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Förord 

Vi har delat upp arbetet ganska mycket mellan oss, främst på grund av transportproblem 

har gjort det svårt för oss att sitta med varandra varje dag. Vi har befunnit oss i olika städer 

under en större period av skrivandet. Däremot har vi haft kontinuerlig kontakt under hela 

processen och diskuterat mycket emellan oss, försökt att assistera varandra så mycket som 

möjligt, och det har fungerat för oss. Men nu kommer vi att redogöra vem som har gjort vad. 

Dessutom har vi korrekturläst och rättat varandras delar. 

 

Patrik Prim: 

• Skrev avsnitten sammanfattning, inledning och bakgrund. 

• Teoretisk referensram: kompetens, social kompetens, självförtroende och 

osynliga barriärer. 

• Metod: Kort avsnitt om validitet och om frågornas natur. 

• Analys: Skrev allt inom analysen. 

• Slutsatser och Diskussion: Skrev slutsatserna och en bit av avsnittet ”Avslutande 

reflektion”. 

 

Utöver avsnitten har Patrik utformat samt medverkat i utformningen av enkätfrågorna, 

och suttit med i samtliga diskussioner kring ämnet och uppsatsen i sig.  

 

Linus Nielsen Isho: 

• Skrev sammanfattning, syfte och hypotes. 

• Teoretisk referensram: kön mot könsroll, socialt kön och genus, Könssegregation, 

Könsmärkning och Scarring effect.  

• Metod: Skrev hela metoden bortsett från de korta avsnitten Patrik skrev. 

• Resultat: Skrev hela resultatdelen. 

• Analys: skrev ”Ytterligare om Inställning till arbetstagaren”. 

• Slutsatser och Diskussion: Skrivit med viss data i slutsatsen och skrev en bit av 

avsnittet ”Avslutande reflektion” samt hela avsnittet ”Avslutande diskussion”. 

 

Utöver avsnitten har Linus utformat samt medverkat i utformningen av enkätfrågorna, 

utformat alla de tabeller som syns i uppsatsen samt deltagit i samtliga diskussioner kring ämnet 

och uppsatsen i sig.  

Vi vill även rikta ett tack till alla de respondenter som tagit sig tid att svara på vår enkät, 

samt även ett tack till vår handledare Ann för mycket goda tips och bra hjälp. 
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Sammanfattning 

Vår uppsats var av den kvantitativa sorten och undersökningen har genomförts med hjälp 

av ett experiment, med medkommande enkät. Uppsatsen fokuserar på horisontell 

könssegregering, med detta menar vi hur olika yrkesbranscher är dominerade av ett kön. Män 

inom förskoleverksamheten är en minoritet, kvinnor som bilmekaniker är också en minoritet.   

Självklart är det inte 100 procent av ett kön på någon av dessa arbetsplatser, och det är den 

extrema minoriteten inom olika yrkesbranscher vi ville undersöka. Eftersom det är en 

samhällsdebatt som pågår om jämställdhet är vi intresserad av att studera hur kunder eller 

tjänstekonsumenter reagerar på detta förhållande, vi ville se hur konsumenter upplever 

kompetensen hos arbetstagare som utgör en könsminoritet i det yrke de återfinns inom.  

Genom ett sådant förhållande avsågs att vi fick en samhällsbild som speglar fördomar 

mot olika yrkesroller, men också en genuin åsikt som avsågs påverka vårt resultat. Fördomarna 

var för oss inte centralt i uppsatsen, vi var medvetna om att det kan komma olika åsikter om 

problemet, där en del troligtvis kan vara formulerade av fördomar och förutfattade meningar. 

Men vi upplevde att det också endast var en åsikt.  

Resultatet påvisade att konsumenters upplevelser av kompetens hos könsminoriteter inte 

är så jämlik som man kan tro. Dessutom visar de att skillnader mellan manliga och kvinnliga 

könsminoriteter existerar, skillnaderna var dock inte helt konsekventa och kan utmynnas både 

positivt och negativt.  

