få kvinnor (ibland ensam), och har bland annat jobbat mycket  inom industrin och på 
pappersbruk. På gymnasiet började Lena på naturvetenskaplig linje, men hoppade av och 
bytte senare till samhällsvetenskaplig linje. Därefter vidareutbildade hon sig till drifttekniker 
på högskola.  

Lisa är i 30- års åldern och bor i ett mindre samhälle. Hon arbetar som lastbilschaufför på ett 
åkeri där hon är ensam kvinna. Hon har arbetat inom samma företag i ungefär tio år. Hennes 
tidigare arbetslivserfarenheter består bland annat av arbete inom vården, där hon arbetade av 
och till i ungefär fyra år. På gymnasiet gick Lisa som ensam kvinna i klassen 
fordonsprogrammet, och började därefter arbeta som lastbilschaufför direkt.  
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Vikten av intresse vid otraditionella val 
Gemensamt för samtliga kvinnor i denna studie är att dessa idag arbetar inom yrken som 
enligt statistik är mansdominerade (SCB, 2014). Vägen och motiven till det valda yrket har 
dock sett olika ut för informanterna. Vissa av informanterna har redan från tidig ålder haft ett 
intresse för det valda yrket och därmed valt den inriktningen på gymnasiet, medan andra varit 
mer osäkra och testat andra utbildningar och yrken innan. För några av kvinnorna innebar 
gymnasiet mest en fortsatt skolgång och dessa valde då snarare vad som ansågs vara det mest 
fördelaktiga alternativet. Några valde en kortare utbildning med stora möjligheter till jobb, 
medan andra valde en bred utbildning för att öka sina möjligheter till vidare studier senare. 
Liknande motiv går att finna hos informanterna i Bergmans (2003a) studie, vilka enligt 
författaren beskriver hur ett brett gymnasieprogram öppnat upp för ett bredare utbud av vidare 
studier.  

Endast tre av kvinnorna som intervjuats gick ett gymnasieprogram med inriktning mot ett 
mansdominerat yrke, vilket de motiverar med att de haft ett intresse för det praktiska och det 
tekniska. Emma nämner bland annat: ”Jag har alltid tyckt om det här tekniska, att greja, 
skruva och felsöka och sånt där” (Emma, drifttekniker). I och med detta ansåg informanten att 
valet var självklart, och liknande resonemang framkommer även i andra intervjuer. Lisa, som 
i sin ungdom ansåg sig vara mer av en ”pojkflicka” beskriver också hennes val till 
fordonsprogrammet som givet. Även här går det att finna liknelser till Bergmans (2003a) 
informanter, som också de menar att de definierar sig som ”pojkflickor” och alltid haft ett 
intresse för de mer mansdominerade yrkena. Hur Lisa, samt även fler kvinnor i vår studie ser 
sig själv har alltså varit bidragande till valet av framtida yrke. Kvinnornas beskrivning av sina 
intressen och egenskaper, och hur de själva sett sig som ”pojkflickor” visar hur dessa förhåller 
sig till genus. De ser sig själva som kvinnor, men med typiskt manliga egenskaper och 
intressen, vilket, likt Westberg-Wohlgemuths (1996) resonemang visar hur dessa upplever sig 
själva som avvikande jämfört med andra kvinnnor. Detta är ett uttryck för stereotypa 
uppfattningar om vad som anses manligt respektive kvinnligt. Enligt Lisa har hennes föräldrar 
berättat att hon redan i tidig ålder pratat om ett kommande arbete som lastbilschaufför. 

Mamma och pappa har sagt att jag sa redan när jag var 8 år att jag skulle köra lastbil. 
[…] Sen hade jag väl det i huvudet hela vägen fram tills nian då det var dags att välja 
gymnasieprogram. Så det var ganska självklart.[…] Sen hade jag en kompis storebror 
som var som en storebror för mig också. Han var 8 år äldre och hade gått transport och 
börjat köra lastbil, så han var ju som en förebild. (Lisa, lastbilschaufför)  

Att ha en förebild inom yrket, eller familjemedlemmar som befunnit sig inom yrkesområdet 
nämner även Nilsson Färgelind (2007) med hänvisning till Toll- Anderbrink som möjliga 
motiv till att söka sig mot branschen. Genom att kvinnorna introducerats för området har de 
därmed kunnat utveckla ett intresse för detta, samt också kunskaper och erfarenheter. Anna 
valde även hon ett tydligt mansdominerat gymnasieprogram genom att studera 
bilsystemteknik. Informanten beskriver att detta egentligen inte hade med intresset för bilar att 
göra, utan att det snarare handlade om bredden på programmet och intresset för basämnena 
inom detta, såsom exempelvis matematik och teknik. Då hon inför studenten fick information  
om en serivceteknikerutbildning inriktad mot tunga fordon valde hon att söka denna. Hon 
beskriver att intresset för maskiner och mekanik växte under utbildningens praktikperioder, 
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varpå hon också fick jobb och blev kvar inom branschen. Just praktik menar ett flertal av 
informanterna varit bidragande till att dessa senare fått jobb inom företagen. Vikten av praktik 
för att kunna utveckla intressen och få möjligheten till ett arbete är även någonting som 
Nilsson Fägerlind (2007), med hänvisning till Toll- Anderbrinks intervjustudie redogör för.  

Tre av informanterna, vilka inte valde yrket redan på gymnasienivå beskriver att de halkat in 
på det yrket som dessa har idag, antingen genom kontakter eller av en ren slump. Liknande 
erfarenheter går att finna i en tidigare undersökning som gjorts bland kvinnor inom 
transportbranschen, där dessa beskriver att slumpen varit avgörande då de hamnat inom yrket 
(TYA, 2014). Petra, som inte hade några planer på att söka sig mot plåtindustrin redogör för 
hur hon blev uppringd och erbjuden ett arbete då företaget var i behov av arbetskraft, och hon 
menar att hon till en början var tveksam. 

’Nej, på det där? Jag kan väl inte det! Det är ju för killar!’[...] Man trodde ju att det bara 
var killgöra, men det klarar ju vem som helst egentligen. Om man inte är rädd om 
naglarna, då är det svårt! (Petra, plåtindustrin) 

I citatet ovan blir det tydligt hur Petra själv skapar genus och bidrar till könsmärknings-
processen genom att hon ser sig själv som kvinna men arbetet som typiskt manligt, och  
därmed någonting hon inte kommer klara av. Connell (2009) menar att vad som anses vara 
manligt och kvinnligt ofta upplevs naturligt, samt att dessa också är varandras motsatser, 
vilket även Petra till viss del redogör för i citatet. Däremot ändrar hon sin egen uppfattning 
om vad som är manligt och kvinnligt väl i yrket, då hon som kvinna ändå kan utföra 
arbetsuppgifterna.  

Några av informanterna har aktivt valt att studera vidare till yrket utifrån ett växande intresse, 
eller ett bristande intresse för mer kvinnodominerande yrken. En av kvinnorna beskriver att 
detta intresse även bidragit till det yrke hon har idag som programmerar/utvecklare, vilket 
återigen visar hur intresset är av vikt vid otraditionella val. ”Just att ta isär saker och plocka 
ihop, och få det att fungera, så är även med programmeringen. Att plocka isär och få det att 
fungera igen, det har varit fascinerande!” (Susanne, programmerare)     

I kvinnornas berättelser går det att finna hur dessa reflekterat över genus. De beskriver hur de 
upplever att det finns typiskt kvinnliga och manliga egenskaper och intressen, samt också 
arbeten, men de flesta kvinnor menar att de ändå låtit sitt intresse styra då det kommer till att 
göra utbildning- och yrkesval. Kvinnorna bidrar alltså till viss del själva till 
könsmärkningsprocessen, men samtliga har ändå valt att gå emot denna och göra 
könsöverskridande val.  

