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Förord 
 
Denna uppsats utgör mitt examensarbete i Arbetsvetenskap. Uppsatsen är den avslutande 
delen för en kandidatexamen och är skriven under våren 2018.  
 
Jag vill först och främst rikta ett stort tack till min handledare Birgitta Eriksson, som även är 
professor på Avdelningen för Arbetsvetenskap vid Karlstads Universitet, för den konstruktiva 
kritik och hjälp jag fått under skrivandets process.  
Jag vill även tacka de tre teknikföretag som där lät mig genomföra min enkätundersökning 
bland de anställda.  
 
Jag har även fått inspiration att skriva om detta aktuella och inte minst viktiga ämne från 
gen(i)us 7 jämställdhetskonferensen, på Karlstad CCC april 2018. Där bland annat Nina Rung 
pratade om hur jämställdhet är en motvikt till våld och övergrepp. Till sist vill jag även tacka 
för inspirationen jag fick från mitt första projekt under min anställning som studentkonsult via 
Apecs studentkonsulter, där jag fick vara med och anordna ett evenemang med hjälp av 
Karlstad Innovation Park och Ellevio, med fokus på ett hack. Syftet med evenemanget var att 
diskutera fram innovativa och interdisciplinära lösningar inför framtiden på hur man kan få en 
mer jämställd teknikutveckling, då kvinnor idag är underrepresenterade inom både energi- 
och teknikbranschen.  
 
Under skrivandets gång har jag även läst kurserna "Genusvetenskap 1" och "Genus och 
jämställdhet i teori och praktik" där jag fått med mig en hel del tips på användbara 
genusteorier, kunskap och nya perspektiv kring området som har bidragit till denna uppsats.  
 
 
Sofia Fogdeberg 
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Sammanfattning 
 
Denna kandidatuppsats, Kvinnor och män inom teknikbranschen - En kvantitativ 
undersökning med fokus på kvinnors arbetsförhållanden på mansdominerade arbetsplatser 
och "metoo" kampanjens påverkan, är en studie om kvinnor och mäns upplevelser av att 
arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Syftet är att undersöka hur kvinnor och män 
upplever att arbeta på en mansdominerad arbetsplats utifrån olika faktorer, som exempelvis 
könsnormer, jämställdhet och härskartekniker. Syftet är även att undersöka huruvida "metoo" 
kampanjen har bidragit till några förändringar inom arbetsrelaterade områden. Anledningen 
till att jag intresserade mig för detta var för att jag ville få en inblick i hur det är att vara 
kvinna och även minoritet på en arbetsplats där det oftast råder en viss jargong i 
organisationskulturen och hur det i sin tur påverkar de anställda.  
 
I den teoretiska referensramen valde jag at använda mig av teorier och begrepp inom genus 
och arbetsmiljö. En del av teorierna valde jag innan insamlandet av det empiriska materialet, 
sedan fortsatte jag med att bygga på den teoretiska referensramen efter att 
enkätundersökningen var avslutad för att på bästa sätt kunna genomföra en analys. Jag valde 
att göra undersökningen på tre mansdominerade företag inom teknikbranschen, där en 
minoritet av de anställda bestod av kvinnor. Jag valde att använda mig av den kvantitativa 
metoden för att undersöka mina frågeställningar och för att samla in data. Urvalsprocessen 
genomfördes med hjälp av en totalundersökning för två företag samt ett obundet 
slumpmässigt urval för det tredje företaget. 
 
Studien har visat att kvinnor och män upplever sitt arbete och sina arbetsförhållanden på olika 
sätt inom mansdominerade företag som undersöktes i studien, dock uppfattade fler kvinnor 
sin arbetssituation som negativ utifrån olika faktorer som bland annat könsnormer, 
jämställdhet och härskartekniker. Till sist visar studien på att det inte hänt speciellt mycket 
när det gället "metoo" kampanjens påverkan och genomslagskraft, endast inom områden som 
jämställdhetsfrågor och tystnadskultur som både kvinnor och män angett. 
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Kapitel 1: Inledning 
 
Två simpla ord och en hashtag har fått kvinnor världen över att lyfta på locket och våga sprida 
sina historier om sexuella övergrepp och trakasserier. Jag pratar självklart om ”metoo”-
rörelsen som blev en revolution och bakom varenda hashtag finns en människa, oftast ärrad 
för livet från både stora och små orättvisor. Denna rörelse utmynnade till en ”metoo” kampanj 
som fick oläkta sår att börja blöda igen och samtidigt riva ner den mansdominerade 
maktordningen. ”Metoo”-rörelsen föddes redan för tio år sedan när den svarta aktivisten och 
överlevaren Tarana Burke från New York drog igång hashtagen för att stärka alla offer. I 
samband med ett antal anklagelser mot mäktiga män lyfte skådespelaren Alyssa Milano 
hashtagen och på bara ett dygn hade fler än tolv miljoner kommentarer postats på Faceboook. 
Miljoner kvinnor världen över har vittnat från olika tidszoner, länder, klasser, kulturer och 
åldrar för att äntligen bryta tusentals år av skambelagd tystnad som systematiskt skuldbelagt 
och misstänkliggjort offret och därmed osynliggjort problematiken (Pascalidou 2017, ss. 8-9). 
Det är först under år 2017 som kampanjen fått sin stora genomslagskraft i Sverige och spred 
sig på sociala medier. Detta gav mig en stor inspiration till att tillägna C-uppsatsen till detta 
aktuella och inte minst viktiga ämne. Dock är detta ett svårt ämne att behandla utifrån endast 
en kvantitativ undersökning som också ska ha en tydlig koppling till arbetsvetenskap. Därför 
kändes det inte mer än rätt att undersöka hur det ser ut för både kvinnor och män inom en 
mansdominerad bransch som för min del blev den tekniska branschen.  

 
En del säger att Sverige är världens mest jämställda land, eller åtminstone ett av de mest 
jämställda. Det är möjligt att det stämmer, men den riktiga frågan vi måste ställa oss är: Hur 
vill vi ha det och hur når vi dit? För att svara på denna komplexa fråga krävs det att i första 
hand undersöka betydelsen av kön, och framför allt dess betydelse för kvinnor. För att ta reda 
på i vilken utsträckning kvinnors kön spelar roll för villkoren på arbetsmarknaden idag måste 
vi först ha information om verkligheten, för att därefter kunna analysera om några 
könsmönster träder fram (Bohlin & Berg 2013, ss. 13-14). Vad passar inte då bättre än att 
genomföra en undersökning kring just detta område för att ta reda på i alla fall en liten del av 
hur verkligheten kan se ut för kvinnor och män inom mansdominerade arbetsplatser.  
 
Kvinnor och män hålls systematiskt åtskilda i samhället som skapar olika maktskillnader. 
Kvinnor och män anvisas till olika platser, olika arbeten och tillskrivs olika egenskaper. 
Kvinnor och män bör inte finnas på samma platser och bör inte göra samma saker. 
Skillnaderna tar sig många olika uttryck, vår könsuppdelade arbetsmarknad är ett mycket 
tydligt exempel på att kvinnor anses passa för vissa arbeten och män för andra. Mannen är 
även en norm för hur en människa ska vara, medan kvinnan utgör ett undantag från den 
generella normen. Detta beror på att det som män i grupp gör värderas högre än vad kvinnor 
gör. Män finns på högre positioner och män har högre lön. Mannen som norm upprätthålls av 
ett system som har en bestämd rangordning, med andra ord en hierarki (Amundsdotter & 
Gillberg 2003, s. 47). Detta är ett område som jag särskilt kommer att lägga fokus vid då detta 
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genussystem förklarar tydligt varför vissa könsnormer uppstår på mansdominerade 
arbetsplatser, bland annat inom teknikbranschen där jag som sagt har valt att genomföra min 
undersökning. 
 
1.1 Syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kvinnor och män upplever att arbeta på en 
mansdominerad arbetsplats utifrån olika faktorer, som exempelvis könsnormer, jämställdhet 
och härskartekniker. Syftet är även att undersöka huruvida ”metoo” kampanjen har bidragit 
till några förändringar inom arbetsrelaterade områden.  
 
 
1.2  Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar kvinnors och mäns upplevelser av att arbeta på en mansdominerad 
arbetsplats, samt att undersöka huruvida ”metoo” kampanjen har bidragit till några 
förändringar inom arbetsrelaterade områden. Jag har valt att genomföra en kvantitativ 
undersökning tre större tekniska företag. Kvinnors och mäns upplevelser från andra 
mansdominerade företag eller branscher kommer därmed inte att behandlas i denna uppsats.  
 
 
1.3 Metod 
 
Jag har valt att tillämpa den kvantitativa metoden för att undersöka mina frågeställningar och 
för att samla in data. Målet med undersökningen var att få in så många svar så möjligt från 
anställda kvinnor och män på tre större teknikföretag. Områden som jag behandlat kan vara 
känsliga frågor för vissa personer att prata öppet om oavsett garanterad anonymitet, därför 
valde jag att använda mig av enkäter istället för intervjuer.  
  
 
1.4 Disposition 
 
Uppsatsen består av fem huvudkapitel med underrubriker.  
Kapitel 1 ger en kort presentation av ämnet i form av en inledning, därefter följer uppsatsens 
syfte och frågeställningar. Till sist formuleras avgränsningar och en kort beskrivning av 
metoden som jag tillämpat i uppsatsen samt denna dispositionsbeskrivning.  
 
Kapitel 2 är den teoretiska referensramen som beskriver teorier som berör områdena 
forskning inom organisation och kön, könsstrukturer, mannen som norm, stämplingsteorin, 
maktbeteende, genusordningen, jämställdhet i arbetslivet, könssegregering samt 
härskartekniker.  
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Kapitel 3 handlar om metoden. Här förklarar jag vilken typ av studie jag gjort och hur 
enkätkonstruktionen genomförts. Efter det redogörs urvalet, genomförandet av 
enkätundersökningen, samt hur datainsamling och databearbetning har gjorts. Därefter följer 
ett avsnitt med reliabilitet och validitet samt tillhörande studiens etiska förhållningssätt.  
 
Kapitel 4 innehåller resultatredovisning och analys. Här redovisas resultatet från enkätstudien 
i form av tabeller. Analysen är uppbyggd av olika block – ”Arbete och arbetsförhållanden”, 
"Att arbeta på en mansdominerad arbetsplats”, ”Härskartekniker” samt ”Metoo” kampanjens 
genomslagskraft”.  
 
Kapitel 5 inleds med metodologiska reflektioner och till sist en sammanfattande slutsats.  
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Kapitel 2: Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera de teoretiska perspektiv som jag kommer att använda 
mig av för att analysera undersökningens insamlade material. Jag är först och främst 
intresserad av att belysa könsaspekten i arbetslivet för att sedan gå in djupare på hur detta kan 
fungera på en mansdominerad arbetsplats. Därför har jag valt teorier som behandlar bland 
annat organisation och kön, könsstukturer, mannen som norm, stämplingsteorin, 
maktbeteende, genusordningen, jämställdhet i arbetslivet, könssegregering samt 
härskartekniker. Teorierna har jag valt ut utifrån vad som är relevant för undersökningen och 
analysarbetet.  
 
2.1 Forskning inom organisation och kön  
 
Det finns ett synsätt som präglar forskning om kön och som innebär att kön ses som något 
socialt och kulturellt konstruerat. Vi människor sätter namn på både saker och idéer, och med 
dessa begrepp och namn utformas nya komplexa förståelser av världen och vårt samhälle. 
Detta synsätt påverkar också synen på hur kunskap om världen, till exempel ett samhälle eller 
en organisation kan nås. En forskare som betraktar ett främmande samhälle kan se något, men 
kan inte avgöra vad det är om hen inte först tolkar det utifrån sig själv. Allt beror på våra 
referensramar, som styr vad vi människor uppfattar i vardagen eller som forskare inom 
vetenskapen. Det måste finnas begrepp för att kunna tänka och alla begrepp ska vara 
grundade i ett sammanhang. Sammanhanget utgörs i sin tur av den kultur som vi befinner oss 
i vid den aktuella historiska tidpunkten (Wahl et al. 2011, ss. 33-34).  

Detta synsätt ligger också till grund för det synsätt på kön som etablerats inom i stort sett all 
könsteoretisk forskning, som handlar om antagandet att vi människor själva skapar, bygger 
och konstruerar det som vi uppfattar som kvinnligt och manligt. Det finns olika idéer om kön 
som exempelvis absoluta särarter, biologiska förklaringar till sociala könsskillnader, 
universella uppfattningar om kvinnligt och manligt, bestämda av naturen eller av Gud, som 
kulturella konstruktioner. Sådana föreställningar om skillnader mellan kvinnligt och manligt 
har studerats och analyserats inom forskningen (Wahl et al. 2011, s. 34). 
 
Forskning inom kön utforskar sociala relationer mellan kvinnor och män, samt vilka 
innebörder begreppen kvinna, man, kvinnligt och manligt har i olika samhällen. Det forskas 
också om de kulturella föreställningar som finns om kön och könsskillnader, och hur de 
skapas och uttrycks. Vilka betydelser har dessa för människor i olika samhälle, och vilka 
konsekvenser får de för resursfördelning och maktförhållanden? Frågan är också hur det ser ut 
ur ett intersektionalistiskt perspektiv om man tittar på hur föreställningar om kön samvarierar 
med andra system av skillnader och ojämlikhet, till exempel klass, hudfärg, etnicitet, 
sexualitet och ålder. Förklaringar som går ut på att manlig dominans och kvinnlig 
underordning är biologiskt bestämda är vanligt förekommande förklaringar, detta har dock 
kommit att problematiseras och kritiseras. Den ena förklaringen handlar om skillnader i 
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fortplantningsprocessen där kvinnors underordning kan förklaras med att kvinnor är gravida, 
föder barn och ammar, och därmed inte kan delta i det offentliga livet. Denna förklaring vill 
visa på att kvinnor på grund av sin biologi är beroende av försörjning och försvar. Istället 
framställs män i denna förklaring som mer aggressiva, starka, riskbenägna och bättre på att 
hävda sig än kvinnor (Wahl et al. 2011, ss. 34-35). 
 