Våra analyser läggs fram på ett spekulativt sätt. Genom att lägga upp analysen på ett 

sådant sätt får vi möjligheten att göra ett ställningstagande i våra avslutande slutsatser.  

Vi upplever att ämnet är aktuellt och värdefullt att diskutera. Främst för att vi kanske kan 

lägga lite ljus på den horisontella arbetsmarknaden, och dess könssegregering.  
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Inledning 

Vi har valt att undersöka könsminoriteter på arbetsplatser, från konsumentens synvinkel. 

Vi intresserade oss för detta ämne då vi upplever att samhället har en aktiv debatt kring 

jämställdhet och dess olika problem. Ett fokus som vi upplevt i debatten har varit hur vissa 

arbetsplatser inte använder sina personal på rätt sätt, det handlar om att olika löner betalas ut 

för samma arbete. Tyvärr märks det att det är kvinnor som drar nitlotten i dessa sammanhang. 

Kvinnor utför samma arbete som män, men i många fall får männen högre löner. Vi ser också 

hur kvinnor har det betydligt svårare att ha en möjlighet att klättra högre upp i hierarkin, vilket 

vi upplever är ett problem. Dock menar vi att det finns vissa problem förenat med att debatten 

så ensidigt tenderar att fokusera just den vertikala könssegregeringen är att man missar den 

horisontella könssegregeringen på arbetsmarknaden.  Med tanke på att det idag ses som ett 

samhällsproblem gjorde vi bedömningen att det kan vara ett känsligt ämne att prata om. Tanken 

var först att genomföra en intervjustudie där vi fick träffa människor i könssegregerade miljöer, 

men vi insåg att det kan vara jobbigt för dessa personer att träda fram och genomföra en sådan 

intervju. Eftersom vår uppfattning är att en hel del människor som befinner sig i en sådan 

situation kan utsättas för olika typer av problem på sin arbetsplats, jargoner som kan generera 

depressioner till exempel. På grund av vår helt subjektiva bedömning valde vi istället att 

undvika en sådan situation och genomföra en öppen och anonym enkätstudie där vi iscensatte 

olika scenarion för våra respondenter att titta på och analysera. 

. För att få en så verklighetsbaserad bild som möjligt vill vi se hur konsumentens bild av 

situationerna ser ut. Valet att byta inriktning till konsumentens upplevda bild var för oss en bra 

ingång till problemets bakgrund. Vi menar att det är den generella samhällsbilden som är 

grunden till problemet, vilket vi uppfattar som grunden till debatten om jämställdhet. Utifrån 

detta har vi försökt att genomföra ett internet experiment som ger människor i samhället 

möjligheten att ge sin upplevda bild.  

Vår ambition med undersökningen är således att belysa samhällets bild av problemet, 

genom att se hur människor reagerar i en utvald situation får vi möjligheten att se hur en generell 

uppfattning ser ut. Med andra ord vill vi visa att problemet är inte endast vertikalt, utan även 

horisontellt, därför får människor möjligheten att visa vad de tycker. Vår uppfattning är alltså 

att samhällsdebatten som pågår är absolut ytterst aktuell, men att den även har sina blinda 

fläckar. Men vi vill ge möjligheten att titta på hur konsumenterna upplever personers 

kompetens, när de utgör en könsminoritet på olika arbetsplatser.  

Vi funderade en del på hur designen för studien skulle se ut för att bäst belysa problemets 

kärna. Vi beslutade oss för att relatera kön och kompetens till varandra utifrån konsumentens 

perspektiv... Hänger föreställningar om kön och kompetens ihop och i sådana fall hur hänger 

ihop. Påverkas kompetensen av kön, eller är det två helt skilda saker. Genom att sätta en sådan 

problemformulering tror vi att vi kan skapa kunskapsbaserade argument som kan påverka 

samhällsdebatten positivt. 
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Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med denna uppsats är att söka förståelse för hur den anställdes kön påverkar 

konsumenters upplevelser av dennes kompetens i extremt horisontellt könssegregerade arbeten. 