Bemötande och känslan av att måsta hävda sig  
Samtliga kvinnor i intervjuerna nämner både positivt och negativt bemötande av kollegor, 
ledning, kunder och omgivningen i sitt arbete.  

De kvinnor, som redan under utbildningen varit i minoritet, beskriver sina upplevelser och 
erfarenheter av utbildningen. Dessa menar att de till största del haft positiva erfarenheter, då 
de kommit in i respektive klasser och också fått stöd och uppmuntran av lärare. Stödet från 
lärare upplevs inte enbart som positivt av ett antal kvinnor, vilka redogör för hur denna 
hjälpsamhet ibland upplevts som överdriven. En av informanterna nämner bland annat att 
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hennes lärare under utbildningen ofta kom fram till henne med ytterligare förklaringar, trots 
att hon inte upplevde att hon behövde detta. Hon tror att detta berodde på att hon var tjej, då 
hon inte upplevde att killarna i klassen fick lika mycket hjälp.  

Denna överdrivna hjälpsamhet upplever flertalet av kvinnorna även ute i arbetslivet. Lisa 
beskriver bland annat hur hon fick mycket längre inskolning än vad de andra inom företaget 
fått, och hon tror att detta hade att göra med att hon var tjej och att de ville försäkra sig om att 
hon hade tillräckliga kompetenser och kunskaper. Maria redogör också för hennes upplevelser 
av bemötandet under den första tiden på arbetet, där hon redogör för hur hon upplevde hur 
hon blev förminskad på grund av sitt kön:  

Många hade fördomar om att man inte skulle klara av arbetet. En del drog sig undan och 
blev stela och konstiga, medan andra blev överdrivet hjälpsamma. De kunde säga ’Jag 
kan lyfta den där åt dig’ eller ’Jag kan bära den där saken åt dig’, och det blev man ju 
bara irriterad över. Det kunde ju jag göra själv! (Maria, robotskötare) 

Detta nämns även av fler kvinnor, vilka ser detta som ett hinder i deras arbete. 

Jag har sagt det till pojkarna, att om det kommer in en tjej så springer killarna före för 
att fixa arbetet istället för att visa hur man ska göra, och det vet jag att det finns fler 
tjejer som tycker är jobbigt. ’Sitt du där och fila naglarna’ tänker dom. Jag försöker visa 
att jag hellre vill förstå för att klara det själv. (Anna, fordonsmekaniker) 

Kvinnornas upplevelser är att männen tänker stereotypt kring vad som anses vara 
manliga och kvinnliga arbetsuppgifter, likt Abrahamssons (2009) resonemang. 
Kvinnorna menar att de tror att männen anser sig bättre lämpade att arbeta fysiskt än 
vad kvinnorna gör. Kvinnorna upplever att de inte får möjligheten att visa vad de 
faktiskt kan, och effekterna blir att de inte får lära sig att utföra arbetet själva, att de blir 
förminskade och nedvärderade samt att mannen anses vara normen och den som är mest 
lämpad att utföra arbetet. Liknande resonemang kring effekterna av männens 
”hjälpsamhet” går att finna i Denissens (2010) studie och de upplevelser som hennes 
kvinnliga informanter beskriver. Hirdman (1988) redogör för genusordningen, där 
mannen anses vara normen, vilket också blir tydligt i citaten ovan. Det blir därmed svårt 
för kvinnorna att komma in och kunna ta plats. Denna hjälpsamhet blir därmed snarare 
ett hinder för kvinnorna som dessa måste förhålla sig till. Arbetsdelningen (vilka sysslor 
som görs manliga och kvinnliga) reproduceras då kvinnorna inte får möjligheten att visa 
vad de kan.   

Flertalet av kvinnorna, med undantag för de kvinnor inom it- branschen, menar att dessa 
ofta upplever att de måste hävda sig och bevisa att de besitter de kunskaper och 
kompetenser som arbetet kräver. Detta gäller inte bara bland kollegor och ledning, utan 
de upplever även att de måste försvara sig då de är ute på arbete hos kund eller liknande. 
Petra, Maria, Lena och Lisa menar att de framför allt upplevde att de testades av 
kollegor och ledning under den första tiden i arbete, medan Anna, som arbetar som 
fordonsmekaniker förklarar att detta är någonting hon får erfara var och var annan dag. 
Den rådande genusordningen samt vad som anses som manligt och kvinnligt bidrar till 
att Anna känner att hon måste prestera och arbeta hårt för att bli tagen på allvar i sin 
yrkesroll. Hon upplever också att hon testats i sina kunskaper och kompetenser, utifrån 
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att hon är kvinna och därmed avviker från normen att en fordonsmekaniker är en man. I 
likhet med Kanters (1977) beskrivning av effekterna av att vara synlig menar Anna att 
hon, i och med denna synlighet måste hävda sina kompetenser. Hon beskiver: 

Nackdelen i jobbet är att jag varje dag måste bevisa vad jag kan kan, och varje dag 
måste jag bevisa att jag vet vad jag pratar om. Du måste hela tiden överbevisa att du vet 
vad du håller på med och att jag inte bara är där som en golvsopare, som vissa alltid sett 
mig som. (Anna, fordonsmekaniker)  

Citatet visar hur Anna upplever en press att leva upp till normen av en fordonsmekaniker.  

Susanne och Moa, som båda arbetar inom it- branschen menar att de aldrig upplevt negativt 
bemötande utifrån att dessa är kvinnor. De menar snarare att de bemötts positivt utifrån att 
kvinnor anses ha andra värdefulla egenskaper och där dessa mer ”ser hela bilden” (Moa, it- 
branschen) och har ett ”helhetstänk”. Liknande resonemang beskrivs även av Petra och Anna, 
som menar att kvinnor och män arbetar på olika sätt, där kvinnor mer ser allt runt omkring 
och arbetar mer noggrant, vilket kvinnorna tror bidrar till det positiva bemötandet. Att kvinnor 
ser sig själva som mer noggranna än männen tas även upp i Bergmans (2003a) studie, där 
informanterna beskriver hur dessa strävar efter att göra jobbet så bra som möjligt, snarare än 
att bara få det gjort (vilket de menar att männen gör). Även i vår studie går det att finna hur 
kvinnorna förhåller sig till genus, och att kvinnor skiljer på egenskaper som tillskrivs män 
respektive kvinnor.  