2.2 Könsstrukturer  
 
Organisationer utgör arenor där människor, kvinnor och män, samspelar med varandra. Dessa 
arenor präglas av vissa förutsättningar och sammanhang som har stor betydelse för samspelet 
mellan människor. I dessa samspel skapas och ordnas kön. För att beskriva och analysera 
organisationer och sättet som kön skapas och ordnas på kan man använda sig av begreppen 
struktur och kultur. Strukturer utgörs av mönster som sorterar och värderar människor utifrån 
olika fack. Kvinnor och män hamnar i olika yrken och positioner, med olika lön, grad av 
bekräftelse och framtida möjligheter (Wahl & Linghag 2013, s. 15). Något som underlättar 
dessa strukturer att existera och som gynnar framförallt män är tack vare patriarkatet som vi 
lever i. Strukturerna skapas via människors handlingar, därmed är det viktigt att analysera 
människors handlingsutrymme i organisationer. Handlingsutrymmet påverkas av 
maktförhållandena i organisationer som i sin tur gynnas av strukturerna, medan andra istället 
missgynnas. För att få en bättre förståelse av problematiken kan man studera organisationens 
uppbyggnad, könsstruktur, med avseende på könsfördelningen mellan kvinnor och män, 
könssegregeringsmönster, yrken och positioner samt fördelningen av inflytande och makt 
(Wahl & Linghag 2013, s. 15). Alla dessa faktorer är viktiga att undersöka – Bara för att en 
arbetsplats har en jämn könsfördelning betyder det inte att jämställdheten kommer att lösas av 
sig själv. Detta kan kopplas till min närståendes erfarenhet då hon som kvinna till en början 
aldrig kände att hon kunde ta den plats som hon förtjänade inom arbetsplatsen, även på möten 
som berörde projekt som hon var huvudansvarig över. Anledningen till detta kan just vara att 
mannen fungerade som en norm inom den mansdominerande organisationen och att 
företagskulturen var så pass infekterad att kvinnor sågs som underlägsna, och därmed skulle 
anpassa sig till den skeva bild som fanns av kvinnor. Det skulle därför inte blivit någon 
skillnad på jämställdheten inom företaget, även fast man skulle anställt mer kvinnor för att få 
en mer jämn könsfördelning. Självklart kan det vara ett bra steg framåt genom att anställa fler 
kvinnor, men det krävs ett betydligt större förändringsarbete för att göra skillnad och bidra till 
en bättre arbetsmiljö.  
 
Detta leder oss in på begreppet könsstruktur som menas med hur kön kommer till uttryck i 
organisationer. Genom att studera en organisations könsstruktur synliggörs hur 
könsfördelningen ser ut när det gäller hur kvinnor och män tilldelas olika sysslor och 
arbetsuppgifter. Fenomenet finns på olika platser och nivåer inom organisationer och det visar 
även på hur inflytande och makt är fördelat hos gruppen kvinnor och män. Könsstrukturerna 
skapas utifrån föreställningar om kön och om vad som anses passande för kvinnor och män. 
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Samtidigt så återskapas tyvärr föreställningarna om kön då både män och kvinnor agerar 
utifrån könsstrukturerna eftersom det bekräftar att föreställningarna är det naturliga (Wahl & 
Linghag 2013, s. 17).  
 
Hur gör då kvinnor för att kunna överleva på en sådan arbetsplats där mannen ses som norm? 
För att hantera och bevara självkänslan i mansdominerade organisationer där man som kvinna 
oftast tillhör en underordnad kategori har det visat sig att kvinnor i minoritet utvecklar olika 
så kallade ”överlevnadsstrategier”. En konformistisk strategi använder sig många kvinnor av i 
början av sin tid inom en mansdominerad organisation. Konformisten försöker framhäva sin 
likhet med majoriteten. Detta görs genom att hon framställer sig själv som ett undantag och 
markerar sitt avstånd till andra kvinnor. Detta har förklarats som kvinnors heterosociala svar 
(kvinnors orientering mot män) på mäns homosocialitet (mäns orientering mot män), vilket 
också motverkar ett kollektiv hos kvinnor (Wahl & Linghag 2013, s. 22). Det är kanske det 
som är en av anledningarna till att systerskapet inte alltid fungerar i praktiken. Att vi kvinnor 
inte vågar ”backa” varandras ryggar när vi blir utsatta för orättvisa eller diskriminering p.g.a. 
vårt kön. Eftersom vissa kvinnor så gärna vill passa in i den manliga normen, för att även 
kunna passa in i den socialt accepterade rollen och därmed automatiskt på arbetsplatsen. Det 
kan bli kvinnors enda sätt att faktiskt kunna hävda sig och ta plats inom arbetsgruppen, även 
fast det egentligen bara är en strategi och fasad utåt. Min närståendes erfarenhet inom detta 
område visar sig tydligt när hon efter ett tag börjar umgås mer med de yngre männen på 
arbetsplatsen, som ännu inte hunnit bli lika skadade av de skeva könsstrukturerna och 
företagskulturen än vad de äldre männen redan hade påverkats av. Genom detta fick hon ”en 
fot in” även i de äldre männens grupperingar och fick på så sätt gehör för de hon hade att 
säga, dock endast arbetsrelaterat. Det är ändå tragiskt att en kvinna till slut ska behöva 
anpassa sig till den manliga normen, bara för att kunna få ta plats som egentligen bör vara en 
självklarhet.  
 
2.3 Mannen som norm   
 
Amloh (2013) berättar i tidningen Arbetet om hennes upplevelse av att komma in som en kvinna 
på en mansdominerad arbetsplats. Hon beskriver att hon möttes av den djupt rotad machokultur 
där hon och andra kvinnor blev prövade på olika sätt. Hon nämner även att det krävdes att man 
klarade av att anpassa sig till den manliga normen för att kunna få stanna kvar på arbetsplatsen, 
dock klarade inte alla kvinnor av att göra detta.  
 
Inom många arbetsplatser, speciellt mansdominerande, präglas företagskulturen av hur 
föreställningar om män och manlighet värderas högre och hur kvinnors villkor i organisationen 
påverkas då de betraktas som avvikande från den manliga normen, som de också ständigt jämförs 
och bedöms utifrån. Normer och avvikare skapas i maktrelation där normen avgör vad som är 
avvikande, och inte tvärtom (Wahl et al. 2011)  
 
Män och kvinnor görs till varandras motsatser genom att det riktas olika förväntningar mot dem. 
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Detta så kallade isärhållande av kön och föreställningar om kön är en tradition som har funnit i ur 
minnes tider. Det är dessutom en förutsättning för det som kallas heteronormativitet, vilket 
innebär att heterosexualiteten är normen i vårt samhälle som det alltid utgås ifrån. Detta resulterar 
i att mannen blir normen och kvinnan blir istället tilldelad egenskaper som mannen inte har. 
Kvinnan är och kommer alltid på detta sätt endast ses som den andre (Bohlin och Berg 2013, s 62-
63).  
 
När kvinnor befinner sig i en mansdominerad organisationskultur så blir de automatiskt en del av 
en underordnad minoritet, I och med detta blir de även representanter för minoriteten som menas 
med att de kan bli sedda som symboler för kvinnor, och får därmed symbolisera alla andra kvinnor 
i organisationen för enkelhetens skull.  
 
Martin och Barnard (2013) genomförde en studie med syfte att undersöka erfarenheterna från 
kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken för att visa på vilken problematik som finns och hur 
de går tillväga för att lösa detta. De kom fram till i sin studie att formella och hemliga 
organisatoriska lösningar som upprätthåller könsdiskriminering och fördomar var de största 
problemen som kvinnorna i mansdominerande yrken får genomlida, och helt enkelt acceptera om 
de vill ha kvar sitt arbete. Det kunde handla om bland annat otillräckliga resurser, partisk 
infrastruktur, politik, organisationen samt kvarlevande stereotypa könsroller och förväntningar. De 
kom även fram till att kvinnor har unika behov när det gäller det fysiska arbetet, arbetsidentiteten 
och att hitta en balans mellan arbete och fritid. Dessa behov är en faktor som utmanar deras 
förmåga att kunna fungera bra i en mansdominerad miljö enligt studien. När det kommer till hur 
kvinnorna gick tillväg för att klara av sin arbetssituation så visade det sig att de försökte dra nytta 
av sina kvinnliga fördelar genom att exempelvis anta "manliga" egenskaper eller motivera sig med 
en positiv förväntan om framtida karriärmöjligheter.  
 
2.4 Stämplingsteorin  
 
Människor har ett socialpsykologiskt tänkande och beteende, även om de själva inte är 
medvetna om det. Stämplingsteorin är en socialpsykologisk teori som behandlar sambandet 
mellan avvikande beteende i samhället. Vi alla människor har ett socialpsykologiskt tänkande 
och beteende som vi i viss mån är medvetna om, men vi har även egenskaper som vi är 
omedvetna om. Johan Asplund var en socialpsykolog och ansåg att psykologin inte kunde 
förmedlas som vetenskap förrän det uppstår ett problem eller konflikt mellan individ och 
samhälle. Det han menade var att när något avvikande uppstår börjar man prata om ett 
avvikande beteende. Detta används mycket i massmedia där man har ett samhällsideal och 
flera avvikare som man pekar ut fel på, och då börjar vi även prata om sociologi. Därför blir 
det lättare för oss andra att skilja på vad som är ”normalt” och vad som är ”onormalt”, eller 
med andra ord ett avvikande beteende, då samhället redan har bestämt det åt oss (Månsson, P 
2007, s. 172).  
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Förr i tiden, för ca 100 år sedan var det mycket ovanligt med undersökningar. Istället talade 
man om medicinska avvikelser. Genom åren har sociologin växt fram och tagit större plats 
och man har kommit fram till att sociologin inte handlar om individen utan det handlar om 
psykologi och samhälle. (Månsson, P 2007, s. 172)  
 
2.5 Maktbeteende  
 
Maktbeteende påverkar en individs beteende. Avvikande beteende är ett slags maktbeteende 
som har de starka på ena sidan och de svaga på andra sidan, och de starka har en stor 
påverkan på de svaga (Månsson, P 2007, s. 173).  
 

”Avvikelsen är ingen individuell egenskap hos en person utan det är även en 
relationell process. Avvikaren avviker alltid från något. Svart är svart endast 
mot vitt. Avvikelser kan bara förstås om vi sätter in dem i relationer mellan 
människor där någon med makt stämplar ett visst beteende som avvikande” 
(Månsson, P 2007, s. 173).   
 

Thomasteoremet menar att om en människa definieras som avvikare blir han själv det till slut. 
En person från naturen är inte själv en avvikare, men kan bli det om hen konsekvent utsätts 
för trycket då hen anses vara avvikande (Månsson, P 2007, s. 173).  
 
Émile Durkheim menar att om människor förutsätter att en situation eller en person är 
avvikande, blir konsekvenserna att personen som är utsatt till slut blir avvikande. De utsatta 
beter sig helt enkelt efter det förväntade. När en eller flera människor väljer att utöva sin makt 
på en annan människa utan större anledning använder de sig av ett interaktionistiskt 
angreppssätt. Endast för att påpeka exempelvis utseende eller en egenskap och identifierar 
den som något avvikande som måste motarbetas. Durkheim kom med teorin att maktbeteende 
kan styra upp individens beteende och handlingar. Om människor förutsätter att en situation 
eller en person är avvikande, blir konsekvenserna att det blir så de utsatta börjar bete sig, 
alltså efter det förväntade (Månsson, P 2007, s. 173).   
 
2.6 Genusordningen 
 
Det är ingen nyhet att kvinnor har sämre arbetsvillkor än män i arbetslivet. Detta är något som har 
uppmärksammats en hel del både på arbetsplatser, i vårt samhälle och på sociala medier de senaste 
åren. Även fast kvinnor och män har i princip samma utbildningsnivå så har kvinnor ändå mindre 
kvalificerade arbeten och lägre lön än män menar Nyberg (1997, refererad i Lennéer Axelsson och 
Thylefors 2005). Kvinnor missgynnas också när det gäller kompetensutveckling, internutbildning 
och avanceringsmöjligheter överlag inom arbetet (Evertsson 2004 refererad i Lennéer Axelsson 
och Thylefors 2005).  
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Genusskillnader är dock inte det enda som bidrar till att kvinnor ofta missgynnas i arbetslivet. Det 
handlar också om att män är normen och därmed överlägsna som jag varit inne på i ett tidigare 
kapitel. Denna norm styr oftast vid rekryteringar och lönesättning, och innebär att mannen blir 
som en slags mall för vad som är bäst. Exempelvis skulle det kunna förklaras med att en kvinna 
har en mer utsatt position i en chefsroll och behöver då därmed utmärka sig mer och arbeta 
hårdare för att bli lika respekterad i sin chefsroll som en manlig kollega, som kanske inte 
anstränger sig hälften så mycket i sin arbetsroll. När det gäller könsstämplade yrken så finns det 
också skillnader som exempelvis inom vården eller inom industrin där vården för det mesta är 
stämplat som ett kvinnoyrke och industrin mer som ett mansyrke. Om en kvinna tar sig an ett 
manligt stämplat yrke så blir hon ofta underlägsen och får därmed inte samma respekt, med ett 
undantag ifall hon skulle få en arbetsuppgift som anses vara mer passande för en kvinna, till 
exempel administrativa arbete. Om en man mot förmodan skulle ta sig ett kvinnligt kodat yrke så 
kommer han istället att upphöjas i statusen för yrkesrollen, och till och med ses som en passande 
ledare och får därmed möjlighet att klättra inom yrket (Lennéer Axelsson och Thylefors 2005).  
 