Det vill säga om det är möjligt att en individs kön kan påverka hur denna uppfattas i sin 

yrkesroll. Speciellt om alternativa påverkande faktorer inte hade någon inverkan i denna 

situation, utan där man direkt kan urskilja möjliga skillnader i hur dessa individer uppfattas. 

Utöver detta är orsaken även att diskutera hur dessa uppfattningar om kompetens påverkar 

jämställdhetsarbetet samt dess utveckling. 

Därav förs en frågeställning: 

 Uppfattas en könsminoritet som mindre kompetent i ett horisontellt 

könssegregerat yrke? 

Utifrån detta syfte formuleras två hypoteser. Den första hypotesen lyder som så att det 

kommer bli en skillnad baserat på könssegregeringsyrke, det vill säga att skillnad i resultat 

kommer att uppstå vid jämförelse mellan en kvinnlig respektive manlig majoritet på ett yrke. 

Den andra hypotesen är att en manlig arbetstagare kommer att uppfattas som mer kompetent på 

ett kvinnligt yrke än en kvinna i ett manligt. 

Bakgrund till studien 

I detta avsnitt kommer vi beskriva den främsta inspirationskällan till vårt ämne, då vi 

snubblade på en artikel om män inom socionomyrket. Vi upplevde att det var mycket intressant 

ämne och vi fokuserade och dokumenterade vår inspirationskälla med olika intryck och dess 

utformning. Det är en forskningsrapport och vi kommer referera till den för att undvika 

missförstånd. Rapporten heter ”Man hittar sin nisch Om män i socionomyrket – karriär, 

minoritet och maskulinitet” och är skriven av Karin Kullberg (2006). 

Kullberg (2006) beskriver kvinnors arbetssituation idag som annorlunda, deras 

arbetssituation är mer osäker, det är mer begränsade karriärmöjligheter, samtidigt som jobben 

har mindre prestige. Kullberg (2006 s 29) menar att trots att Sverige sägs vara ett av världens 

mest jämställda länder finns det en arbetsmarknad som är delad på två sätt, horisontellt och 

vertikalt. Den horisontella arbetsmarknaden syftar till män och kvinnor inom olika 

arbetsområden/branscher, där den vertikala syftar till olika hierarkiska nivåer. Kullberg 

presenterar en undersökning från statistiska centralbyrån som beskriver att endast 14 procent 

av alla kvinnor och 13 procent av alla män i Sverige arbetade i jämställda yrken 2003. Varpå 

detta förklarar att de män och kvinnor även hade olika arbetsgivare, 51 procent av de arbetande 

kvinnorna var anställda inom offentlig sektor, till skillnad från 19 procent av männen. Samtidigt 

i den privata sektorn var det endast 20 procent av cheferna kvinnor, trots att kvinnorna tog drygt 

40 procent av de anställda inom den privata sektorn 2002 (Kullberg 2006).  

Utifrån Kullbergs (2006) rapport visar hennes studie där hon intervjuat män i 

yrkesminoriteter, så som sjuksköterskor, bibliotekarier, lärare och socialarbetare. Med sin 

studie som utgångspunkt förklarar Kullberg (2006) att männen som deltog i intervjuerna hade 

lätt att få arbete, eftersom de är attraktiva på arbetsmarknaden tack vare sitt kön. De finns inom 

områden som associeras med manlighet. Områden som kräver tekniskt kunnande, styrka, 

administrativa kunskaper och ledarskapsförmåga och där det ibland skapades isolerade 
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områden med bara män. Det vill säga att männen var överrepresenterade i administration och 

arbetsledning och i de högst värderade och högst betalda områdena inom sin yrkeskategori. Hon 

nämner begreppet ”glastaket”, den osynliga barriär som hindrar kvinnor från att avancera i 

karriären. Det som blir intressant är istället då när män befinner sig i ett kvinnodominerat yrke, 

då förs männen uppåt i organisationen utan egentlig ansträngning. Detta menar Kullberg (2006) 

beror på att männen ansågs mest lämpade för en sådan position. Kvinnorna runtom i 

organisationen stöttade detta avancemang genom att sätta förväntningar på att männen skulle 

genomföra vissa arbetsuppgifter för att det passade dem bättre. Det handlade om allt ifrån att 

hantera aggressiva klienter och att göra tunga lyft till att representera arbetsgruppen inför 

företagsledningen och ta på sig andra ledarskapsuppgifter. På så sätt fick männen mer 

uppmuntran och hade fler möjligheter att söka jobben på högre nivå (Kullberg 2006).  