Trots att kvinnorna i de mer fysiska arbetena upplevt mycket negativt bemötande menar de 
flesta kvinnorna att detta stärkt dem, och att det positiva bemötandet och respekten de får i 
arbetet till viss del kan väga upp det negativa. Ålder och dess påverkan på bemötandet 
diskuterar samtliga informanter, och de yngre kvinnorna menar att de ofta upplever att de 
möter större svårigheter. Lena, som har många års erfarenhet belyser detta när hon förklarar: 

Jag tror att det är skillnad om man är en ung kvinna eller om man är så gammal som jag. 
Jag upplever inte att jag har några problem med bemötanden. Många kan kommentera 
’Vad roligt att det är en kvinna som kommer!’ Speciellt kvinnor kanske, men även män 
kan säga något sådant. (Lena, drifttekniker) 

Hon förklarar vidare att hennes erfarenhet leder till trovärdighet och större respekt. Många av 
de yngre kvinnorna menar att det främst är deras unga ålder som försvårar, då de upplever att 
framför allt äldre män har mer stereotypa uppfattningar om unga kvinnor, och därmed svårt 
att samarbeta och lyssna på dem. Petra och Lena redogör för hur männen inom industrin 
ibland gaddar ihop sig och de upplever att dessa tidigare sett sina arbeten som deras manliga 
frizoner. Kvinnorna menar att de upplever att deras närvaro stör dessa frizoner, och att 
männen därmed till viss del upplever en slags konkurrens. Konkurrensen nämns även av Petra 
då det kommer till olika arbetsuppgifter och ansvar: 

De (äldre männen) kan nog känna sig ganska provocerade då jag är tjej och till exempel 
fick rycka ut som säljare och blev tillfrågad om att ta mer ansvar. Då kan det bli mycket 
gnäll. Jag tror de tycker att det är jobbigt att jag är så pass ung och får mycket mer 
ansvar än vad de som jobbat hela livet fått. (Petra, plåtindustrin) 
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Citatet visar hur Petra upplever att det blir mer ”gnäll” i och med att hon tar större plats och 
får mer ansvar, vilket kan visa på hur männen upplever att homosocialiteten hotas. Därmed 
utmanas också den rådande genusordningen, i och med att det arbete som mannen gör inte 
längre värderas högst. Wahl och Linghags (2013) beskrivning av homosocialitet kan kopplas 
till det som kvinnorna i denna studie beskriver. Kvinnorna upplever att männen ibland hellre 
arbetar med varandra, och att kvinnorna stundvis har svårt att passa in i den manliga 
gemenskapen. Detta blir ett pris som kvinnorna kan komma att måsta betala då de hotar både 
homosocialiteten och genusordningen.  

Utifrån intervjuerna beskrivs både positiva och negativa upplevelser av bemötandet i och med 
arbetet, där det utifrån kvinnornas beskrivningar går att finna hur uppfattningen om vad som 
anses kvinnligt och manligt kan produceras och reproduceras i det dagliga arbetet. Genom att 
kvinnorna entrar mansdominerade arbetsplatser hotas genusordningen (hur kvinnor och män 
bör hållas åtskilda samt att mannan är normen) samt också homosocialiteten, vilket leder till 
att kvinnorna ibland stöter på motstånd från männen och att bemötandet därmed upplevs som 
negativt. Kanters (1977) redogörelse för kontrasteffekten och hur männen försöker försvara 
sin kultur kan kopplas till hur kvinnorna i studien upplever att dessa testas. Detta lyfter dock 
inte alla kvinnor, utan vissa menar att de mötts av ett bra bemötande, där kollegor och ledning 
värderat att dessa är just kvinnor.  

Den fysiska arbetsmiljön 
Den fysiska miljön i arbetet har framkommit som ett tema under intervjuerna, och denna 
beskrivs ofta vara anpassad efter männen. Det går dock att se skillnader i upplevelserna 
mellan informanterna som arbetar med fysiskt tunga arbeten och de som arbetar inom mer 
teoretiska yrken.  

Med undantag av de kvinnor som arbetar inom teoretiska yrken beskriver samtliga 
informanter att deras arbeten ofta är fysiskt tunga och att de också ofta visats i miljöer som 
både är smutsiga och högljudda, och att sådant arbete kan tära mycket på kroppen. Maria 
beskriver arbetet på en av de avdelningar där hon jobbat som fysisk krävande: ”Det var ju ett 
jävla tempo och tunga lyft. Du står med en skruvdragare i handen konstant, och jobbar mycket 
med armarna ovanför huvudet.” (Maria, robotskötare). Även Anna redogör för det slitsamma 
arbetet, och hur hon på senare tid mer och mer känt av att kroppen påverkats av detta. 

Jag är ju ändå rätt ung, men jag har hemskt mycket värk i kroppen. Det tär mycket på en 
då man ska upp och ner, man ska hoppa, man ska gå, springa och lyfta. Det är trångt och 
tungt, så det tar väldigt mycket på kroppen. (Anna, fordonsmekaniker) 

Citaten redogör för kvinnornas upplevelser av att arbetet inte alltid är anpassat efter dessa. 
Några av kvinnorna i denna studie beskriver känslan av otillräcklighet, då de upplever att de 
inte har samma fysiska förutsättningar som männen, och att dessa känner sig både för korta 
och för svaga för att kunna utföra arbetet på samma sätt som männen. Dock nämns även vissa 
fördelar med att vara liten, då några kvinnor menar att de har lättare att kunna utföra arbete i 
trånga utrymmen än vad de större männen har. Tillgången till hjälpmedel nämns också av de 
flesta kvinnorna, varpå dessa menar att de ändå kan utföra de flesta arbetsuppgifterna. Då 
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hjälpmedlen inte går att använda menar kvinnorna att de antingen får försöka använda sin 
egen styrka eller be om hjälp hos kollegor.  

Tre av kvinnorna beskriver erfarenheter av arbetsplatser vilka inte haft omklädningsrum för 
kvinnor. De menar att detta kan berott på att det inte arbetat några kvinnor där tidigare, och att 
behovet av ett sådant omklädningsrum därför inte funnits. Samtliga kvinnor redogör dock för 
hur arbetsplatserna anpassat sig, och löst situationen på olika sätt, vilket Petra förklarar: 

I början fanns det inget omklädningsrum för mig, så då fick jag byta om med gubbarna, 
vilket inte var så kul.  Men det tog inte lång tid innan vi gjorde om en toalett till ett 
omklädningsrum för mig, så det har fungerat bra! (Petra, plåtindustrin) 

Att det inte heller funntits arbetskläder som varit anpassade efter kvinnor nämns i några av 
intervjuerna. Det har bland annat handlat om storlekar på handskar, men också kläder att 
arbeta i vid graviditet. Kvinnorna menar att det ofta löst sig ändå, men att dessa aktivt fått be 
om det eller själva behövt ordna rätt storlekar, vilket också gjort det tydligt att dessa är i tydlig 
minoritet och avviker från majoriteten.  

Mycket av de som kvinnorna tar upp är sådant som framkommit i tidigare studier som gjorts    
(bland annat Abrahmssons (2009) studie), där kvinnor beskrivit hur arbetet och arbetsplatser 
som är mansdominerade är anpassade främst efter dessa. Männen utgör också normen för en 
arbetare, vilket innebär ett hinder för kvinnorna att utföra samma arbete, samt också kunna ta 
del av samma rättigheter vad gäller exempelvis omklädningsrum och arbetskläder. Detta går 
att koppla till Hirdmans (1988) logiker, isärhållande- och hierarkiska logiken, hur kvinnor och 
män värderas olika och att dessa inte är ämnade att utföra samma arbete. Detta leder till en 
omedveten utestängning av kvinnorna, då dessa bli ett avvikande inslag på arbetsplatsen.  

Det blir tydligt att Petra, Anna och Maria anser att arbetsplatserna är anpassade efter män, 
men att dessa i och med kvinnors inträde även börjar anpassas mer efter kvinnor också, om än 
den manliga normen kvarstår. Wahl m. fl. (2011) hänvisar till Acker då de beskriver hur 
kvinnlighet och manlighet kan skapas och återskapas i organisationer, vilket också går att se 
spår av i kvinnornas berättelser. Genom att både arbetet och arbetsplatserna är skapta efter 
männen visar detta på att kvinnor inte anses platsa inom yrket på samma sätt, och 
genusordningen befästs ytterligare.  