2.7 Jämställdhet i arbetslivet   
 
Jämställdhet är ett ämne som är högt aktuellt i dagens samhälle och på arbetsplatser, dock är vi 
långt ifrån målet när det gäller att integrera jämställdhet inom varje organisations policy och 
arbeta med det i praktiken. Lagen om jämställdhet infördes år 1980 som senare ersattes av en ny 
lag år 1992. Lagen innebär att ingen får diskrimineras på grund av sitt kön och att arbetsgivaren är 
den som ansvarar för att detta ska efterföljas, samt att det ska arbetas aktivt med 
jämställdhetsfrågor på en arbetsplats (Lennéer & Thylefors 2005).  
 
Lennéer Axelsson och Thylefors menar att kön är den enda sociala kategorin som inte är 
förändringsbar då en människa antingen föds till en man eller kvinna. Orättvisorna som sedan 
uppstår mellan könen får därför långtgående följder under hela livscykeln. Att endast ha en 
lagstiftning gällande jämställdhet är mycket viktigt, men också ett otillräckligt 
förändringsinstrument, med andra ord "Mycket snack och lite verkstad". Det som man 
egentligen bör fokusera på och det som är betydligt svårare innan man ger sig på 
jämställdhetslagstiftningen är könsattityder. Könsstereotyper är något som har hängt kvar sen 
århundraden tillbaka och vi befinner oss fortfarande i experimentfasen av en långsam 
förändringsprocess för att kunna ändra våra attityder om kön. Det positiva är att vi i alla fall 
går åt rätt håll då genusmedvetenheten emellertid har ökat kraftigt generellt sett, och de flesta 
personer i dagens samhälle påverkas mer eller mindre av jämställdhetsfrågan (Lennéer 
Axelsson & Thylefors 2005). 
 
2.8 Könssegregering  

Könsmärkningen av yrken och förmågor som kvinnliga respektive manliga sker aldrig av en 
slump, och att ha kunskap om dessa konstruktioner kan vara ett stort steg framåt i 
identifieringen av de mekanismer som återskapar segregering. Förutom kön och genus i 



	 15	

könsmärkningsprocessen så är det också status, lön och tillgång till makt och inflytande i 
arbetsledningen, arbetsorganisationen och arbetsmiljön som spelar roll. En hierarkisk 
organisation gynnar en könsordning där kvinnor ges lägre värde än män. En sådan 
organisation är också resistent mot förändringar, bland annat för att den är så starkt 
könssegregerad (Gonäs, Lindgren & Bildt 2001, ss. 66-67).  
 
Ett flertal studie visar på gradvis föränderliga genusrelationer, men det finns också ett stort antal 
studier som visar på en hög grad av stabilitet, exempelvis när det gäller den ihållande 
könssegregeringen på arbetsmarknaden. En återkommande förklaringsfaktor för det "ständigt 
stabila" är bland annat den "hållbara och sega relationen mellan män och teknik". Ingenjörsyrket 
har visat sig vara förvånansvärt motståndskraftigt mot förändringar i genusrelationerna i 
jämförelse med många andra akademiska yrken, det har ett samband med yrkets dualistiska 
prägel. Dualismer kan bland annat vara tekniskt-socialt, hårt-mjukt, rationellt-irrationellt och 
maskulinitet-femininitet, helt enkelt varandras motsatser. Dessa dualismer har historiskt sett 
format bilden av en ingenjör som en tekniskt kompetent man, samtidigt som femininiteter och 
kvinnor istället associerats med teknisk inkompetens (Holth 2015, s. 6).   
 
Dessa genusdualismer återspeglas även inom arbetsmarknadens delning där arbeten könskodas 
som antingen kvinnliga eller manliga utifrån teknikinnehåll. den starka kopplingen mellan män 
och teknik har getts ett betydande en betydande förklaring till exkluderande och diskriminerande 
praktiker gentemot kvinnor inom både teknik och ingenjörsvetenskap, detta har framgått i ett stort 
antal studier under åren där man har studerat den könssegregerade arbetsmarknaden. Detta gäller 
såväl individnivå som organisations- och samhällsnivå. Kopplingen mellan män och teknik har 
också varit en huvudförklaring till varför och hur män har kommit att dominera inom tekniska 
professioner. Därmed finns det en historisk kontinuitet när det gäller frågeställningar som berör 
genus och teknik, könsarbetsdelning och könssegregering (Holth 2015, s. 7).  
 
 
Likaså har arbetssituationen sett ut för kvinnor i USA enligt Torres (2014) som bland annat har 
varit en av de mest dramatiska skiftningarna i sammansättningen mellan kön och yrke under de 
senaste decennierna när det gäller professionella och ledande områden. Kvinnors representation 
har ökat i de manligt dominerande yrkena, dock har det inte lyckats utrota yrkessegregeringen av 
kön. Mycket vetenskaplig uppmärksamhet har riktats åt att dokumentera alla de betydande hinder 
som kvinnor möter inom mansdominerande yrken, allt från acceptans, integrationsproblem, 
färdigheter samt kombinationen mellan familjeliv och arbete. 
 

2.9 Härskartekniker 

Berit Ås anses vara en av de mest kända författarna som talat öppet om härskartekniker. 
anledningen är att hon tidigt under sin tid som politiker upptäckte att det fanns metoder som 
män, mer eller mindre medvetet, använde sig av för att hålla kvinnliga kollegor underordnade 
på ett eller annat sätt. Hon har därefter observerat, förklarat och satt namn på fem olika 
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härskartekniker och valt att namnge dem för - Osynliggörande, som innebär att mannen 
ignorerar eller tystar ner kvinnan. Förlöjligande som menas med att mannen förlöjligar 
kvinnan genom att exempelvis dra ner hennes åsikter inför en grupp människor. 
Undanhållande av information är precis som det låter att mannen inte låter sina kvinnliga 
medarbetare att få reda på väsentlig information som egentligen berör alla. 
Dubbelbestraffning innebär att kvinnan kommer att bli bestraffad för sitt val oavsett vad hon 
kommer att göra. Den femte härskartekniken är påförande av skuld och skam som handlar om 
att mannen lägger skulden på kvinnan, trots att det är just hon som har blivit utsatt. Därefter 
har ytterligare två härskartekniker lagts till som är våld eller hot om våld samt objektifiering 
(Ås 1979). I denna uppsats kommer dock inte alla härskartekniker tekniker att tas upp, utan 
enbart några som är relevanta för den kvantitativa studien och dess resultat.  

2.9.1 Förminskande av kvinnor  

På vissa mansdominerande arbetsplatser kan sexuella trakasserier på grund av kön 
förekomma som ett allmänt inslag i kulturen och jargongen. På dessa arbetsplatser är det svårt 
att få bukt med den kränkande jargongen genom att bara byta ut vissa enskilda individer, då 
den som säger ifrån kan istället drabbas av att situationen förvärras. De flesta på en sådan 
arbetsplats lär sig att uthärda dessa typer av jargong och företagskultur för att i princip 
överleva inom organisationen. Om könsmönster bryts eller utmanas på en arbetsplats, 
exempelvis om kvinnor kommer in i tidigare mansdominerande yrken som teknikbranschen, 
eller om kvinnor på annat vis bryter mot förväntade roller eller traditionella könsmönster så 
finns det risk för en ökning av sexuella trakasserier. Detta blir ett sätt för den dominerande 
gruppen av män att hålla kvar vid den rådande ordningen (Bohlin & Berg 2013, ss. 156-157).  
 

På en arbetsplats där kultur och jargong är problemet är det sällan accepterat att känna sig 
kränk eller att säga ifrån för den delen. Då blir risken ännu större att den som utsätts till slut 
tystnar helt. Tystnad som strategi kan vara framgångsrikt på så sätt att du inte riskerar att bli 
utfryst från din arbetsgrupp, men samtidigt riskfyllt då det tär på den som inte säger ifrån och 
som utsätts. På lång sikt kan detta i värsta fall leda till hälsoproblem (Bohlin & Berg 2013, ss. 
157-158).  
 
Att handskas med detta problem på arbetsplatser med en sexistisk jargong handlar det om ett 
långsiktigt arbete som inte bara kan bygga på endast enstaka personers engagemang. Det 
måste finnas flera personer som vill hjälpas åt med samma problem, på så sätt blir det svårare 
för ledningen att bortse från problematiken. Kvinnor som utsätts för kränkande 
särbehandlingar och olika former av trakasserier på arbetsplatser riskerar att i högre grad än 
män drabbas av psykiska besvär, visar en undersökning från Bergens universitet och statens 
arbetsmiljöinstitut i Norge. Undersökningen konstaterar att reaktioner som skuldkänslor, 
förnekanden, eller ursäktande av den som trakasserar är vanliga hos den utsatta. sexuella 
trakasserier och trakasserier på grund av kön är ett resultat av en bristande jämställdhet i 
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organisationer, och därmed även en arbetsmiljöfråga. Arbetsgivaren har en skyldighet att ta 
itu med alla typer av arbetsmiljöproblem. För att återknyta till härskartekniker och 
kränkningar på arbetet som ger upphov till obehag så behöver de inte alltid vara av sexuell 
karaktär, det kan även handla om beteenden som på andra sätt förminskar den som utsätts 
(Bohlin & Berg 2013, s. 158). 

2.9.2 Sexuella trakasserier  

Sexuella trakasserier kan definieras som oönskade handlingar av sexuell natur (Wahl). Det kan 
handla om beröringar, tafsningar, blickar och liknande (Bohlin & Berg 2013, s. 141). Man kan 
förklara sexuella trakasserier som en trappa genom att placera in alltifrån blickar och kommentarer 
i början av trappan och direkt utpressning längst upp i trappan (Wahl, Hagman). Det är den 
personen som blivit utsatt för trakasserier som också avgör om handlingen som utfördes för att 
arbetsplatsen efteråt känns otrygg eller obekväm (Bohlin & Berg 2013, s. 141). Det är viktigt att 
den som upplever sig trakasserad markerar det på något sätt då det blir avgörande för om 
handlingen är ömsesidig eller inte (Wahl). Härskartekniker har också ett samband med sexuella 
trakasserier som jag tidigare varit inne på. Kvinnor som utsättas för sexuella trakasserier på 
arbetsplatser riskerar i hög grad att drabbas av psykiska hälsoproblem. Att känna skuldkänslor, 
förnekelse eller att försvara den som trakasserar är vanliga reaktioner som kan uppstå av den 
utsatta (Bohlin & Berg 2013, s. 158).  
 
Trakasserier på grund av kön i en organisation visar tydligt på brister i jämställdhet inom 
organisationen, vilket leder till arbetsmiljöproblem (Bohlin & Berg 2013, s. 158). Det finns olika 
beroenderelationer mellan den som trakasserar och den som trakasseras. Oftast är det den 
oberoende parten som trakasserar, exempelvis en chef som trakasserar en anställd. Det kan också 
vara en annan maktrelation där andra dimensioner av makt finns med, exempelvis flera manliga 
studenter som trakasserar en kvinnlig lärare. Det behöver därmed inte vara den med högst 
position, status eller makt som beter sig kränkande. Situationen kan istället handla om ombytta 
roller och den med mindre formell makt kan utsätta någon mer mer formell makt för kränkning. 
Detta förtydligar den komplexitet som finns i vårt samhälle och dess maktordningar. Oavsett om 
du är chef, toppolitiker eller lärare så spelar det ingen roll då du också är ditt kön (Bohlin & Berg 
2013, s. 152).  
 
Något som också bidrar till att sexuella trakasserier förekommer är den företagskultur och jargong 
som råder i organisationer. På vissa arbetsplatser kan sexuella trakasserier nästan ses som en 
vardag då det finns ett öppet klimat för dessa att frodas inom, medans på andra ställen sker det 
mer i skymundan. På en starkt könsdominerad arbetsplats kan dessa jargonger sitta i väggarna och 
tar man modet till sig för att säga ifrån så kan situationen snarare förvärras än förbättras. De 
anställda på dessa typer av arbetsplatser menar att jargongen är något som man måste lära sig att 
acceptera för att helt enkelt överleva i organisationen (Bohlin & Berg 2013, s. 156).  
 
Sexuella trakasserier kan också benämnas som könskränkande behandling då det framhäver att det 
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oftast kan handla om en normalisering av ett visst kränkande beteende över tid, snarare än enstaka 
händelser. Därmed anses kränkningarna som normala för den kvinna som blir utsatt, samt att det 
blir svårare för chefer eller jämställdhetshandläggare att ingripa vid sådana händelser (Wahl, 
Andersson). När det gäller hanteringen av en situation då sexuella trakasserier inträffat är det 
dessvärre inte helt ovanligt att man löser situationen genom att omplacera den kvinna som blivit 
trakasseras, istället för att flytta på den mannen som utfört kränkningen (Wahl).  
 
Det är vanligast att män utsätter kvinnor för sexuella trakasserier, dock förekommer det även att 
kvinnor också utsätter män. Det är inte riktigt någon som vet exakt hur vanligt förekommande 
sexuella trakasserier är i det svenska arbetslivet eftersom långt ifrån alla som blivit drabbade 
anmäler eller berättar det för någon. Oftast tycker den som blivit utsatt att det är jobbigt att 
erkänna det offentligt, troligtvis beror kan det bero på att man känner en skam inom sig, att man 
inte vill vara till besvär eller att man är rädd över att förlora jobbet. Speciellt om man tittar på den 
statistik som finns inom detta ämne som gör det ännu svårare att själv våga berätta eller anmäla 
det man har varit med om. Det finns en tydlig skillnad på när det har gjorts både anonyma och 
icke-anonyma undersökningar på om man blivit sexuellt trakasserad. Arbetsmiljöverkets 
undersökning Arbetsmiljön 2009 visade att var fjärde kvinna i åldern 18 till 29 har utsatts för 
sexuella trakasserier under det senaste året. Medan den anonyma omfångsundersökningen Slagen 
dam från år 2001 istället visar att nästan två tredjedelar av kvinnorna i åldern 18 till 35 blivit 
sexuellt trakasserade. Det skiljer sig därmed otroligt mycket från de siffror som rapporteras från 
anonyma undersökningar när det gäller anmälningar om trakasserier till 
Diskrimineringsombudsmannen (Bohlin & Berg 2013, s. 154).  
 
Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier är vanligast på arbetsplatser som är starkt 
könssegregerade, som menas med att det ena könet utgör normen och som även har makten till att 
definiera kulturen på arbetsplatsen. Olika former av kränkande behandling och sexuella 
trakasserier tenderar att förekomma mer i situationer där kvinnors närvaro upplevs som ett hot mot 
den manliga normen och den manliga dominansen inom organisationen. När olika könsmönster 
rubbas eller när kvinnor bryter mot de förväntade roller som finns på en mansdominerad 
arbetsplats, så finns det risk för att de sexuella trakasserierna ökar eftersom den mansdominerade 
gruppen vill återskapa eller hålla kvar vid den rådande maktordningen (Bohlin & Berg 2013, ss. 
154-155).  
 
I årtionden har samhället ignorerat trakasserier och övergrepp av kvinnor och många har även valt 
att inte gå ut med det, just på grund av att de inte tas på allvar eller får hjälp via rättsväsendet. Idag 
finns det en liten större chans till att kvinnor faktiskt blir hörda, speciellt de som är offentliga och 
har makt. Dock framgår det från en nationell undersökning av 1000 kvinnor, utfört av TIME med 
SSRS, att 60 % av de undersökta kvinnorna kände att deras arbetsmiljö inte hade förändrats ett 
dugg sen "metoo" slog igenom. Det var även 51 % som angav att de inte är mer benägna till att 
våga anmäla sexuella trakasserier nu än före hashtagen blev viral (Dockterman 2018).  
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2.9.3 Stereotypmetoden  

Stereotypmetoden innebär att du bestraffar, negativt särbehandlar eller missgynnar den som 
gör något utöver eller mindre än det som förväntas av det stereotypa fack hen passar i, med 
andra ord ett avvikande beteende. Det är när du blir mer eller mindre trovärdig på grund av 
eller tack vare det stereotypa fack du tillhör. Är du exempelvis en kvinna och ska undervisa i 
teknik kan du ibland tas på mindre allvar. Precis som att en man som inte är ett dugg teknisk 
anses vara märklig. Härskartekniken uppstår i detta avseende när du inte tas på allvar på 
grund av den stereotyp eller det fack du placeras i. Detta kan bero på den ”normskala” som 
finns på exempelvis ditt arbete (Eksvärd 2018, s. 89).  

Första gången vi träffar någon så minns man sällan personens namn eftersom vi oftast är för 
upptagna med att placera hen i ett fack. Medan personen sitt namn så betraktar vi samtidigt 
hen från topp till tå och generaliserar vem hen kan vara. Att generalisera är en neurologisk 
förmåga eftersom vi aldrig skulle klara av att fungera utan att ta en hel del för givet för att 
hitta logik som förenklar vår vardag att tänka. Det är även det som gör att vi kan hantera vår 
omgivning. När man inte ser en person och tror sig veta vad hen kan eller inte, då kan det 
uppstå problem. När man förenklar och kopplar människor till ett utseende, nationalitet, kön, 
sexualitet eller handikapp, då utövar man stereotypmetoden (Eksvärd 2018, s. 58). 

Denna metod kan vara vanligt förekommande på exempelvis en mansdominerad arbetsplats 
där kvinnor får ”kvinnliga” uppgifter som inte står med i deras arbetsbeskrivning. De som 
ingår i kvinnliga uppgifter kan bland annat vara att ta disken, vattna blommorna, koka kaffe, 
vara sekreterare eller dekorera inför roliga event. Trots att vi anser oss leva i ”moderna” tider 
så tas det ändå för givet och människor förenklas till sitt kön, istället för att se oss som 
individer med olika behov. Bara för att två personer är kvinnor så behöver det inte betyda att 
de är genier på att vattna blommor – Det är dags att bryta detta stereotypmönster så att 
människor kan få vara bra på det de är, just för att de är bra på det, inte för att de är kvinnor 
eller män (Eksvärd 2018, ss. 59-60). 

Om vi istället ser till stereotypmetodens härskare kan vi se att kvinnor är kaxiga om de säger 
vad de tycker. Det är ett förlegat synsätt att tycka att kvinnors tystnad är given just för att de 
är kvinnor, därför ska en kvinna kunna säga vad hon tycker utan att det ska betraktas som 
kaxigt då det är en självklarhet. Det verkar som att en kvinnas talan utgör något slags hot och 
för att en kvinna ska tystas finns det vissa män som titulerar dessa kvinnor med ord som just 
kaxig, tjatig eller andra benämningar som kan vara effektiva sätt att tysta ner. Om en kvinna 
får höra negativa titlar om sig själv upprepande gånger så fort hon framför sina åsikter 
kommer hon till slut att hålla tyst. Man kan tänka att en kvinna får välja sina strider i dessa 
situationer, men det ska inte vara en strid att bara säga vad man tycker. Att bryta mot 
förväntningar ska inte behöva resultera i skräddarsydda titlar, men resultatet blir tyvärr ofta 
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det. Det är inte kvinnan som ska värderas, utan vad hon säger (Bergqvist 2008, s. 59). 

2.9.4 Uteslutningsmetoden 

De som kännetecknar uteslutningsmetoden kan vara att du inte blir sedd i en situation där du 
borde bli sedd. Det kan handla om allt från ett samtal på tre personer till en debatt med tio 
personer (Eksvärd 2018, s. 148). Exempelvis kan det vara att du är den enda på arbetsplatsen 
som ännu inte fått ha sitt lönesamtal och inte heller informeras om när du ska ha det. Eller så 
kan det handla om att du förbises under ett möte där alla medarbetare ska framställa deras 
arbetsstatus. Situationerna är många och olika, men känslan är densamma – Du blir osedd och 
därmed obetydlig. I PR-branschen bruka man säga ”syns du inte så finns du inte”, vilket är ett 
citat som förmedlar känslan för att bli utsatt för uteslutningsmetoden (Eksvärd 2018, s. 148). 

Uteslutningsmetoden handlar om när någon blir utesluten på ett eller annat sätt, det kan vara 
medvetet eller omedvetet. Det finns många som utesluter omedvetet, men möteskulturen på 
olika arbetsplatser är bland annat ett infekterat område. När man sitter i ett möte bör man för 
respekten till de andra arbetskollegorna inte mejla eller surfa på mobilen. Dock är det många 
som ändå väljer att göra detta och ointresset kan yttra sig på olika sätt (Eksvärd 2018, ss. 131-
132). Det finns även någon som kallas för passiv uteslutning som menas med att en 
uteslutning behöver inte vara ett resultat av det någon gör, utan kan också vara det någon 
väljer att inte göra. Exempelvis att strunta i att återge viktig information till någon som inte är 
närvarande är passiv uteslutning. När viktiga beslut ska fattas kan den som vill få sin vilja 
igenom rent strategiskt välja att utesluta vissa personer som hen tror kan påverka beslutet i en 
oönskad riktning (Eksvärd 2018, s. 135). 

Den medvetna tekniken av uteslutningsmetoden kallas för osynliggörande (Eksvärd 2018, s. 
131). Osynliggörandet av en kvinna kallas även för en manlig härskarteknik då män kan finna 
en tillfredsställelse i att osynliggöra en kvinna genom att ignorera och därmed underordna 
henne (Bergqvist 2008, s. 56). 

2.9.5 Osynliggörande  

När en kvinnas åsikter, erfarenheter, behov eller hela hennes person ignoreras kallas det för 
osynliggörande. Män skriver historia om andra män vilket märks i historieböckerna där 
kvinnorna lyser med sin frånvaro. I vardagen kan osynliggörande handla om att en kvinnas 
idé inte alls får något gensvar, men att precis samma förslag möts med ett intresse och 
gillande när en man lite senare lägger fram det på bordet (Bohlin & Berg 2013, s. 25). 

De skillnader som finns mellan könen när det gäller psykologin och hjärnan är egentligen 
knappt mätbara, då det snarare är förväntningarna som påverkar oss betydligt mer än de 
biologiska olikheterna. Beroende på vilket kön vi tilldelades vid födseln sen dag ett så här vi 
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också fått med oss en hel del förväntningar på köpet. detta påverkar också vårt 
handlingsutrymme, som exempelvis vilket yrkesval vi bör göra om vi är av det kvinnliga 
könet respektive det manliga. Det finns en förväntning om en uppsättning av olika egenskaper 
som i vårt samhälle kodifieras med att vara manlig. Detta påverkar i sin tur hur vi bemöter 
och folkar små pojkar och sedan vuxna män. Samma sak gäller för flickor som sedan blir 
kvinnor, men då är det istället utifrån andra och ofta motsatta förväntningar (Bohlin & Berg 
2013, s. 50). 

Det finns många olika föreställningar om vad som anses vara typiskt kvinnligt respektive typiskt 
manligt. Vi alla har troligen mer eller mindre deltagit i processerna om att tillskriva pojkar vissa 
egenskaper och flickor andra redan i ung ålder. Det går per automatik då vi människor är så pass 
vana vid att dela in personer i olika fack för att se någon slags logik i det hela. Det kan därför vara 
något som vi gör omedvetet, utan att egentligen ha någon bakomliggande avsikt. Föreställningar 
kan påverkas av en rad olika saker som bland annat etnicitet, religion, tid och rum. Några av de 
typiska egenskaper som förväntas generellt av män i Sverige idag är exempelvis att de inte bör le i 
onödan, vara stark, kunna ge order, kunna kontrollera sina känslor som att inte gråta, inte backa 
för konflikter samt sätta sina intressen i första hand. egenskaper som istället förväntas av en typisk 
kvinna är nästan det motsatta från männen. det är såklart väldigt individuellt beroende i vilket 
ursprung man har eller vilken familj man har växt upp i, dock är det oftast samhället som sätter de 
förväntade föreställningarna om respektive kön. en kvinna i dagens Sverige bör kunna le ofta, 
sätta andra först - särskilt familjen, kunna visa sina svagheter och känslor, samt att de helst ska 
undvika konflikter. Något som ja personligen tycker att vi alla gör oavsett kön, då det ligger i 
mångas natur att vara konflikträdda i Sverige, och hellre svarar på problematik genom tystnad. 
Alla dessa föreställningar och egenskaper när det gäller respektive kön är såklart endast 
generaliseringar, men det är ändå viktigt att begrunda dessa dem eftersom de så envist tenderar att 
återkomma (Bohlin & Berg 2013, s. 51). 
 

2.9.6 Tystnadsmetoden  

Sista metoden och kanske den värsta som jag kommer att ta upp kallas för tystnadsmetoden. 
Det har tagit många år för att sätta ord på denna härskarteknik, kanske eftersom den just är 
tyst. En sådan diskret företeelse som tystnad kan plötsligt skrika så högt när man väl blir 
utsatt för den, speciellt när den även har sin grund i en besvikelse, konflikt eller något annat 
som vi som är offer för tystnadsmetoden inte förstår. Vad har vi gjort? Vad är fel? (Eksvärd 
2018, s. 197). 

Det finns olika faktorer som kännetecknar tystnadsmetoden, en av dessa handlar om när ett 
tyst mönster uppstår. Detta sker när en person plötsligt ändrar sitt beteende utan att ge någon 
förklaring till varför. Du får en känsla av att du har gjort något, men du får inte veta vad. All 
form av kommunikation mellan er har plötsligt stannat upp och du får inte heller veta varför. 
Det kan även vara en talande tystnad som menas med att personen inte säger något, men gör 
miner och ger reaktioner när du pratar och ansluter dig till sällskapet. När du väl frågar och 
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konfronterar personen så säger den inget, trots att tystnaden avslöjar att det garanterat är något 
(Eksvärd 2018, s. 222). 

Tystnad är ofta ett fenomen som drabbar medarbetare på olika arbetsplatser. Vissa människor 
blir ibland illa behandlade av sina medarbetare, men cheferna och ledningen väljer då att 
tystna ner problematiken av bland annat kommersiella skäl. Det kan exempelvis handla om att 
de tjänar mycket pengar på medarbetaren som mobbar sin kollega, och därför använder sig av 
luddiga handlingsplaner eller inte gör något alls när någon berättar i förtroende att de mår 
dåligt på arbetsplatsen. Cheferna kan då använda repliker som ”Vi ska se närmare på det” 
eller ”Jag hör vad du säger”. Dessa formuleringar har oftast en direkt koppling till att de 
därefter följs av en tystnad och du som anställd kan börja ifrågasätta dig själv om du bara 
inbillat dig om du verkligen pratat med dina chefer (Eksvärd 2018, s. 205). 

Metoo-rörelsen är ett resultat av att det här problemet är utbrett och vanligt förekommande i 
samhället, inte minst när det gäller sexuella övergrepp på arbetsplatser. Chefer som håller tyst 
skapar förödelse och så småningom ”rinner koppen över” och leder till en revolution av det 
slag som Metoo-rörelsen blivit. Man kan fråga sig varför det finns så många offer som gått 
med på tystnaden så pass länge? Svaret är enkelt eftersom de var rädda, de var i 
beroendeställning och de trodde att de var ensamma (Eksvärd 2018, s. 206). 

2.9.7 Hierarkimetoden 

Hierarkimetoden är en härskarteknik som använder mellan-, under- eller överläget för att 
trycka ner andra. Det finns olika hierarkier överallt – Arbetsplats, vänskapskrets, familj, 
samhälle och i nya sammanhang. Vem som är i toppen och i botten av hierarkin är det vi 
själva som skapar tillsammans, och det är också vi som håller den uppe. Den går även att 
bryta ner med just hierarkimetoden (Bergqvist 2008, s. 151). 

Det finns olika faktorer som kännetecknar denna metod och en av dessa är att det inte är 
ovanligt att härskaren definierar dig med personliga påhopp. Du kan få titlar som är knutna till 
det fack som du många gånger placeras i. Är du exempelvis en kvinna kan det bli 
kommentaren ”lilla gumman”. Vilka titlar du får beror på vilket sammanhang du ingår i och 
på vilken nivå i hierarkin du befinner dig. Din position på arbetsplatsen är det som kommer 
att ges skäl för dig att vara tyst. Härskaren har oftast nått en punkt där hen är arg på det hen 
tror att du är. Du har då all rätt att bli arg tillbaka eftersom det helt enkelt är falska 
anklagelser, men det är oftast inte det mest effektiva tillvägagångssättet. Kör istället på den så 
kallade ”teddymetoden” och berätta vad du menade och låt därmed härskaren skämmas med 
sin nya insikt om ”sådana som du” (Bergqvist 2008, s. 159).  