Dessa män gynnades ytterligare av att deras chefer var män, de umgicks främst med dessa 

eftersom det var de enda av samma kön på arbetsplatsen. Vilket leder till att de skapade en 

tydlig och personlig kontakt, som i sin tur leder till en mer fördelaktig position än sina 3 

kvinnliga kollegor. Redan vid utbildningen var det flera män som sade att de valde ett 

kvinnoyrke, eftersom det var lättare att få möjligheten till att snabbt klättra högt. Enligt de 

studier som Kullberg (2006) använder framgick det att männen upplevde snarare att tillhöra en 

könsminoritet innebar möjligheter, snarare än motgångar som många kvinnor upplevde. I vissa 

fall blev kvinnorna ombedda att tona ner sin femininet och utsattes av snarare av nackdelar för 

sin könsminoritet, samtidigt som männen förväntades framhäva sin maskulinitet och blev 

belönade för det. Männen upplevde å andra sidan nackdelar med att arbete i ett kvinnodominerat 

yrke eftersom deras yrkesval ledde till att deras maskulinitet ifrågasattes utanför yrket (Kullberg 

2006).  

Kullbergs (2006) studie kretsar kring män inom socionomkarriärer, men hon fokuserar 

även en del kring avhopp. Genom sin empiri har hon fått fram tabeller som visar på att män 

hoppar av sin socionomkarriär efter olika tidsspann. Den grupp som tabellen visar hoppar av 

sin karriär mest är de som är födda på 80- talet. Motiveringen visar sig på mycket olika sätt, det 

handlar om löneproblem, trivselproblem, att man hittar nya intresseområden. En man bytte jobb 

på grund av att han blev överfallen, men även han tyckte att det var låg lön. Med tanke på olika 

invändningar och resultat för de olika herrarna har de tagit olika vägar att gå, men de har fortsatt 

på olika banor efter sitt avhopp. Den grupp som visar sig mest intressant är 80-talisterna. 

Eftersom det var den gruppen med mest avhopp från sin karriär. Bland dessa är egenföretagande 

den primära källan efter avhoppet, men dock inom ett brett spann av olika branscher. Det 

handlar om företag inom IT sektorn, transport eller företag som sysslar med ”knep och knåp”. 

Just IT sektorn har dragit mångas intresse till sig och där har de spenderat mycket tid för att 

hänga med i utvecklingen (Kullberg 2006).  

Ur en tidigare undersökning som Kullberg (2006) gjort har många män tagit en väg 

genom ett kvinnodominerat yrke för att sedan nå höjder inom något annat yrke. I just den 

undersökningen visar Kullberg (2006) på olika utvecklingar för männen. De kan ha klättrat från 

ett arbete som socialsekreterare, oftast genom olika typer av personalarbete. Till sist når de 

högre chefsjobb inom den privata sektorn. I denna undersökning finns det ingen man som gjort 

en sådan karriär, bortsett från de som klättrat vidare genom just IT-sektorn. För 80-talarna där 
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nästan 30 procent har lämnat yrket är det inte en myt att en stor grupp av män byter karriärer 

och hoppar av sin nuvarande. För 90-talarna i hennes undersökning är det en stor del som 

stannar kvar inom socionomyrket, ett sätt att förstå det valet är att se alla de olika nya 

arbetsområden som finns i socionomernas arbetsbeskrivning. Allt ifrån forskning i socialt 

arbete till specialiseringar av olika slag. Tack vare dessa omständigheter ges det möjlighet till 

en ökad intern rörlighet. Man hittar alltså andra former av arbete inom socionomområdet istället 

för att byta yrkesbana. I sina intervjuer har Kullberg (2006) fått ta emot uttryck från männen att 

de har olika möjligheter och en bredare arbetsmarknad inom socionomområdet. De som deltagit 

i intervjuerna är öppna för nya möjligheter och förändringar i sin yrkesroll. Det finns de män 

som under sin karriär haft funderingar på att lämna socialt arbete, men vid Kullbergs (2006) 

intervjutillfälle dokumenterar hon att ingen av de respondenter hon pratat med har planer på att 

lämna. När de istället pratar om att byta arbete handlar det om att söka sig till andra 

arbetsområden. 