En tuff jargong bland männen 
Begreppet jargong är återkommande i samtliga intervjuer på ett eller annat sätt, där det också 
går att finna en skillnad mellan de olika yrkena, och hur den manliga jargongen upplevs av 
kvinnorna. Susanne och Moa som arbetar inom it- branschen menar att de inte har upplevt 
någon speciellt tuff jargong på sina arbetsplatser. De har reflekterat över att det pratas om 
olika saker, där kvinnorna och männen inte alltid har liknande intressen, och där kvinnorna 
ibland kan känna sig lite utanför. De redogör dock för hur de upplever att män generellt har en 
rakare kommunikation än vad de anser att kvinnor har.  

Kvinnorna inom de fysiskt tunga arbetena beskriver jargongen inom deras arbetsplatser som 
tuff, rak, och ofta ganska hård. Den beskrivs som en typ av test där det även kan förekomma 
vissa sexuella anspelningar, vilket i sig bidrar till att reproducera genusordningen. Detta tar 
bland annat Maria upp, då hon beskriver att det ofta förekommer könsord och kommentarer 
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kring hur kvinnorna ser ut, är och beter sig. Kanters (1977) beskrivna effekter av att vara i 
minoritet blir tydliga i kvinnornas upplevelser. Genom att vara få blir dessa synliga och 
avvikande, och de blir därmed lätt offer för jargongen. Den tuffa jargongen beskrivs av 
Kanter (1977) som ett sätt för männen att behålla sin ställning som majoritet och kontrasten 
mellan könen, och när kvinnorna kommer in på de mansdominerade arbetsplatserna hotas 
denna ställning, varpå den manliga gemenskapen snarare överdrivs (kontrasteffekten). Utifrån 
kvinnornas beskrivningar stereotypiserar vissa manliga kollegor kvinnorna, och kvinnorna 
trycks in i en förutfattad kvinnoroll med allt det innebär. Detta belyses av Lena, som arbetat 
på olika mansdominerade arbetsplatser under sitt arbetsverksamma liv. Hon nämner främst en 
arbetsplats där hon upplevde jargongen både från kollegor och ledning:  

När jag började hade jag en chef som var nästan värst. Varenda fikarast satt han och 
vräkte ur sig grova historier och skämt. På ett vis blev jag mer förskonad då de var 
tvungna att jobba med mig hela tiden, men kom det upp någon från kontoret kunde det bli 
’Vad grinig du är, har du mens eller?’ Alltså, riktigt sådär nedvärderande. (Lena, 
drifttekniker) 

Informanten förklarar vidare att denna tuffa jargong inte är någonting som hon upplever på 
samma sätt idag, vilket hon tror beror på att hon både hunnit bli äldre samt att hon även 
arbetat inom yrket under flera år. De yngre kvinnorna menar att männen har en hård jargong, 
men några upplever samtidigt att deras närvaro bidrar till att jargongen mildras. Kvinnornas 
uttalanden om jargong redogör alltså för hur det finns en manlig homosocialitet inom vissa 
arbetsplatser, där männen upplevs stärka sin egen gemenskap genom att bekräfta varandra och  
att visa motstånd gentemot kvinnorna i form av en tuff och hård jargong. Att jargongen 
mildras redogör för en mindre tydlig homosocialitet, där männen istället anpassar sitt språk 
och beteende i och med kvinnornas närvaro.  

Inom de yrken och arbetsplatser där informanterna beskriver upplevelsen av en tydlig manlig 
gemenskap reproduceras den genusordning som Hirdman (1988) beskriver. Utifrån Acker 
förklarar Wahl m. fl. (2011) att genus både skapas och återskapas inom organisationer genom 
beteenden och ageranden i det dagliga arbetet. Hur språket inom en arbetsplats ser ut kan 
alltså bidra till att männen överordnas medan kvinnorna underordnas, vilket också går att 
finna i det informanterna i denna studie beskriver.   

Att hantera situationen, göra sin röst hörd och vara med och påverka 

Då kvinnorna som intervjuats är i minoritet på sina arbetsplatser redogör samtliga för att dessa 
blir synliga, och därmed också avvikande från majoriteten. Negativa upplevelser som nämns i 
vissa av intervjuerna är att dessa kvinnor ofta känner sig granskade, och de menar att de 
därför ofta försöker överbevisa vad de kan för att bli accepterade i gemenskapen. Två av 
kvinnorna beskriver hur viktigt det är att det ska synas att de arbetar, att de bidrar till arbetet 
på samma sätt som männen och att de inte är rädda för att bli smutsiga. Å andra sidan lyfts 
även positiva upplevelser av att vara en av få kvinnor, då flera av kvinnorna menar att de möts 
av positiv uppmärksamhet och beröm för att de arbetar inom ett mansdominerat yrke. Anna 
menar att det hon ser som positivt är att hon kan vara med och påverka synen på branschen 
och könsfördelningen inom denna. Hon tror att detta kommer att underlätta för kvinnor 
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framöver, och att det också blir mer accepterat för en kvinna att arbeta som 
fordonsmekaniker.  

I kvinnornas beskrivningar av att vara i minoritet går det att finna likheter till de strukturella 
effekter som Kanter (1977) beskriver. Effekterna av att vara synlig beskrivs av kvinnorna i 
denna studie som positiva utifrån att de blir ett undantag, och de känner sig sedda genom 
uppmärksamhet och beröm. Samtidigt menar ett antal kvinnor att effekterna snarare blir att 
de, i och med denna synlighet blir offer för misstro, då de avviker från den givna normen. 
Därmed upplever de också att de granskas i sitt arbete. Utifrån deras beskrivningar går det 
även att finna vissa strategier som dessa använder sig av för att accepteras i den manliga 
gemenskapen, medvetet eller omedvetet. Genom att anpassa sig efter den manliga miljön och 
hela tiden visa att de arbetar hårt blir det lättare för dessa kvinnor att bygga upp sin 
trovärdighet samt att accepteras av majoriteten.  

De flesta kvinnor beskriver hur det finns olika typer av kvinnor, och att alla inte passar in i ett 
mansdominerat yrke. Egenskaper som kvinnorna inom de mer fysiska arbetena nämner som 
viktiga för att klara av sådana yrken är bland annat självsäkerhet, samt även en tuffhet och en 
tålighet. Att ha skinn på näsan och ta plats beskrivs av Maria som viktigt för att klara av själva 
arbetet men även jargongen: 

Gör du bara ditt och du är där på samma villkor och bidrar lika mycket, då blir du 
accepterad […] Sen måste man ha lite skinn på näsan. Man kan inte vara för mesig som 
tjej och jobba här, då klara du inte av det. Jag är inte så brydd och jag tar ingenting 
personligt. När någon säger nått dumt till mig får de lika dumt tillbaka. (Maria, 
robotskötare) 

Citatet beskriver hur Maria ser sig själv och andra kvinnor, där hon gör skillnad på kvinnor. 
Informanten beskriver sig själv utifrån egenskaper som Abrahamsson (2009) beskriver som 
typisk manliga, såsom att vara aktiv, rak och ställa krav, och informanten antyder att kvinnor 
med mer kvinnliga egenskaper därmed inte är lika lämpade för arbetet. Lindgren (1985) 
beskriver hur kvinnor inom mansdominerade arbeten tar till olika strategier eller 
förhållningssätt för att hantera arbetet, vilket också går att finna i Marias fall. Genom att 
definiera sig själv mer som en av männen (i arbetet) är hon också där och konkurrerar på 
samma villkor som dessa, och hon blir därmed accepterad.   