2.10 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis så har vi lärt oss mer om forskningen inom organisation och kön samt hur 
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könsstrukturer kommer till uttryck i organisationer. Vidare har vi lärt oss om att mannen är en norm, 
vad som kännetecknar stämplingsteorin och maktbeteende. Vi har även lärt oss hur genusordningen är 
uppbyggd och hur detta i sin tur påverkar jämställdheten i arbetslivet. Avslutningsvis har vi lärt oss 
om härskartekniker och hur dessa metoder som män, mer eller mindre medvetet, använder sig av för 
att hålla kvinnliga kollegor underordnade.  
 
Dessa teorier är användbara för min analys då den kvantitativa studien bygger på dem. Därför 
vill jag se ifall respondenternas svar går att applicera på teorierna eller om de på något sätt 
skiljer sig åt. 

2.11 Frågeställningar  

• Hur upplever kvinnor och män sitt arbete och sina arbetsförhållanden?  
• Hur upplever kvinnor och män att arbeta på en mansdominerad arbetsplats?  
• Hur upplever kvinnor och män könsnormer och jämställdhet på sin arbetsplats?  
• Upplever kvinnor och män att det utövas härskartekniker inom deras arbetsplats?  
• Upplever kvinnor och män att ”metoo” kampanjen har bidragit till några 

förändringar inom deras arbetsplats?  
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Kapitel 3: Metod 
 

I metodkapitlet kommer jag att redogöra för undersökningens forskningsmetod. Jag kommer 
att beskriva enkätkonstruktionen, population och urval, genomförandet av 
enkätundersökningen, population och urval, analys av material, samt hur jag förhåll mig till 
reliabilitet och validitet i undersökningen. Slutligen diskuterar jag de etiska principerna som 
jag tagit hänsyn till. Diskussion? 

3.1 Kvantitativ metod 
 
Den kvantitativa metoden omfattar ett antal mer eller mindre matematiskt avancerade 
tillvägagångssätt för att analysera siffror och uppgifter som kan betecknas med siffror. 
Kvantitativa metoder betecknar även olika sätt att samla in kvantitativa data där enkät- och 
intervjuundersökningar är de vanligaste. En enkätundersökning består av ett frågeformulär där 
frågorna utgår från de variabler som framkommit vid operationaliseringen. Vid 
enkätundersökningar får de kandidater som har blivit utvalda svara på frågeformuläret i tryckt 
format, exempelvis hem med posten. Det går också att genomföra en enkätundersökning 
genom att lägga ut frågeformuläret som en nätbaserad form på internet, där den tillfrågade 
sedan anger sina svar. Det är viktigt att få så många svar som möjligt och att fånga in alla 
kategorier bland de tillfrågade eftersom ju färre som svarar, desto större blir risken att 
undersökningen inte ger ett tillförlitligt resultat (Eliasson 2013, s. 28).  
 
Fördelarna med enkätundersökningar är att de kan vara billigare än intervjuundersökningar 
eftersom det oftast bara kräver tryckkostnader, eventuellt portokostnader. Den som har 
tillgång till en webbplats och behärskar tekniken kan också genomföra en enkätundersökning 
digitalt via internet. En annan fördel med skriftliga enkätundersökningar är att den tillfrågade 
själv kan välja när hen vill fylla i frågeformuläret då det finns till hands när det passar den 
tillfrågade. Trots detta brukar enkätundersökningar få färre svar jämfört med 
intervjuundersökningar, kanske därför att den direkta mänskliga kontakten saknas. 
Nackdelarna å andra sidan med enkätundersökningar är att risken för missförstånd ökar då 
man förutsätter att den tillfrågade förstår vad som står i frågeformuläret, exempelvis olika 
begrepp (Eliasson 2013, s. 29). 
 
McCusker och Gunaydin (2015) menar att kvantitativa metoder fungerar bäst när det är 
viktigt att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet. Det är viktigt att täcka in ämnet 
fullständigt och systematiskt med frågor för att göra enkäter bra och att den får en tydlig 
struktur. Förberedelserna är även viktiga vid en kvantitativ undersökning eftersom den inte 
går att komplettera efteråt. Den kvantitativa metoden är också bra för att kunna säga något om 
stora grupper och att efterarbetet går snabbt om man har ett strukturerat frågeformulär för att 
sedan mata in datan i exempelvis programmet SPSS (Eliasson 2013, s. 30).  

Sammanfattningsvis lämpar sig kvantitativa metoder bäst för att mäta ”på bredden” – för att 
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uppskatta hur utbredda olika förhållanden och attityder är inom den undersökta gruppen. 
Slutligen lämpar sig kvantitativa metoder för att täcka in flera olika områden i en 
undersökning då det går att ställa frågor i enkäten om olika förhållande som kan vara viktiga i 
undersökningen som helhet. Däremot saknar enkäten de kvalitativa metodernas möjlighet att 
gå in på djupet med en viss frågeställning (Eliasson 2013, s. 30). 

 
3.2 Enkätkonstruktion  
 
Till en början använde jag mig av operationalisering, som menas med att ta fram begrepp ur 
teorierna som jag använt mig av, som i sin tur sätter fokus för enkätundersökningen. Att 
operationalisera teorin i förhållande till problemformuleringen handlar om att fundera ut vilka 
begrepp i teorin som säger något om problemformuleringen, d.v.s. vilka begrepp som är 
relevanta i sammanhanget. Dessa begrepp kan uppfattas som uttryck för egna värderingar, 
därför är det viktigt att vara tydlig med vad begreppen avser i den aktuella undersökningen. 
Dessutom bör de som man tänker sig att undersöka förstå betydelsen och definitionen av 
begreppen, för att det inte ska bli några missförstånd som påverkar tolkningen av 
undersökningen. Därför rekommenderas det att testa undersökningen på några tänkbara 
svarande, innan man genomför den ”på riktigt”, och fråga dem om hur de uppfattar de olika 
begreppen (Eliasson 2013, ss. 12-13). 
 
När man konstruerar ett frågeformulär, med andra ord en enkät, så utgår man från de variabler 
som man tagit fram i operationaliseringen. Det kan vara bra att ha minst en fråga för varje 
variabel, men det kan också vara en fördel att försöka mäta en del variabler mer än en gång, 
då kan man nämligen jämföra svaren och se om de pekar åt samma håll. Om de mot förmodan 
inte gör det, så kan det tolkas som att validiteten i enkäten kunde förbättrats. Det kan även 
vara så att en del svarskandidater inte svarat på vissa frågor, i fall behöver de inte analyseras 
(Eliasson 2013, s. 36). Här näst beskriver jag hur enkätkonstruktionen ser ut med samtliga 
frågor och vilka områden som behandlas för respektive fråga.  
 
Enkäten inleds med en bakgrundsfråga som jag har använt mig av för att se om det finns skillnader 
mellan kön i undersökningen. Fråga 1 behandlar områdena arbete och arbetsförhållanden som 
omfattas av ett antal olika påståenden där man får kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast ens 
egen uppfattning. Dessa svarsalternativ är fasta och består av "stämmer inte alls", "stämmer i viss 
mån", "stämmer till stor del" samt "stämmer helt och hållet".  
 
Fråga 2 är en öppen fråga som låten den som svarar att själv formulera sitt svar och ta upp det som 
hen tycker är viktigt för att kunna besvara frågan. På så sätt kan en öppen fråga komma i närheten av 
djupet som en kvalitativ intervjuundersökning ger (Eliasson 2013, ss. 36-37).  Frågan handlar om hur 
svarskandidaterna upplever hur det är att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Det finns endast tre 
fasta svarsalternativ i denna fråga som består av "positivt", "negativ" samt "ingen uppfattning". Dock 
är fråga 3 en slags kompletteringsfråga där man får motivera sitt tidigare svar om man angett 
"positivt" eller "negativt" som svarsalternativ.  
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Fråga 4 är en sluten fråga då jag styr den som svarar genom att på förhand ange vissa svarsalternativ 
som finns. Det finns olika fördelar med slutna frågor, bland annat kan man vara ganska säker på att 
den som svarar lämnar användbara svar utifrån ens egna frågeställningar. Dessutom anser många att 
sådana frågor är lätta att besvara, därmed kan man räkna med att få många svar på slutna frågor 
(Eliasson 2013, s. 37). Frågan behandlar områdena könsnormer och jämställdhet. Jag valde att "baka 
ihop" dessa två områden för att enkäten inte ska vara för upprepande. Precis som i fråga 1 så omfattas 
frågan av ett antal olika påståenden där man får kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast ens 
egen uppfattning. Dessa svarsalternativ är likaså fasta och består av "stämmer inte alls", "stämmer i 
viss mån", "stämmer till stor del" samt "stämmer helt och hållet".  
 
Fråga 5 är även en sluten fråga behandlar området härskartekniker där man precis som i fråga 1 och 4 
får ett antal olika påståenden där man får kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast ens egen 
uppfattning. Dessa svarsalternativ är likaså fasta och består av "stämmer inte alls", "stämmer i viss 
mån", "stämmer till stor del" samt "stämmer helt och hållet".  
 
Fråga 6 är också en sluten fråga och därmed sista frågan handlar om 4kampanjen. Närmare bestämt 
om svarskandidaten anser att det har skett några förändringar under det senaste året efter att 
kampanjen fått sin genomslagskraft. Dessa förändringar formuleras med hjälp av ett antal olika 
påståenden där man får kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast ens egen uppfattning. Dessa 
svarsalternativ är fasta och består av "till det bättre", "ungefär som tidigare" samt "till det sämre".  
 
Slutligen följer några tomma rader där man frivilligt får tillägga något angående sitt arbete 
som inte kom med i enkätfrågorna.  
 
3.3 Population och urval  
 
Populationen är både de kvinnliga och manliga anställda på de mansdominerade arbetsplatser 
som jag har valt att genomföra min undersökning på. Enkäterna delades ut på olika sätt till 
sammanlagt 100 personer och besvarades av samtliga. Därmed finns det inget bortfall i 
undersökningen. Enkäten besvarades av 36 kvinnor, 62 män och 2 personer som inte ville 
identifiera sitt kön.  
 
Sammanlagt 3 mansdominerade företag undersöktes inom teknikbranschen där kvinnorna var 
i minoritet bland de anställda. Jag kommer att benämna dessa företag som A, B och C.  
 

• Företag A - Totalundersökning på samtliga 40 anställda.  
• Företag B – Obundet slumpmässigt urval, 45 anställda. 
• Företag C - Totalundersökning på samtliga 15 anställda.  

 
När det gäller urvalsprocessen för företag A och C genomfördes en totalundersökning då 
samtliga anställda besvarade enkäten och lämnade in den.  
För företag B genomfördes istället ett obundet slumpmässigt urval, då min kontaktperson 
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rekommenderade att lämna in enkäterna till receptionisten i receptionen på företaget, för att 
sedan dela ut till de som har tid och vägarna förbi. Detta för att alla anställda ska kunna ha 
samma möjlighet att besvara enkäten. Det berodde bland annat på att många anställda inom 
företaget inte alltid befann sig på plats på kontoret eller var tillgängliga. I ett obundet 
slumpmässigt urval har varje individ samma sannolikhet att komma med i undersökningen 
(Eliasson 2013, s. 47).  
 
3.4 Genomförande av enkätundersökning 
 
Till en början var målsättningen att genomföra en kvalitativ undersökning genom att använda 
mig av intervjuer. Dock upptäckte jag i ett tidigt skede att det fanns en viss problematik kring 
att prata öppet om områden som jag behandlar, då de kan upplevas som känsligt och väcka 
känslor. Även fast jag garanterade fullständig anonymitet fanns en viss osäkerhet och misstro 
som ledde till att intervjukandidaterna inte riktigt kunde slappa av, utan att vara allt för 
eftertänksamma och osäkra under intervjun. Detta ledde i sin tur till att jag inte kände att jag 
fick uttömmande svar som jag kunde ha nytta av i analyseringen av dataresultatet. Då detta är 
ett viktigt ämne för mig personligen känner jag ett ansvar över att skriva en välgjord uppsats 
som kan visa på den problematik som tyvärr råder på vissa mansdominerade arbetsplatser. 
Därefter konstaterade jag att den kvantitativa metoden kommer att passa min undersökning 
betydligt bättre och började med att genomföra en enkätkonstruktion som stämmer överens 
med de områden som jag vill undersöka. Efter ett godkännande av min handledare var det 
dags att dela ut enkäter på samtliga företag.  
 
Till en början var tanken att bara kvinnor skulle få svara på enkäterna, men efter lite 
eftertanke slog det mig att män också skulle vara med i undersökningen för att få ett större 
perspektiv på resultatet och för se skillnader mellan könen eller dra eventuella jämförelser. 
Sagt å gjort bestämde jag mig för att dela ut 100 enkäter som målsättning och därmed också 
få in lika många besvarade. Varje respondent fick även ett kuvert att lägga in enkäten i, och 
klistra igen. När alla på företaget som ville besvara enkäten hade lämnat in den till sin 
arbetsgivare, blev jag därefter kontaktad och kunde därmed hämta enkäterna. Eftersom jag 
hade god tid på mig att genomföra min enkätundersökning, ville jag inte heller sätta någon 
deadline på arbetsgivaren för att helt enkelt få in så många besvarade enkäter så möjligt. Efter 
ett antal veckor lyckades jag få in samtliga enkäter besvarade från de olika företagen, och nu 
var det dags att analysera materialet.  
 