Att se hur män inom socionomyrket fungerar på ett sådant sätt, i en så kallad 

könsminoritet var det vi ville sätta oss in i. Genom att se samband mellan olika begrepp och 

empiri har vi till syfte att se hur könsminoriteter uppfattas utifrån organisationen. Eftersom att 

vi hittade denna studie uppfattar vi att det finns både manliga och kvinnliga könsminoriteter på 

olika arbetsplatser, vilket gör ämnet ännu mer intressant för vår del. För att få klarhet i frågan 

behöver vi gå igenom och definiera olika teoretiska begrepp som vi kommer använda 

genomgående i studien. 

Teoretisk referensram 

I detta avsnitt har vi berört olika teoretiska områden, dess områden anser vi ligga i fas 

med vår undersökning och ytterst relevanta för vår studie. Vi kommer titta på områden som 

Kompetens, där vi ska med hjälp av olika teorier försöka definiera vad kompetens är. I en sedan 

naturlig övergång tittar vi på social kompetens och vad det är. Därefter kommer vi förklara 

genus och könsroller, följt av ett avsnitt som berör könssegregering. Vi kommer även att försöka 

ge en tydlig bild av den så kallade Scar effect. Till sist kommer vi beskriva osynliga barriärer 

för kvinnor i flygbranschen.     

Kompetens 

Begreppet kompetens är väl använt inom arbetslivet. Betydelsen kan vara svårdefinierad, 

men det finns olika teoretiska tolkningar som belyser komplexiteten i begreppet. Men detta fall 

har denna studie valt att fokusera på Otto Granbergs (2013) tolkning av upplägget. Enligt hans 

definition består kompetens av tre komponenter.  

1. Kunskap. Det är grunden för din visade kompetens, det kan handla om vilken 

kunskap som helst. Men det är den som är relevant/nödvändig för uppgiften som 

är viktig.  

2. Vilja. Den andra komponenten är viljan att genomföra uppgiften. Viljan att lyckas 

med prövningen man ställs inför, att använda sina kunskaper för att klara av det 

som förväntas av dig.  
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3. Tillfället. Den tiden för utförandet ligger helt rätt i linje för att visa sina 

färdigheter.  

 Granberg (2013) belyser vikten av dessa tre med hjälp av det svenska hockeylandslaget 

Tre Kronor. Ett världsmästerskap där Sverige tog guld. Men deras guldmedalj var nära att missa 

då de spelade en avgörande match mot Ryssland, för att nå slutspelet. Ryssland var däremot 

redan klara för slutspel. I det här exemplet kan kunskapen definieras som rå spelteknik, 

klubbhantering och allmän skicklighet för skridskoåkning. Kunskapen/talangen kan inom 

idrottsvärlden räcka långt för olika individuella spelare, men mycket handlar om rätt sinnelag 

inför matcher/tävlingar. Man har en inställning, en vilja att vinna. Tillfället syns också tydligt i 

detta exempel, för det svenska laget var matchen avgörande för slutspelet, samtidigt som 

Ryssland redan var klara. Sverige har mycket lättare att hitta rätt sinnelag och tagga till för 

matchen, eftersom den är så viktig. Ryssland saknar samma motivering till att nå samma nivå 

som svenskarna (Granberg 2013).  

Granbergs (2013) sammanlagda definition är att kompetens handlar om något man utfört, 

den finns inte förrän den har visats. Men han återkommer till kunskap som den bärande 

byggstenen för kompetens. Kunskap som begrepp kan är ur en generell bedömning, enligt 

författaren, ett positivt värdeladdat begrepp. På grund av att kunskap fyller en funktion, med 

den hittar man lösningen på ett problem och får en verksamhet att fortsätta framåt. Men 

författaren förtydligar detta ännu mer genom att visa en kvartett av olika former.  