Utifrån olika situationer beskriver kvinnorna hur de anpassar sig och sina strategier för att 
kunna hantera dessa situationer. Susanne redogör för ett tillfälle då hon upplevde att hon själv 
var tvungen att anpassa sig efter sin manliga kollega genom att ändra sitt sätt att vara och 
arbeta, och samtidigt anpassa sig efter den manliga normen. Dock menar hon att hon gjorde 
det för egen vinning, då samarbetet med kollegan endast varade under en kortare period och 
för att hon ville undvika en konflikt. När det gäller den manliga jargongen menar några av 
kvinnorna att de ibland stänger av och att ibland går de därifrån. Beroende på situation kan 
dessa ibland konfrontera, och några kvinnor menar även att bemötandet efter detta blivit 
bättre. Moa menar att hon tror att alla kvinnor har strategier i sig, men att detta inte är 
någonting hon aktivt tänker på och agerar efter. Att spela på sin kvinnlighet nämns av Petra, 
där hon menar att hon aktivt använder detta som en strategi i vissa situationer. 
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Det kan ju hända att jag spelar på tjejrollen ibland, när det kommer till saker som jag 
aldrig gjort, som att svetsa. Då brukar jag säga ’Jag har aldrig riktigt gjort det här. Jag 
är ju tjej och brukar inte hänga i garaget med pappa så mycket. Snälla, kan inte du 
hjälpa mig med det här?’ Och då får man ofta hjälp! Man lär sig hur man ska spela den 
”lilla tjejen” mot dem. (Petra, plåtindustrin) 

Här går det återigen att se ett samband mellan de strategier som kvinnorna använder sig av 
och de strategier som Lindgren (1985) redogör för. Petra agerar i likhet med Lindgrens (1985) 
andra och tredje strategi, där kvinnan (inom ett mansdominerat arbete) både agerar efter hur 
hon förväntas (som kvinna) samt att hon också tar till vad som upplevs som typiskt kvinnliga 
medel. Genom att agera på ett sätt som upplevs  som att ”spela på rollen som kvinna” 
konkurrerar hon inte med männen och hon kan därmed få hjälp av dessa. Trots att kvinnorna 
enligt de själva gör detta för sin egen vinnings skull, bidrar detta till reproduktionen av 
genusordningen samt att denna förstärks, då kvinnorna visar sig som underordnade.  

I sina berättelser redogör kvinnorna för hur de ser på andra kvinnor inom arbetet, och det går 
att finna hur vissa informanter på olika sätt tar avstånd från andra kvinnor, vilket också är en 
strategi som Lindgren (1985) beskriver. Den stereotypa synen på kvinnor är att dessa anses 
okunniga inom yrken som anses manliga, och det är den stämpeln som kvinnorna i studien 
vill komma i från genom att ta avstånd från andra kvinnor. Lisa, som arbetar som 
lastbilschaufför redogör för hur hon tidigare försökt tona ner sin kvinnlighet, genom att 
exempelvis inte bära smink eller kvinnliga kläder, då hon inte ville förknippas med oseriösa 
kvinnor. Hon menar att killarna inte tog de tjejer som var sminkade och tramsiga seriöst, och 
hon ville därmed inte ”dras ner i fjantträsket, som de höll på med” (Lisa, lastbilschaufför). 
Hon upplever fortfarande att hon själv har svårt att ta vissa kvinnliga lastbilschaufförer på 
allvar, då de kommer översminkade till jobbet, och hon tar därmed avstånd från dessa och 
bidrar således även till att reproducera genusordningen. Även fler av informanterna visar på 
ett slags avståndstagande från andra kvinnor av olika anledningar. Petra, som spelar på sin 
kvinnlighet redogör för hur det kan bli svårt att spela på den rollen om det kommer in 
ytterligare en kvinna i jobbet, och Moa menar att det har stor betydelse vilken kvinna som 
kommer in, där hon skulle föredra en yngre då hon tror att de skulle ha mer gemensamt samt 
att hon fortfarande skulle kunna behålla sin roll som företagets enda kvinna. Lena däremot, 
menar att hon inte talar det kvinnliga språket, och att hon inte kan göra sig gällande på samma 
sätt i kvinnogrupper. Samtliga kvinnor, med undantag av Anna, menar att de kan vara med 
och påverka arbetet och göra sin röst hörd.  Anna menar att hon till viss del kan vara med och 
påverka, men att hon ibland måste ta till strategier för att göra sig gällande.  

Jag har faktiskt märkt nu på senaste tiden att det är väldigt svårt att höras och att få säga 
vad jag tycker […] Men det är ju så det är, vill jag ha nått sagt så säger jag det till (sin 
manliga kollega) ’Nu säger du det här!’ och då lyssnar dom! (Anna, fordonsmekaniker) 

Citatet ovan visar hur Anna tar till en manlig allierad för att kunna komma in i gruppen och få 
sin röst hörd. Av erfarenhet vet hon att hon som kvinna inte har samma möjlighet att kunna 
vara med och påverka, då hon upplever att det männen säger värderas högre. Detta visar i sin 
tur att det råder en genusordning och den hierarkiska principen som Hirdman (1988) redogör 
för bekräftas. Det går även se hur homosocialiteten bekräftas i och med att män hellre lyssnar 
på män. Att vara en av få kvinnor på en arbetsplats innebär en minoritetssituation vilken de 
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kvinnliga informanterna uppfattar och hanterar på olika sätt. Genom att koppla kvinnornas 
beskrivning till de effekter Kanter (1977) lyfter av att vara synlig och i minoritetsposition 
(synlighetseffekten, kontrasteffekten och assimilering) tar kvinnorna till några av de strategier 
som finns beskrivna utifrån Lindgrens (1985) studie. Bland annat nämner kvinnorna hur de 
associerar sig med männen, tar avstånd från andra kvinnor, samt att de lär sig olika ”knep” att 
ta till för att bli en del av gemenskapen.  

Trivsel i arbetet 

Av de åtta kvinnor som intervjuats beskriver samtliga att de trivs med och i sina arbeten. Att 
yrkena och arbetsplatserna är tydligt mansdominerade menar kvinnorna kan medföra vissa 
hinder, vilka beskrivts ovan, men kvinnorna menar ändå att fördelarna med och i yrket  
överväger nackdelarna.  

Samtliga kvinnor i studien förklarar att det till stor del är kollegor och arbetsuppgifter som gör 
att de trivs. De yrken som kvinnorna är verksamma inom varierar, men gemensamt för 
kvinnorna är att de alla menar att deras arbetsuppgifter är stimulerande och varierande. 
Emma, som arbetar inom plåtindustrin menar att det som hon värdesätter i sitt arbete är det 
fysiska och det produktiva, där hon själv direkt kan se ett resultat av sitt arbete. Maria och 
Lisa, vilka tidigare arbetat inom vården, förklarar att fördelen med deras nurvarande yrken är 
att dessa arbetsuppgifter inte ”går att ta med sig hem”. De beskriver bland annat att de inte 
behöver grubbla över patienter eller brukare, utan att de är lediga i och med att de går hem för 
kvällen.   