3.5 Analys av material  
 
Efter att jag samlade in all data, sammanställdes underlaget genom tabeller för varje enskild 
fråga i programmet SPSS som är ett datorprogram för statistisk analys. Enkätfrågorna bestod 
av olika påståendet där man skulle ange svarsalternativet som ligger närmast ens egen 
uppfattning tillsammans med vilken könsidentitet man har, därmed använde jag mig av 
korstabeller då det krävdes en analys av hur dessa två variabler förhåller sig till varandra. För 
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att på ett trovärdigt sätt kunna säga att de förhåller sig till varandra, försökte jag visa på att det 
finns ett statistiskt signifikant (säkert) samband. För att kunna konstatera detta mellan två 
variabler började jag med att åskådliggöra hur kombinationen av svar för de båda variablerna 
ser ut i diagram. Om likartade svar för den ena variabeln verkar gå hand i hand med likartade 
svar för den andra variabeln, så tyder detta på att det finns ett statistiskt signifikant samband 
mellan variablerna (Eliasson 2013, s. 90).  
 
När det gäller orsakssamband mellan variablerna är det svårare att påvisa i min analys 
eftersom det finns olika krav som måste vara uppnådda. Bland annat får det inte finnas någon 
inverkan från andra variabler, som skulle kunna ge en annan förklaring, exempelvis ålder, 
längre utbildning, lön och position inom arbetsplatsen (Eliasson 2013, s. 90). 
 
Till sist flyttade jag över alla tabeller som jag fått fram utifrån samtliga enkätfrågor till ett 
vanligt ordbehandlingsprogram (Word). På så sätt kunde jag illustrera mina resonemang i 
analysen och visa på underlag för påståendena (Eliasson 2013, s. 80). 
 
3.6 Reliabilitet och validitet  
 
Reliabiliteten handlar i grund och botten om ifall undersökningen är pålitlig, med andra ord 
att den går att upprepa under så likartade förhållanden så möjligt, och då ger samma resultat. 
Ju mer vi kan lita på att resultatet går att upprepa, desto högre reliabilitet har undersökningen. 
Detta är speciellt viktigt ur en vetenskaplig synpunkt för att andra ska kunna kontrollera de 
data som undersökningens slutsatser bygger på. Om det mot förmodan inte skulle gå att 
kontrollera data kan undersökningens trovärdighet ifrågasättas, likaså de slutsatser 
undersökningen kommit fram till (Eliasson 2013, ss. 14-15). 
 
 
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant de bearbetas. När det gäller 
en kvantitativ undersökning gäller det att så långt som möjligt försäkra sig om att mätningarna 
genomförs på exakt samma sätt, oavsett när och var undersökningen genomförs (Eliasson 
2013, ss. 14-15). Ju högre reliabiliteten är, desto större blir förutsättningarna för en högre 
validitet (Eliasson 2013, s. 16). 
 
Validiteten å andra sidan handlar om ifall vi kan räkna med att undersökningen är giltig, att 
den verkligen mäter det som den är meningen att mäta. Validiteten är beroende av vad 
undersökningen mäter, eftersom det viktiga är att undersökningen verkligen mäter det som är 
avsikten att den ska mäta. Detta förutsätter i och med det också en hög reliabilitet, därmed 
validiteten kan aldrig bli bättre än reliabiliteten. För att få en hög validitet är det viktigt att 
man lyckats få till en relevant frågeställning, för att just ta reda på det som man tänker sig 
mäta. När man därefter samlar in sin data är det även viktigt att man så långt så möjligt 
kontrollerar att informationen också är sann, dvs giltig. Undersökningens sanningshalt har en 
avgörande betydelse för den vetenskapliga trovärdigheten i undersökningen (Eliasson 2013, s. 
16). 
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3.7 Forskningsetiska överväganden  
 
En forskare bör vara beredd på att det kan dyka upp ett antal dilemman, mångtydligheter och 
konflikter under forskningsprocessen. För att förbereda sig på bästa sätt är det viktigt att gå 
igenom de etiska principerna som man bör förhålla sig till för att kunna utföra en studie på ett 
bra sätt. Det finns sammanlagt fyra etiska riktlinjer för vad som gäller för svensk forskning 
enligt Bryman (2014 s. 131). Jag kommer nu att förklara hur jag förhållit mig till dessa under 
forskningsprocessen.  
 
Den första riktlinjen kallas för informationskravet som jag bland annat presenterade i bilagan 
tillhörande enkätundersökningen. Informationskravet handlar om att forskare har en plikt att 
förklara för deltagarna om vad man har för syfte med undersökningen (Bryman 2014, s. 131). 
Detta innebär även att deltagarna ska veta om att det är helt frivilligt att delta i 
enkätundersökningen. I bilagan som medföljde enkäten förklarade jag tydligt studiens syfte, 
däremot tydliggjordes det inte tillräckligt att studien är helt frivillig att delta i. Något som jag 
ansåg som underförstått från respondenternas sida med tanke på hur informationen till 
enkäten är formulerad. Detta tar jag med mig som en viktig lärdom till nästkommande studier.  
 
Den andra riktlinjen kallas samtyckeskravet eller informerat samtycke som det också kallas. 
Riktlinjen innebär att man ska informera deltagarna om att de själva har rätten att bestämma 
över sin medverkan i undersökningen och att de när som helst kan välja att inte lämna in sin 
ifyllda enkät, och därmed delta i forskningen (Bryman 2014, s. 132). Denna riktlinje går i 
princip hand i hand med den första riktlinjen informationskravet, eftersom den också 
informerar om att det är frivilligt att delta. Som sagt var detta något som var bristfälligt i min 
informationsbilaga till enkäten och i nästkommande studier kommer detta att tydliggöras på 
bästa möjliga sätt.  
 
Den tredje etiska riktlinjen kallas för konfidentialitetskravet som handlar om hur en forskare 
ska behandla det material som samlas in och vilka som kommer att få tillgång till det (Kvale 
och Brinkmann 2014). Jag informerade deltagarna i bilagan till enkäten om att det är enbart 
jag som forskare och min handledare som kommer att få tillgång till det material som samlats 
in. Vid insamlandet av enkäterna numrerade jag dem utifrån den ordning som de lämnades in, 
därmed användes inga namn eller andra igenkännande faktorer. Jag säkrade även 
respondenternas anonymitet genom att informera om att deras deltagande är anonymt på så 
vis att jag inte kommer att nämna några namn eller skriva ut identifierbar information som 
skulle kunna som skulle kunna peka ut någon person i fråga, endast könstillhörighet.  
 
Den fjärde och sista riktlinjen kallas för nyttjandekravet som innebär att de uppgifter om 
enskilda personer som samlas in i undersökningsprocessen endast kommer att användas för 
det ändamål det är avsett för (Bryman 2014, s. 132). Detta framkom delvis i 
informationsbilagan till enkäten där jag informerade om att resultaten från enkäten endast 
kommer att redovisas som siffror i tabeller, som sedan kommer att utmynna i en analys. Dock 
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kunde jag tydliggöra denna information ytterligare för att säkerställa att informationen endast 
kommer att användas till studiens syfte samt uppfylla nyttjandekravet. Till sist när studien var 
avslutad förstörde jag alla insamlade enkäter och material.  
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Kapitel 4: Resultatredovisning och analys 
 
Enkäten delades ut till samtliga personer som fanns på plats inom arbetsplatserna. Eftersom alla 
lämnade tillbaka enkäterna som delades ut finns det därmed inget bortfall i undersökningen. I 
detta kapitel kommer resultatet av enkätundersökningen presenteras i form av tabeller. Utifrån 
resultaten från enkätundersökningen kommer en analys genomföras där det kommer föras en 
diskussion kring studiens resultat i relation till de teoretiska perspektiven. Jag kommer även att 
dela in både tabellerna och tillhörande analys utifrån olika ”block” för att lättare kunna urskilja de 
olika resultaten och därmed besvara frågeställningarna.  
 
Jag kommer dock endast att analysera de resultat som är avvikande och där stora skillnader 
påvisas när det gäller variabeln kön, då det är intressant och relevant utifrån uppsatsens syfte och 
frågeställning. Det man även bör ha i åtanke är att det är fler män än kvinnor som deltagit i 
studien, eftersom kvinnor finns i minoritet inom mansdominerade företag.  
 
 
Bakgrundsfråga – Kön  
Det lämnades totalt in 100 enkäter. Av samtliga som svarade var 36 % kvinnor, 62 % män 
och 2 % där uppgiften saknades. De respondenter som angav ”uppgift saknas” kommer dock 
inte att finnas med i följande tabeller då detta inte kommer att tas i beaktning senare under 
analysen.  
 
Kön 
 

Procent (%) 

Kvinna 36 % 
Man 62 % 
Uppgift sakas 2 % 
Total  100 % 
 
 
4.1 Block – Arbete och arbetsförhållanden  
 
Den första frågeställningen lyder Hur upplever kvinnor och män sitt arbete och sina 
arbetsförhållanden? och är kopplad till fråga 1 i enkätundersökningen som innehåller ett antal 
påståenden om arbete och arbetsförhållanden. Respondenten fick markera sina svar genom 
att kryssa för de svarsalternativ (”stämmer inte alls”, ”stämmer i viss mån”, ”stämmer till stor 
del”, ”stämmer helt och hållet”) som låg närmast den egna uppfattningen. Resultat för varje 
påstående kommer att redovisas i följande tabeller. 
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Jag arbetar ofta under tidspress 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer i viss mån 72,2 % 61,3 % 
Stämmer till stor del 16,7 % 35,5 % 
Stämmer helt och hållet 11,1 % 3,2 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Det förväntas av mig att jag måste utföra ett övermått av arbete 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 33,3 % 61,3 % 
Stämmer i viss mån 38,9 % 22,6 % 
Stämmer till stor del 27,8 % 12,9 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 3,2 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Det förväntas av mig att jag bidrar till ett öppet samarbetsklimat 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer i viss mån 0 % 3,2 % 
Stämmer till stor del 25 % 30,6 % 
Stämmer helt och hållet 75 % 66,1 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag känner en stark samhörighet med min arbetsplats 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 0 % 3,2 % 
Stämmer i viss mån 16,7 % 12,9 % 
Stämmer till stor del  50 % 48,4 % 
Stämmer helt och hållet 33,3 % 35,5 % 
Totalt    
 
Jag får den internutbildning jag behöver för att utvecklas i arbetet 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 0 % 6,5 % 
Stämmer i viss mån 52,8 % 54,8 % 
Stämmer till stor del  47,2 % 25,8 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 12,9 % 
Totalt  100 % 100%  
 
Jag upplever att jag har möjlighet att nå högre positioner inom arbetsplatsen 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 16,7 % 9,7 % 
Stämmer i viss mån 38,9 % 46,8 % 
Stämmer till stor del  36,1 % 40,3 5 
Stämmer helt och hållet 8,3 % 3,2 % 
Totalt  100 % 100%  
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Jag kan bestämma hur mitt eget arbete skall utföras 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer i viss mån 30,6 % 33,9 % 
Stämmer till stor del 69,4 % 45,2 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 21 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag har inflytande i mitt arbete över beslut som rör hela avdelningen  
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 44,4 % 29 % 
Stämmer i viss mån 19,4 % 35,5% 
Stämmer till stor del  36,1 % 25,8 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 9,7 % 
Totalt 100 % 100%  
 
Jag upplever att mina arbetskollegor bryr sig om mig 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer i viss mån 8,3 % 6,5 % 
Stämmer till stor del 91,7 % 48,4 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 45,2 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag och mina arbetskollegor hjälps åt för att få arbetet gjort  
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer till stor del 80,6 % 40,3 % 
Stämmer helt och hållet 19,4 % 59,7 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Jag upplever att min närmaste chef bryr sig om mig 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer i viss mån 11,1 % 19,4 % 
Stämmer till stor del 61,1 % 33,9 % 
Stämmer helt och hållet 27,8 % 46,8 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag upplever att min närmaste chef ger mig den återkoppling som är nödvändig för att jag 
skall veta om att jag gör ett bra arbete 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 8,3 % 0 % 
Stämmer i viss mån 11,1 % 12,9 % 
Stämmer till stor del  80,6 % 56,5 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 30,6 % 
Totalt 100 % 100 %  
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Jag undviker att uttala mig om vad jag tycker om arbetsmiljö och arbetsvillkor 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 80,6 %  62,9 %  
Stämmer i viss mån 11,1 % 22,6 % 
Stämmer till stor del  8,3 % 11,3 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 3,2 % 
Totalt  100 % 100 %  
 
 
Det är relativt fler kvinnor än män som upplever att det förväntas av dem att de måste göra ett 
övermått av arbete och att de inte kan bestämma över hur deras eget arbete skall utföras. Det 
är även fler män i jämförelse till kvinnor som upplever att de har ett inflytande i sitt arbete 
över beslut som rör hela arbetsavdelningen. Detta kan kopplas till den struktur och kultur som 
råder inom mansdominerade arbetsplatser, som bidrar till att dessa strukturer tillåts att 
existera. Strukturer utgörs av mönster som sorterar och värderar människor utifrån olika fack, 
som kan leda till att kvinnor bland annat antas till att arbeta och prestera mer än vad de 
egentligen behöver och inte heller får bestämma hur de ska ta sig an sina arbetsuppgifter. 
Tack vare patriarkatet som vi lever i så gynnar det även män att bland annat ha ett större 
inflytande i samhället, likaså på arbetsplatsen där företagskulturen genomsyras av 
maktförhållanden i och med den mansdominans som råder (Wahl & Linghag 2013, s. 15). 
Kvinnor har därmed svårt att ändra på dessa strukturer eftersom kulturen redan är infekterad.  

 
När det gäller att ha arbetskollegor som bryr sig om en så är det betydligt fler män än kvinnor 
som anser detta. Detta kan bero på den homosocialitet som finns mellan män, som menas med 
att män oftast står upp för varandra när det blir utsatta för bland annat orättvisor eller annan 
problematik på arbetsplatsen (Wahl & Linghag 2013, s. 22). 
 