Flertalet kvinnor redogör för hur dessa ofta umgåtts med killar under sin uppväxt, samt att 
några haft bröder eller släkt som de upplevt har ”tuktat dem”, vilket medfört att kvinnorna 
också upplever att de blivit vana vid den manliga jargongen och trivs bra med att arbeta med 
män. De kvinnor som tidigare arbetat inom kvinnodominerade yrken (exempelvis inom 
vården) lyfter att de nu slipper ”tisslandet och tasslandet” (Susanne, programmerare) som 
dessa upplever ofta förekommer inom de mer kvinnodominerade yrkena. Följande citat från 
Maria visar på olika orsaker till varför hon trivs i sitt mansdominerade yrke, och dessa orsaker 
går även finna i andra informanters berättelser.  

Jag trivs och jag har alltid trivts. Jag har bra arbetskamrater och det jobbet jag har idag 
är innehållsrikt och det händer saker hela tiden. Man får använda huvudet och lösa 
problem dagligen. Vi tjänar bra och behöver aldrig jobba helger eller aldrig röda dagar. 
[…] Att inte behöva jobba helg värderar jag högt, dels då man har barn och när man var 
yngre och var ute på helgerna. Jobbar du inom vården måste du jobba midsommar om du 
varit ledig över jul. Jag är ju ledig alla sådana dagar och vill jag jobba övertid då gör 
jag det. (Maria, robotskötare) 

Att kvinnorna trivs är en anledning till att de stannar kvar inom yrket, då misstrivsel 
troligtvis skulle lett till att dessa kvinnor bytt arbeten. Citatet visar hur Maria jämför sitt 
yrke med kvinnodominerade yrken, vilket bidrar till att stärka genusordningen. 
Informanten drar även fördel av genusordningen, då hon inom ett mansdominerat yrke 
beskriver bättre arbetsvillkor och högre lön.  
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Trots kvinnornas upplevda hinder och svårigheter i det mansdominerade arbetet redogör 
samtliga för att de trivs inom sina respektive yrken, samt att de också trivs med att 
arbeta med merparten män. Många av kvinnorna beskriver hur de växt upp med pojkar, 
och hur de ofta umgåtts mer med män än kvinnor, vilket också medfört att de lärt sig 
den manliga jargongen och vet hur de ska hantera denna. De anser snarare att den 
kvinnliga jargongen är svårare att hantera. De flesta kvinnorna definierar sig som 
”pojkflickor”, vilket också bidrar till trivseln att arbeta med män. De associerar sig med 
mer med de egenskaper som anses typiskt manliga, vilka Abrahamsson (2009) 
beskriver, och upplever därför att de kan använda sig mer av sina kunskaper, 
kompetenser och egenskaper inom de manligt märkta yrkena. De flesta arbetsuppgifter 
har en manlig könsstämpel (Westberg- Wolgemuth, 1996), vilket kvinnorna känner sig 
bekväma med utifrån sina intressen och egenskaper.  

I och med att kvinnorna entrar de mansdominerade yrkena och arbetsplatserna försvagas  
den isärhållande logiken som Hirdman (1988) beskriver, genom att kvinnor och män 
utför liknande aktiviteter och sysslor där de också använder sig av liknande egenskaper. 
Genusordningen gör sig dock påmind genom att kvinnorna ibland stöter på motstånd i 
form av misstro och tvivel, och den hierarkiska logiken befästs då mannen och dennes 
arbete fortfarande anses vara normen och det naturliga. Även homosocialiteten inom 
arbetsplatserna gör sig påmind utifrån kvinnornas berättelser, men informanterna menar 
att denna inte är stark nog för att de ska uppleva sig utestängda från gemenskapen. 
Några av kvinnorna menar att de upplevt hur männen tytt sig till varandra främst under 
kvinnornas första tid på arbetet, men att detta avtagit med tiden.  

Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring den valda metoden och därefter en diskussion kring studiens 
resultat och slutsatser. Avslutningsvis presenteras även förslag till vidare forskning. 

Metoddiskussion 
Under arbetets gång har vi försökt vara objektiva i vår reflektion av informanternas 
upplevelser. Vi är medvetna om att vår förförståelse har påverkat vår tolkning av vad som 
sagts till viss del, samt även vilka resultat som presenterats efter bearbetning och analys.  
Resultatet kan eventuellt ha kunnat se annorlunda ut om vi inte hade haft denna förförståelse. 
Dock anser vi att denna förförståelse, som vi förvärvat genom att läsa litteratur och tidigare 
forskning, även varit en tillgång då vi varit väl insatta i ämnet. 

Vi är också medvetna om att intervjuare ibland kan missförstå sina informanter, vilket skulle 
kunna påverka resultaten. Då vi under intervjuerna använde oss av sammanfattningar och 
klargörande frågor anser vi att vi fått en rättvis bild av samtliga informanter, och att risken för 
missförstånd varit minimal.  

För att kunna generalisera resultaten skulle det krävas ett större underlag av informanter 
(Denscombe, 2009), men då vårt syfte snarare varit att skapa en förståelse för kvinnors 
upplevelser av att arbeta inom mansdominerade yrken anser vi att vårt urval varit tillräckligt. 
Utifrån de begränsningar vi haft gällande tid och omfattning på arbetet skulle ett större antal 
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informanter göra det svårt att genomföra studien.  Vi anser dock att det är möjligt att jämföra 
resultaten från denna studie med andra liknande studier.  

Våra förhoppningar var att få variation inom urvalet med avseende på kvinnornas ålder och 
yrke, bakgrund, utbildningsnivå, samt hur länge de arbetat inom det mansdominerande yrket. 
Detta anser vi att vi lyckades med. Det hade varit intressant att intervjua fler kvinnor som 
arbetar inom mer teoretiska yrken, men detta hade troligtvis inte påverkat resultatet nämnvärt, 
då det handlar om kvinnornas upplevelser av att vara i minoritet. 

Under genomförandet av intervjuerna finns det olika faktorer som kan ha påverkat vad som 
framkommit. Vissa av intervjuerna hölls på universitetet, medan andra hölls i informanternas 
hemmiljö eller över Skype. Det mest fördelaktiga hade varit att hålla intervjuerna på ett och 
samma ställe (på en neutral plats), då förutsättningarna och omständigheterna sett lika ut för 
samtliga informanter, samt att störningsmomenten minskats. De störningsmoment som 
framkommit har främst varit telefonsamtal under intervjuerna. Detta anser vi dock inte 
påverkat resultaten nämnvärt.  

Resultatdiskussion  
Som blivande studie- och yrkesvägledare tycker vi att kvinnors upplevelser av arbete inom 
mansdominerade yrken varit ett intressant ämne att studera, då vi i vårt kommande yrke 
kommer vägleda unga och vuxna samt främja kvinnors och mäns lika rättigheter vad gäller 
utbildning och arbete. Vi anser att en studie- och yrkesvägledare ska verka för att utveckla 
individens egna intressen, och att denne inte ska begränsas utifrån fördomar om vad som 
anses vara manligt respektive kvinnligt. I denna undersökning har vi undersökt och redogjort  
för en grupp kvinnors egna upplevelser av att arbeta inom olika typer av mansdominerade 
yrken, samt undersökt hur de har kommit dit och vilka vägar de tagit under resans gång.  

Utifrån resultaten har vi funnit att motiven till att dessa kvinnor valt att arbeta inom ett 
mansdominerat yrke skiljer sig åt, men att det gemensamma för alla är att de haft eller 
utvecklat ett intresse för yrket och dess arbetsuppgifter, och liknande motiv går även att finna 
i Bergmans (2003a) studie. En intressant aspekt är att endast tre av de åtta intervjuade 
kvinnorna valde att utbilda sig till ett mansdominerat yrke redan under gymnasiet, medan fem 
av kvinnorna valde andra vägar, för att senare omskola sig eller halka in i ett yrke vilket de 
tidigare inte haft något speciellt intresse av. Det vi ser som intressant är hur intresset växt 
fram hos de kvinnor som valde andra vägar, och att de yrken som kvinnorna tidigare såg som 
mansyrken blev sådana som de själva kom att jobba med, samt även trivas att arbeta inom. Vi 
ser detta som att dessa kvinnor därmed upptäckte ett intresse som de själva inte varit 
medvetna om, varpå de därefter blivit kvar i yrket. Connell (2009) beskriver hur  
föreställningarna om vilka yrken som tillskrivs män och kvinnor ofta upplevs naturliga. Detta 
tror vi även kan ha varit fallet i kvinnornas berättelser, och att de därför inte reflekterat över 
att arbeta inom mansdominerade yrken innan. Något som också går att utläsa av resultatet är 
att flertalet av informanterna redan från tidig ålder varit bekant med en manlig omgivning i 
form av bland annat familj, släkt och vänner. Detta tror vi kan ha varit bidragande till att dessa 
sökt sig till mansdominerade yrken, vilket också stämmer överrens med vad Fägerlind Nilsson 
(2007) med hänvisning till Toll- Anderbrinks studier redogör för som motiv.   
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Lönerna inom mansdominerade yrken är generellt sett högre än lönerna inom 
kvinnodominerade yrken (SOU, 2004), vilket vi trodde skulle lyftas som ett motiv till att 
kvinnorna valt att söka sig mot dessa yrken. Ett resultat som förvånade oss är det faktum att 
ingen av kvinnorna som intervjuats redogjort för hur lönen varit bidragande då det kommit till 
att välja ett mansdominerat yrke, utan att denna snarare är ett motiv för kvinnorna att idag 
stanna kvar i yrket. Många menar att den höga lönen gör det svårt för dem att byta jobb. De 
känner sig därmed tveksamma till att vilja arbeta inom mer kvinnodominerade yrken, där 
lönerna generellt sett är lägre (SOU, 2004). 

Ett genomgående resultat gällande kvinnornas upplevelser är att de trivs i sina arbeten inom 
mansdominerade yrken och arbetsplatser. Detta ser vi som positivt med tanke på att vi upplevt 
att kvinnorna i tidigare studier (se bland annat Cettner, 2008 och Olofsson, 2000) främst lyft 
de hinder och svårigheter de mött i sitt arbete. Vår egna uppfattning är dock att dessa studier 
mer fokuserat på detta, medan vi i vår studie velat undersöka både positiva och negativa 
upplevelser av att vara kvinna i en manlig värld. Att kvinnorna i vår studie upplever trivsel 
beror enligt de själva på olika faktorer, såsom att de har bra arbetskamrater och stimulerande 
arbetsuppgifter. Vår uppfattning är att det även skulle kunna bero på att det idag är mer 
vanligt att kvinnor arbetar inom mansdominerade yrken (Abrahamsson, 2009), och detta 
skulle kunna vara en orsak till att kvinnorna idag inte upplever lika mycket hinder och 
svårigheter. Utifrån att det blivit vanligare tror vi att det även har blivit mer accepterat att som 
kvinna arbeta med ett yrke som anses manligt. Att kvinnorna ändå stöter på vissa svårigheter i 
och med sitt inträde i mansdominerade yrken anser vi skulle kunna bero på att många av dessa 
yrken under lång tid varit väldigt mansdominerade. Vi tror att männen därmed varit vana att 
arbeta främst med varandra och genom avsaknadet av kvinnor har yrket och arbetsplatserna 
också varit anpassade främst efter männen. Äldre föreställningar kring vad kvinnor och män 
lämpas arbeta med kan också vara någonting som lever kvar än idag, och vi anser att detta kan 
vara en bidragande orsak till kvinnornas upplevelser av hinder och motstånd i arbetet.  

Trots att kvinnorna redogör för hur de trivs lyfter de flesta vissa händelser eller situationer då 
de upplevt att deras minoritetsposition och det faktum att de är kvinnor inom ett manligt yrke 
påverkat dem negativt. Utifrån studiens resultat går det att finna likheter till tidigare studier 
(se bland andra Cettner, 2008, Bergman, 2003a, 2003b och Olofsson, 2000), gällande 
kvinnornas upplevda hinder, problem och svårigheter. Hinder som nämns både i denna studie 
och i tidigare är bland annat bemötandet samt den fysiska och sociala arbetsmiljön. I vår 
studie ser vi en tydlig skillnad mellan kvinnorna i de teoretiska yrkena och de i fysiska yrken 
då det kommer till upplevda hinder och svårigheter, men det finns också liknande upplevelser 
som gäller för samtliga kvinnor. En slutsats vi kunnat dra är att kvinnorna inom de fysiska 
yrkena upplever större hinder i den fysiska och sociala arbetsmiljön, där arbetplatserna inte är 
anpassade efter kvinnor och där homosocialiteten är mest framträdande, då mannen anses vara 
normen. Att kvinnorna inom de teoretiska yrkena inte lyfter arbetsmiljön som en svårighet 
tror vi kan bero på att den fysiska förmågan hos kvinnorna inte är avgörande för att dessa ska 
kunna klara av yrket. I dessa yrken har kvinnor och män samma förutsättningar då det är 
kunskaper och kompetenser som värderas, och inte styrka eller fysik.  
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Ytterligare ett resultat som förvånat oss är hur de flesta kvinnorna menar att det är deras unga 
ålder snarare än det faktum att de är kvinnor som medfört hinder. Kvinnorna menar att deras 
ålder försvårar för dem att komma till tals och kunna vara med och påverka, varpå de också 
upplever ett negativt bemötande. Det vi finner intressant är huruvida detta är fallet även för 
yngre män, då det enligt kvinnornas resonemang torde vara så. Vi tror att det kan vara som 
kvinnorna beskriver, att både yngre kvinnor och män möter liknande svårigheter utifrån sin 
unga ålder och sin begränsade erfarenhet. Dock är vi av tron att en ung man ändå i mindre 
utsträckning avviker från normen, och därmed har lättare att bli accepterad.  

Vi finner det intressant att resultaten av intervjuerna visar hur flertalet av kvinnorna menar att 
de inte påverkas i allt för stor utsträckning av att vara i minoritet, men att dessa ändå redogör 
för stategier och förhållningssätt de tar till för att kunna hantera situationen. Att kvinnorna 
använder sig av strategier, både medvetet och omedvetet, anser vi visar hur kvinnorna ändå 
påverkas, och att de måste använda olika förhållningssätt för att kunna hantera att vara i 
minoritet. I kvinnornas berättelser går det att utläsa hur dessa använder sig av liknande 
strategier som Lindgren (1985) beskriver, samt att de också till viss del upplever de effekter 
som Kanter (1977) redogör för i hennes studie. Anmärkningsvärt är att båda dessa studier är 
av äldre slag, men att det ändå går att finna likheter till dessa idag. Vi ställer oss frågande till 
huruvida kvinnorna är medvetna om att de, genom användandet av dessa strategier till viss del 
själva kan bidra till att återskapa vad som anses manligt och kvinnligt, och därmed också 
bidra till reproduktionen av den genusordning som Hirdman (1988) beskriver. Vi ser detta 
som att kvinnorna möts av dubbla svårigheter, där de antingen måste anpassa sig till den 
manliga normen, och därmed bidra till kvinnornas underordning, eller motsätta sig och 
därmed riskera att inte accepteras.  