Till sist är det relativt fler män än kvinnor som helt och hållet upplever att deras chef ger dem 
den återkoppling som är nödvändig för att de skall veta om ifall de gör ett bra arbete. Detta 
kan bero på att mannen ses som norm på den mansdominerade arbetsplatsen, oavsett vilken 
könsidentitet chefen har. Dessa arbetsplatser kännetecknas ofta av att män och manlighet 
värderas högre än kvinnor som i sin tur kan påverka chefens attityd gentemot en anställd 
kvinna (Wahl et al. 2011). Det kan också bero på föreställningar och därmed förväntningar 
som finns på kvinnor som gör att kvinnor blir tilldelade egenskaper som mannen inte har, och 
därmed inte prioriteras på samma sätt under exempelvis ett medarbetarsamtal, då hon ses som 
den andre (Bohlin och Berg 2013, s 62-63).  
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4.2  Block – Att arbeta på en mansdominerad arbetsplats 
 
Den andra frågeställningen lyder Hur upplever kvinnor och män att arbeta på en 
mansdominerad arbetsplats? och den tredje frågeställningen lyder Hur upplever kvinnor och 
män könsnormer och jämställdhet på sin arbetsplats? och är kopplade till fråga 2 & 3 i 
enkätundersökningen. Den tredje frågeställning innehåller bland annat ett antal påståenden 
som berör områdena könsnormer och jämställdhet.  
 
Respondenten fick på fråga 2 markera sina svar genom att kryssa för det svarsalternativ 
(”positivt”, ”negativt”, ”ingen uppfattning”) som låg närmast den egna uppfattningen.  
På fråga 3 fick respondenten markera sina svar genom att kryssa för de svarsalternativ 
(”stämmer inte alls”, ”stämmer i viss mån”, ”stämmer till stor del”, ”stämmer helt och hållet”) 
som låg närmast den egna uppfattningen. Resultatet för varje påstående kommer att redovisas 
i följande tabeller. 
 
Fråga 2 
 
Hur upplever du att det är att arbeta på en mansdominerad arbetsplats?  
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Positivt  50 % 17,7 % 
Negativt  16,7 % 21 % 
Ingen uppfattning 33,3 % 58,1 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
 
Fråga 3 
 
Jag upplever att det finns normer (oskrivna regler) på arbetsplatsen som jag måste förhålla 
mig till 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 27, 8 % 32,3 % 
Stämmer i viss mån 16,7 % 51,6 % 
Stämmer till stor del  47,2 % 12,9 % 
Stämmer helt och hållet 0 % 3,2 % 
Totalt 100 % 100 %  

 
Jag upplever att det finns skillnader i behandlingen av kvinnor och män 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 44,4 % 67,7 % 
Stämmer i viss mån  44,4 % 32,3 % 
Stämmer till stor del  11,1 % 0 % 
Totalt 100 % 100 % 
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Jag upplever att förväntningarna på kvinnor och män är olika på arbetsplatsen 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 52,8 % 77,4 % 
Stämmer i viss mån  16,7 % 16,1 % 
Stämmer till stor del  30,6 % 6,5 % 
Totalt 100 % 100 % 

 
Jag upplever att det manliga könet värderas högre än det kvinnliga inom arbetet 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 44,4 % 87,1 % 
Stämmer i viss mån  36,1 % 9,7 % 
Stämmer till stor del  19,4 % 3,2 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag upplever att jag kan ta plats inom arbetsgruppen utan att känna mig obekväm 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 0 % 3,2 % 
Stämmer i viss mån 8,3 % 12,9 % 
Stämmer till stor del  75 % 48,4 % 
Stämmer helt och hållet 16,7 % 35,5 % 
Totalt 100 % 100 %  
 
Jag upplever att företagskulturen är sund 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 0 % 3,2 % 
Stämmer i viss mån 30,6 % 16,1 % 
Stämmer till stor del  52,8 % 41,9 % 
Stämmer helt och hållet 16,7 % 38,7 % 
Totalt 100 % 100 %  
 
Jag upplever att jag måste anpassa mitt sätt att prata på och mitt beteende på arbetsplatsen 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 61,1 % 41,9 % 
Stämmer i viss mån  38,9 % 40,3 % 
Stämmer till stor del  0 % 17,7 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag upplever att jag måste anpassa mitt klädval för att passa in mer på arbetsplatsen  
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 88,9 % 45,2 % 
Stämmer i viss mån  8,3 % 52,3 % 
Stämmer till stor del  2,8 % 1,6 % 
Totalt 100 % 100 % 
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Både kvinnor och män upplever att det är både positivt och negativt med att arbeta på en 
mansdominerad arbetsplats, dock är det betydligt fler män som angett att de inte har någon 
uppfattning. Martin och Barnard (2013) menar att kvinnor har därmed oftast en uppfattning 
eftersom de automatiskt blir en underordnad minoritet när de arbetar i en mansdominerad 
organisationskultur. De blir därmed också representanter för minoriteten som leder till att alla 
kvinnor ses som underordnade även fast de försöker ”gå emot strömmen” och de stereotypa 
könsrollerna.  
 
Både kvinnor och män enligt studien, mer eller mindre, upplever att det finns skillnader i 
behandlingen av kvinnor och män. Detta kan bero på de genusskillnader som finns, speciellt på 
mansdominerade arbetsplatser. Det kan handla om att män som sagt är normen, en mall för vad 
som är bäst och därför ses som överlägsna. Det kan också bero på att yrket i sig är könskodat som 
manligt, och då stämplas det kvinnliga direkt som något underlägset och avvikande från normen 
(Lennéer Axelsson och Thylefors 2005). Dock är det en omfattande del av män som anser att det 
inte alls anser att det finns skillnader i behandlingen av kvinnor och män. Detta kan bero på att 
vissa män helt enkelt inte tänker på att det kan finnas skillnader eftersom mansdominansen är ett 
faktum, som därmed gynnar dem. Likaså gäller olika förväntningar på kvinnor och män på 
arbetsplatsen, att det manliga könet värderas högre då en övergripande del av männen anser att 
detta fenomen inte existerar.  
 
Jämställdheten på arbetsplatsen och i organisationens policy bör säkerligen ses över och omsättas i 
praktiken för att på så sätt påverka de manligt anställdas könsattityder. Genom att visa på att det 
faktiskt existerar en problematik kring skillnader i behandlingen av män och kvinnor, och att 
informera om att det finns en lagstiftning gällande jämställdhet kan en förändringsprocess sättas 
igång som kan öka jämställdhetsuppfattningen och därmed genusmedvetenheten på arbetsplatsen 
(Lennéer Axelsson & Thylefors 2005). 
 
Något som är överraskande i studien är att fler män än kvinnor anser att de måste anpassa sitt 
sätt att prata på och sitt beteende på arbetsplatsen. Man kan tänka sig att det egentligen borde 
vara tvärtom då kvinnor kan känna sig underordnade på en mansdominerad arbetsplats. 
Männen å andra sidan kanske känner att det måste överbevisa sig själva och sin manlighet 
genom att ta extra mycket plats under möten eller andra sociala sammanhang inom 
arbetsplatsen. Martin och Barnard (2013) menar att kvinnor som arbetar i en mansdominerad 
organisationskultur försöker dra nytta av sina kvinnliga fördelar genom att exempelvis anta 
”manliga” egenskaper för att klara av sin arbetssituation. Frågan är då varför männen i studien 
anser att de måste anpassa sitt sätt att prata på och sitt beteende på arbetsplatsen, när de redan 
är priviligierade i en mansdominerad bransch? Det kan i sin tur vara ett resultat av de 
kvarlevande stereotypa könsrollerna som finns kvar och som kräver att även männen 
framhäver sina ”manligt” kodade beteenden och förhåller sig till könsrollen, även fast de i 
själva verket vill vara sig själva utan att råka bli utsatta för fördomar.  
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4.3 Block – Härskartekniker  
 
Den fjärde frågeställningen lyder Upplever kvinnor och män att det utövas härskartekniker inom 
deras arbetsplats? och är kopplad till fråga 5 i enkätundersökningen som innehåller ett antal 
påståenden som rör härskartekniker. Respondenten fick markera sina svar genom att kryssa 
för de svarsalternativ (”stämmer inte alls”, ”stämmer i viss mån”, ”stämmer till stor del”, 
”stämmer helt och hållet”) som låg närmast den egna uppfattningen. Resultat för varje 
påstående kommer att redovisas i följande tabeller. 
 
Jag upplever att mina arbetskollegor på arbetsplatsen ser och respekterar mig i min yrkesroll 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer i viss mån 0 % 6,5 % 
Stämmer till stor del  75 % 48,4 % 
Stämmer helt och hållet  25 % 45,2 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag upplever att ledningen på arbetsplatsen ser mig och respekterar mig i min yrkesroll 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer i viss mån 22,2 % 16,1 % 
Stämmer till stor del  44,4 % 38,7 % 
Stämmer helt och hållet  33,3 % 45,2 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Jag upplever att det tas hänsyn till mina åsikter på arbetsplatsen 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 0 % 3,2 % 
Stämmer i viss mån 47,2 % 12,9 % 
Stämmer till stor del  36,1 % 41,9 % 
Stämmer helt och hållet 16,7 % 41,9 % 
Totalt 100 % 100 %  
 
Jag upplever att jag får ta del av viktig information som rör arbetsplatsen 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Stämmer inte alls 0 % 3,2 % 
Stämmer i viss mån 11,1 % 22,6 % 
Stämmer till stor del  77,8 % 35,5 % 
Stämmer helt och hållet 11,1 %  38,7 % 
Totalt 100 % 100 %  
 
En omfattande del av männen i studien upplever att det tas hänsyn till deras åsikt mer än vad 
kvinnorna anger i studien. Dessa kvinnor kan med sannolikhet utsättas för härskartekniken 
osynliggörande, som bland annat kan menas med att en kvinnas åsikter ignoreras eller 
osynliggörs. Utifrån ett större perspektiv kan det i själva verket handla om föreställningar om vad 
som är typiskt kvinnligt respektive manligt, exempelvis vilka egenskaper vi tillskriver flickor och 
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pojkar redan i ung ålder. Både kvinnor och män på arbetsplatsen behöver inte ens vara medvetna 
om att det utsätter sina kollegor för härskartekniker då det är så pass inpräntat i det omedvetna. 
Det går helt enkelt per automatik då vi människor är så vana vid att dela in individer i olika fack 
för att skapa någon slags logik, precis på samma sätt som vi gör med kön (Bohlin & Berg 2013, s. 
51). 
 
Likaså när det gäller att få ta del av viktig information som rör arbetsplatsen har en större del av män 
angett att det stämmer helt och hållet. Frågan är om detta är ett resultat på att vissa män hellre delger 
andra män viktig information, istället för att framföra det till alla på arbetsplatsen, däribland kvinnor. 
Här kan kvinnorna sannolikt utsättas för en härskarteknik som kallas för undanhållande av 
information, som menas med att mannen inte låter sina kvinnliga medarbetare få reda på väsentlig 
information som egentligen berör alla (Ås 1979). Detta fenomen kan också förklaras med hjälp av 
härskartekniken uteslutningsmetoden som bland annat kan menas med att vissa män struntar i att 
återge viktig information till en anställd kvinna när hon inte är närvarande, med andra ord en passiv 
uteslutning. Anledningen kan vara att en man inte vill att en kvinna ska få sin vilja eller åsikt igenom 
när exempelvis ett viktigt beslut ska fattas. På detta sätt kan mannen strategiskt påverka beslutet i sig i 
en önskad riktning genom att utesluta vissa personer från informationen som egentligen berör alla på 
arbetsplatsen (Eksvärd 2018, s. 135).  
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4.4 Block – ”Metoo” kampanjens genomslagskraft  
 
Den femte och sista frågeställningen lyder Upplever kvinnor och män att ”metoo” kampanjen 
har bidragit till några förändringar inom deras arbetsplats? och är kopplad till fråga 6 i 
enkätundersökningen som innehåller ett antal områden som är kopplade till om det har skett 
några förändringar gällande ”metoo” kampanjens genomslagskraft under det senaste året. 
Respondenten fick markera sina svar genom att kryssa för det svarsalternativ (”till det bättre”, 
”ungefär som tidigare”, ”till det sämre”) som låg närmast den egna uppfattningen. Resultat för 
varje område kommer att redovisas i följande tabeller.  
 
Arbetsbelastning 
 
Svarsalternativ Kvinna Man  
Ungefär som tidigare  100 % 100 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Inflytande 
 
Svarsalternativ Kvinna Man  
Ungefär som tidigare  100 % 100 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Stöd från arbetskollegor  
 
Svarsalternativ Kvinna Man  
Ungefär som tidigare  100 % 100 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Stöd från ledning  
 
Svarsalternativ Kvinna Man  
Ungefär som tidigare  100 % 96,8 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Information  
 
Svarsalternativ Kvinna Man  
Ungefär som tidigare  100 % 96,8 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Ansvar 
 
Svarsalternativ Kvinna Man  
Ungefär som tidigare  100 % 96,8 % 
Totalt  100 % 100 % 
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Befogenheter  
 
Svarsalternativ Kvinna Man  
Ungefär som tidigare  100 % 96,8 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Företagskultur 
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Till det bättre 0 % 6,5 % 
Ungefär som tidigare  100 % 93,5 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Jämställdhetsfrågor  
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Till det bättre 25 % 22,6 % 
Ungefär som tidigare  75 % 74,2 % 
Till det sämre 0 % 3,2 % 
Totalt 100 % 100 % 
 
Tystnadskultur  
 
Svarsalternativ Kvinna Man 
Till det bättre 8,3 % 9,7 % 
Ungefär som tidigare  91,7 % 90,3 % 
Totalt  100 % 100 % 
 
Det som utmärkte sig mest i denna fråga var området jämställdhetsfrågor där både män och kvinnor 
anser att det har blivit bättre under det senaste året tack vare ”metoo” kampanjens genomslagskraft. 
Dock är det också många, både kvinnor och män, som tycker att det är oförändrat. Anledningen till att 
just denna fråga utmärkte sig i resultatet kan bero på att ämnet i sig är högst aktuellt i dagens samhälle 
och på arbetsplatser, därför förväntar sig troligtvis många att integreringen av jämställdhet inom varje 
organisations policy och att arbeta med det praktiskt ska vara en självklarhet. Dock arbetas det oftast 
inte aktivt med jämställdhetsfrågor på vissa arbetsplatser som leder till att orättvisorna mellan könen 
fortsätter att finnas, och som därmed håller fast vid könsattityder (Lennéer & Thylefors 2005).  
 