Vi vill sammanfattningvis betona kvinnornas beskrivningar kring hur de trivs med sina yrken 
inom en manlig värld, trots de motgångar som dessa kan komma att stöta på. Att kvinnorna 
trivs ser vi som ett motiv till att dessa stannat kvar inom yrket. Hade svårigheter, hinder och 
motstånd varit någonting som kvinnorna inte kunnat hantera är vi övertygade om att dessa 
skulle ha lämnat yrket eller arbetsplatsen och sökt sig till andra.  

Resulaten i denna studie har ökat vår kunskap och förståelse för vilka svårigheter och hinder 
kvinnor kan komma att uppleva genom att arbeta inom mansdominerade yrken, men också 
vilka möjligheter och fördelar de ser. Vi har också fått en förståelse för vilka motiv som kan 
finnas till att kvinnor söker sig till yrken som tidigare varit, och fortfarande är  
mannsdominerade. Denna ökade kunskap och förståelse ser vi som berikande i vårt 
kommande arbete med studie- och yrkesvägledning, och denna studie har därmed gett oss 
många nya insikter kring könsöverskridande studie- och yrkesval. Dessa tar vi med oss ut i 
arbetslivet. 

Förslag till vidare forskning 
Avslutningsvis anser vi att fortsatta studier kring detta ämne är av vikt då kvinnor i större 
utsträckning börjat söka sig mot yrken som tidigare varit tydligt mansdominerade, vilket inte 
alltid sker utan svårigheter. 

Då vi i denna studie enbart fokuserat på kvinnorna och deras upplevelser anser vi att det hade 
varit av intresse att i framtida studier även undersöka hur männen ser på kvinnorna inom 
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mansdominerade yrken. Därmed skulle det vara möjligt att sätta deras uppfattningar gentemot  
varandra för att kunna se likheter och skillnader.  

Vi finner det även intressant att studera hur ledningen inom de yrken vi tittat på ser på kvinnor 
och män inom arbetet, samt vilka eventuella fördelar och nackdelar de ser med kvinnlig 
arbetskraft inom mansdominerade yrken.   

En övergipande fråga som vi ställer oss är avslutningsvis: Hur skulle kvinnor kunna lockas i 
större utsträckning till dessa mansdominerade yrken? 
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Bilaga 1. Informantbrev 
Hej och tack för din tid!  
 
Vi är två studie- och yrkesvägledarstudenter från Umeå Universitet som för nuvarande håller 
på med vårt avslutande examensarbete, och vi skulle nu behöva din hjälp! 
Det vi har för avsikt att undersöka i vårt arbete är kvinnors egna upplevelser av att arbeta 
inom mansdominerade yrken samt vilka vägar och beslut som tagits för att komma dit. Detta 
med avsikt att öka kunskapen kring kvinnors upplevelser av könsöverskridande yrkesval. 
Intervjun kommer att bygga på olika teman kring ovanstående ämne. Informationen som 
framkommer under dessa intervjuer kommer vi därefter att bearbeta och sammanfatta i en 
uppsats.  
 
Deltagandet i intervjun är helt frivilligt, och möjligheten att tacka nej eller dra sig ur finns 
alltid, även om intervjun redan är gjord. I vår uppsats kommer du att vara anonym, och vi 
kommer ge dig som informant största möjliga konfidentialitet. För att kunna genomföra och 
använda oss av intervjun behöver vi ditt samtycke.  
 
Vi räknar med att varje intervju kommer att ta ungefär en timme. Då vi är två studenter som 
skriver arbetet tillsammans skulle vi gärna vilja ha möjlighet att sitta med båda två under 
intervjun, men om du hellre vill räcker det med att en av oss gör det. Vi spelar gärna in 
intervjun, för att kunna bearbeta materialet senare och därmed kunna fokusera fullt på det som 
sägs, även här om detta är okej med dig. Inspelningen kommer att raderas då uppsatsen är 
godkänd.  
 
Tid och plats för intervjun kommer vi tillsammans överrens om, dock vill vi gärna göra 
intervjun så snart som möjligt då arbetet kräver bearbetning efteråt. Vi kan komma med 
förslag angående möteplats om du vill, annars får du gärna komma med önskemål.  
 
Har du frågor till oss som utformar intervjun innan själva intervjutillfället kan du givetvis 
alltid kontakta oss för mer information. Det finns inga dumma frågor!  
 
Vi ser framemot att höra från dig!  
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Emelie Malmbo     
070- XXX XX XX 
 

Hanna Vidmark  
070-XXX XX XX         

Handledare för vår uppsats är Anna Norberg på institutionen för utbildningsvetenskap vid 
Umeå universitet.  

 



   

 

 

 

Bilaga 2. Intervjuguide  

Inledning 
Formell information kring studiens syfte och informantens deltagande 

 
Bakgrund 
Namn och ålder 
Bostadsort/ursprung 
Familj/bakgrund 
Utbildning/-ar och arbetslivserfarenhet 
Nuvarande yrke/varaktighet 
Exempelfrågor: 

x Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
x Vilka arbetslivserfarenheter har du? 

Vägar och val 
Val av utbildningar- orsaker/ motiv/ faktorer    
Tidigare yrken/arbetslivserfarenhet     
Steg mot arbeten     
Val av nuvarande yrke- orsaker / motiv/ faktorer    
Omgivningens reaktioner 
Exempelfrågor: 

x Hur kommer det sig att du valde just denna/dessa utbildning/-ar?               
x Vad har påverkat dina val av tidigare utbildningar/yrken?  
x Hur fick du det jobbet/-n? 
x Hur kommer det sig att du arbetar inom just detta yrke du har idag?  

Upplevelser och erfarenheter 
Nuvarande yrke och arbetssituation 
Normer och regler  
Fysiska, psykiska och sociala miljön inom arbetet, bemötande 
Kvinna inom mansdominerat yrke 
Att vara i minoritet- strategier/hantera/anpassa 
Positiva/negativa upplevelser i arbetet och arbetsuppgifterna- beskriv  
Positiva/negativa erfarenheter- beskriv  
Förändringar över tid 
Skillnader i förväntningarna på kvinnor och män 
Påverkan i arbete 
Möjligheter och eventuella hinder 
 

 



   

 

 

 

Exempelfrågor: 

x Skulle du kunna beskriva din nuvarande arbetsplats?  
x Hur upplever du att det är att arbeta främst med män? 

Utveckla specifika erfarenheter/upplevelser- positiva och negativa 
Vilka för – och nackdelar ser du? 
Bemötande på arbetsplatsen? 

x Hur upplever du att det är att vara i minoritet på arbetplatsen? 
Positivt och negativt? 
Hantera/anpassa/strategier? 

x Har du upplevt några förändringar under tiden du arbetat inom yrket/olika 
arbetsplatser? 

x Hur ser förväntningarna/bemötandet/behandlingen ut på kvinnor och män på 
arbetsplatsen? 

x Hur upplever du att du kan vara med och påverka ditt eget arbete? 

 

Övrigt 
Tycker du att vi uppfattat dig riktigt?  
Finns det något du vill tillägga?  
Är det något du vill ändra?  
Vill du ta del av något ur denna intervju eller uppsats? 
 
 
Finns möjligheten att höra av oss igenom om vi missat att fråga om någonting? 
  
 
Tack för din medverkan! 
 