Likaså gäller området tystnadskultur som kan vara en direkt effekt av ”metoo” eftersom fler kvinnor 
känner att de kan ta en större plats på arbetsplatsen som de förtjänar, istället för att tiga och därmed 
legitimera problematiken.  
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Kapitel 5: Sammanfattande diskussion 
 
Studiens huvudsakliga syfte var att undersöka hur kvinnor och män upplever att arbeta på en 
mansdominerad arbetsplats utifrån olika faktorer, som exempelvis könsnormer, jämställdhet 
och härskartekniker. Syftet var även att undersöka huruvida ”metoo” kampanjen har bidragit 
till några förändringar inom arbetsrelaterade områden.  
 
Kvantitativ metod tillämpades för att undersöka och samla in data. Ambitionen var att få in så 
många svar så möjligt från både anställda kvinnor och män på arbetsplatserna som valdes ut. 
Därefter har resultatet analyserats och kopplats till de teoretiska perspektiven. Det har varit 
möjligt att svara på samtliga frågeställningar, men det finns några metodologiska frågetecken. 
 
5.1 Metodologiska reflektioner 
 
Resultatets tillförlitlighet kan till viss mån diskuteras eftersom kvinnorna som deltagit i 
undersökningen är i minoritet, närmare bestämt 36 % kvinnor och 62 % män av sammanlagt 
100 personer enligt diagram 1, då studien har skett på mansdominerade företag. Detta 
resulterar i en ojämn könsfördelning bland svar från de olika könstillhörigheterna. Ifall 
undersökningen gjorts om på nytt hade målsättningen varit att genomföra ett selektivt urval, 
genom att dela ut enkäter till lika många kvinnor som män, för att på så sätt öka 
tillförlitligheten i undersökningen samt underlätta för läsaren i diagrammens överskådlighet.  
 
Tillförlitligheten gällande reliabilitet och frågorna i enkäten som används i studien anser jag 
kan bedömas som god, eftersom frågorna är enkelt formulerade och begripliga. Dock kan det 
säkerligen finnas vissa individer som uppfattar vissa arbetsrelaterade begrepp på olika sätt, 
men svaret i sig bör inte påverkas markant.  
Vad gäller validiteten, det vill säga den teoretiska och begreppsliga relevansen i 
operationaliseringen, anser jag är god eftersom enkätfrågorna har utformats i relation till de 
teoretiska perspektiven för att säkerställa att frågeställningarna blir besvarade. 
 
5.2 Sammanfattande slutsats 
 
Utifrån studiens resultat är således slutsatsen att kvinnor och män uppfattar sitt arbete och sina 
arbetsförhållanden på olika sätt inom de mansdominerade företag som undersöktes i studien. 
Fler kvinnor upplevde att de behövde göra ett övermått av arbete och att de inte kan 
bestämma över hur deras eget arbete skall utföras. Fler män å andra sidan angav att de 
upplever att de har ett större inflytande i sitt arbete över beslut som rör hela 
arbetsavdelningen. Något som kan verkas förvånande i resultatet är att fler män anser att de 
har arbetskollegor som bryr sig om en. Kanske är just denna statistik en tydlig indikation på 
att kvinnor bör ändra sitt förhållningssätt till varandra, överge konkurrenstänket och att börja 
ta ”systerskapet” på allvar. Kvinnor kan endast förlora mer på att trycka ner andra kvinnor än 
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att istället fokusera på att lyfta upp varandra. Om inte kvinnor gör det sinsemellan, vem ska då 
göra det?  
 
Fler män upplever att de får den återkoppling som de behöver för att veta ifall de gör ett bra 
arbete från sin chef. Frågan är ifall det är kvinnliga eller manliga chefer som de anställda 
uttalar sig om via studien. Detta kan nämligen vara en påverkande faktor eftersom vissa 
chefer kan känna sig hotade av starka medarbetare, speciellt kvinnliga chefer gentemot 
kvinnligt anställda, som tenderar att vilja bibehålla strukturer och hierarkier på 
arbetsplatserna.  
 
Kvinnor och män har oftast olika uppfattningar om hur det är att arbeta på en mansdominerad 
arbetsplats, både positivt och negativt. Dock är det betydligt fler män som inte alls har någon 
uppfattning om hur situationen ser ut. Frågan är ifall detta kan ha en koppling till 
jämställdheten på arbetsplatserna och hur organisationernas policy och värdegrund är 
utformad, i och med att studien visar på att män upplever att de har ett större inflytande och 
därmed mer ansvar på arbetsplatsen.  
 
Vad kan vi då säga om ”metoo” kampanjens påverkan och genomslagskraft som till en början 
var själva grundtanken till uppsatsen. Utifrån studiens resultat har det egentligen inte hänt 
speciellt mycket, endast inom områden som jämställdhetsfrågor och tystnadskultur. Att ta tag 
i jämställdheten genom ett jämställdhetsarbete som numera är lagstadgat på en arbetsplats är 
dock något som kan vara ett bra startskott till att både chefer och anställda ska kunna få en 
större kännedom och förstående kring sin problematik på arbetsplatsen.  
 
Denna typ av studie skulle behöva göras i betydligt större omfattning då det finns ett stort 
intresse för arbetsgivare och ledningsgrupper, speciellt på större mansdominerade företag, att 
faktiskt se hur det ligger till på deras arbetsplats i allt från hur anställda uppfattar jämställdhet, 
könsnormer, härskartekniker osv. Det ger helt enkelt en större kännedom kring 
arbetsförhållanden för medarbetarna och lägger grunden för hur man ska ta sig an de allra 
mest infekterade problemområdena.  
 
Avslutningsvis kan vi konstatera utifrån studien att det inte är endast kvinnor som misstrivs 
med att arbeta på en mansdominerad arbetsplats, inte heller alla kvinnor delar samma 
ståndpunkt. Även männen på arbetsplatserna upplever att det finns skillnader i behandlingen 
av män och kvinnor som inte alltid gynnar jämställdheten och organisationskulturen generellt. 
Förhoppningen är att allt fler arbetsplatser, speciellt de mansdominerade där kvinnor är i 
minoritet, börjar ta problematiken på allvar genom att inte bara satsa på en jämn 
könsfördelning utan även motarbetar föråldrade tillvägagångssätt som finns genomsyrade i 
både strukturen och kulturen, samt börjar se jämställdhet som en självklarhet. 
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Bilaga 1 
 

	
	
	

	
	
	
	
	

 
Enkät om kvinnor och män inom teknikbranschen 

- En kvantitativ undersökning med fokus på kvinnors arbetsmiljö på en mansdominerad 
arbetsplats och ”Me too” kampanjens påverkan 

 
 
Hej! 
  
Mitt namn är Sofia Fogdeberg och jag läser sista terminen till Personalvetare på Karlstads 
Universitet. Jag läser nu kursen Arbetsvetenskap C och behöver därmed genomföra en 
kvantitativ undersökning där resultaten kommer att ligga till grund för min C-uppsats.  
 
Jag skulle vara mycket tacksam om så många så möjligt av er anställda, både kvinnor och 
män, hade möjlighet att svara på denna enkät eftersom den behandlar ett viktigt och aktuellt 
ämne. Svaren behandlas med anonymitet genom att resultaten från enkäten endast kommer att 
redovisas som siffror i tabeller, som sedan kommer att utmynna i en analys. 
Bakgrundsvariabeln kön är till för att jag ska kunna jämföra olika gruppers svar där jag även 
kommer att fokusera på kvinnor, då undersökningens syfte handlar om hur kvinnor på en 
mansdominerad arbetsplats upplever sin arbetsmiljö. 
 
Med vänliga hälsningar  
Sofia Fogdeberg  
 
 
Har du några frågor som berör undersökningen får Du gärna kontakta mig via telefon eller 
mail.  
Tel: 073 - 745 71 46  
Mail: sofia.fogdeberg@hotmail.com  
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Handledare: Birgitta Eriksson 
Mail: birgitta.eriksson@kau.se 

Enkätfrågor 
 
 

Kön:  
     
☐ Kvinna 

☐ Man  

☐ Annat  
 
1. Här följer ett antal påståenden om ditt arbete och dina arbetsförhållanden. Markera 
dina svar genom att kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast din uppfattning:  
 
 Stämmer     Stämmer     Stämmer  Stämmer 
 inte alls       i viss           till stor   helt och 
                     mån            del               hållet  
a.  Jag arbetar ofta under tidspress.  

 ☐ ☐ ☐ ☐ 
b.  Det förväntas av mig att jag måste 

utföra ett övermått av arbete.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

c.  Det förväntas av mig att jag bidrar till 
ett öppet samarbetsklimat.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

d.  Jag känner en stark samhörighet med 
min arbetsplats.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

e.  Jag får den internutbildning jag 
behöver för att utvecklas i arbetet. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

f.  
 
 

Jag upplever att jag har möjlighet att 
nå högre positioner inom 
arbetsplatsen.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

g.  Jag kan bestämma hur mitt eget arbete 
skall utföras.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

h.  Jag har inflytande i mitt arbete över 
beslut som rör hela avdelningen.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

i.  Jag upplever att mina arbetskollegor 
bryr sig om mig.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

j.  Jag och mina arbetskollegor hjälps åt 
för att få arbetet gjort.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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Fortsättning…                                                Stämmer     Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                                                         inte alls       i viss            till stor       helt och  
                                                                                             mån             del              hållet  
l.  Jag upplever att min närmaste chef ger 

mig den återkoppling som är 
nödvändig för att jag skall veta om att 
jag gör ett bra arbete.  

☐ ☐ ☐ ☐ 

m.  Jag undviker att uttala mig om vad jag 
tycker om arbetsmiljö och 
arbetsvillkor. 

☐ ☐ 
 

☐ ☐ 

 
2. Hur upplever du att det är att arbeta på en mansdominerad arbetsplats?  
 
Positivt ☐  
Negativt ☐ 
Ingen uppfattning ☐ 
 
3. Om du i ovanstående fråga angett svarsalternativet ”positivt” eller ”negativt, 
motivera gärna svaret: 
 
 
 

 

 
 
 

k.  Jag upplever att min närmaste chef 
bryr sig om mig. 

☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Här följer ett antal påståenden som berör områden könsnormer och jämställdhet. 
Markera dina svar genom att kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast din 
uppfattning: 
                                                                         Stämmer     Stämmer     Stämmer      Stämmer 
                                                                         inte alls       i viss           till stor         helt och  
                                                                                             mån            del                hållet  
a.  Jag upplever att det finns normer 

(oskrivna regler) på arbetsplatsen som 
jag måste förhålla mig till.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

b.  Jag upplever att det finns skillnader i 
behandlingen av kvinnor och män på 
arbetsplatsen.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

c. Jag upplever att förväntningarna på 
kvinnor och män är olika på 
arbetsplatsen.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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5. Här följer ett antal påståenden som rör härskartekniker. Markera ditt svar genom att 
kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast din uppfattning: 
 
                                                                         Stämmer     Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                                                         inte alls       i viss           till stor        helt och  
                                                                                             mån            del               hållet  
a.  Jag upplever att mina arbetskollegor 

ser och respekterar mig i min 
yrkesroll. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

b.  Jag upplever att ledningen på min 
arbetsplats ser och respekterar mig i 
min yrkesroll.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

c.  Jag upplever att det tas hänsyn till 
mina åsikter på arbetsplatsen. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

d.  Jag upplever att jag får ta del av viktig 
information som rör arbetsplatsen.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 
6. Anser du att det har skett några förändringar inom något av följande områden 
under det senaste året efter att bland annat metoo kampanjen fick sin genomslagskraft? 
Markera ditt svar genom att kryssa för de svarsalternativ som ligger närmast din 
uppfattning:   
                                                                         Till det bättre    Ungefär som     Till det sämre 
                                                                                                   tidigare 

d.  Jag upplever att det manliga könet 
värderas högre än det kvinnliga inom 
arbetet.  

☐ ☐ ☐ ☐ 
 

Fortsättning…                                               Stämmer      Stämmer     Stämmer     Stämmer 
                                                                        inte alls        i viss           till stor        helt och  
                                                                                             mån            del               hållet  
e.  Jag upplever att jag kan ta plats inom 

arbetsgruppen utan att känna mig 
obekväm.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

f.  Jag upplever att företagskulturen är 
sund.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

g.  Jag upplever att jag måste anpassa mitt 
sätt att prata och mitt beteende på 
arbetsplatsen. 
 

☐ ☐ ☐ ☐ 

h.  Jag upplever att jag måste anpassa mitt 
klädval för att passa in mer på 
arbetsplatsen.  
 

☐ ☐ ☐ ☐ 
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• Arbetsbelastning 
 

☐ ☐ ☐ 

• Inflytande 
 

☐ ☐ ☐ 

 
Fortsättning…                                               Till det bättre     Ungefär som     Till det sämre  
                                                                                                    tidigare  

• Stöd från arbetskollegor 
 

☐ ☐ ☐ 

• Stöd från ledning 
 

☐ ☐ ☐ 

• Information  
 

☐ ☐ ☐ 

• Ansvar  
 

☐ ☐ ☐ 

• Befogenheter  
 

☐ ☐ ☐ 

• Företagskultur 
 

☐ ☐ ☐ 

• Jämställdhetsfrågor  
 

☐ ☐ ☐ 

• Tystnadskultur 
 

☐ ☐ ☐ 

 
Är det något som Du skulle vilja tillägga angående Ditt arbete som inte kom med i 
enkätfrågorna så skriv gärna det här nedan:  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
OBS: Lägg enkätformuläret i medföljande kuvert, klistra igen och lämna till ansvarig 
för insamling. 
 
 

Ett stort tack för din medverkan! 