Faktakunskap är den kunskap vars användningsområde fokuserar på isolerade 

sakförhållanden (Granberg 2013). Det beskrivs oftast som kunskap som mäts i kvantitativa 

termer, till exempel om någonting är större eller mindre än en annan sak. Det räknas på så sätt 

som en teoretisk kunskapsform. 

Förståelse är istället en insikt om olika samband, men också en uppfattning om både 

mening och innehållet i det man tänker på, utsätts för eller problem man ställs inför (Granberg 

2013). Ett och samma fenomen/situation kan förstås på olika sätt, vilket gör det till en kunskap 

som kan mätas i mer kvalitativa termer. 

Färdighet är kunskap som personer besitter i olika fall där man ska utföra någonting 

(Granberg 2013). Det kan till exempel handla om att bygga en utemöbel. Detta gör den till en 

praktisk kunskap, den kan föras vidare och beskrivas till andra med ord, men även genom att 

visa vad man menar. 

Förtrogenhet innebär förmågan att kunna ta hand om olika fenomen så snabbt personen 

vet vad det handlar om (Granberg 2013). Men den personen i fråga vet också vilka 

konsekvenser fenomenet kommer att få, men framförallt vilka konsekvenser åtgärderna mot 

fenomenet kan få. Förtrogenheten utvecklas i handling och därmed kan den finnas utan att 

personen kan beskriva den med ord. 

Med detta i åtanke har vi en tydlighet på vad kompetens handlar om, men även kring vad 

det består (Granberg 2013). När det handlar om individer delar författaren åter igen upp det i 

olika delar, denna gång i faktiskt och formell kompetens. Det innebär att individer har två typer 

av kompetens. Den första, formell kompetens betyder snarare att personen har en kompetens 

som kan legitimeras, såsom utbildningsbevis, körkort eller liknande. Den faktiska kompetensen 
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hos en människa är snarare det som beskrivs ovan, den kompetens man faktiskt har och visar 

för den som är ansvarig. 

 Men även uppgiften menar Granberg (2013) sätter ett visst krav på individens 

kompetens. Uppgiften kan kräva en viss föreskriven kompetens, såsom att det krävs av 

individen att ha vissa legitimerade handlingar för att få utföra uppgiften. Till exempel en 

taxichaufför behöver ha körkort för att få ge sig ut på vägarna i taxibilen. Men uppgiften ställer 

krav på kvalifikationer, ett eget krav på kompetens (Granberg 2013). Taxichauffören behöver 

inte bara ha körkort, personen behöver kunna köra bil bra för att få nöjda kunder och bra 

omdömen. Alltså får du köra taxi så länge du har körkort, om du inte kört bil på 15 år spelar 

formellt ingen roll, men i verkligheten så kommer passagerarna märka att chauffören är dålig 

förare och höra av sig till taxibolaget. 

Social kompetens  

En naturlig koppling till kompetens blir den sociala kompetensen, vilken berör de sociala 

interaktionerna mellan människor (Persson 2000). Vilket vi anser är en tydlig koppling till 

arbete och arbetsliv. 

Anders Persson (2000) är en forskare som är ledande inom området social kompetens 

och dess aspekter, han beskriver social kompetens som ett begrepp som står något utanför den 

teoretiska samhällsvetenskapen. Detta menar han kan ha flera orsaker, men den mest troliga är 

att det tidigare finns en rik forskning på området, främst när det handlar om sociala relationer 

mellan individer, men också mellan individer och grupper. Genom att det hävdas att de 

befintliga begreppen om ämnet inte behöver komplimenteras med nya. Persson (2000) lyfter 

däremot fram socialt samspel som en koppling där dessa sociala relationer innefattas, men att 

det även där det finns rikligt med forskning. Han menar att det är samspelet individer emellan, 

men även mellan individer och grupper, som är definitionen av social kompetens. Samspelet 

mellan två individer tar sig i uttryck som relationer, det kan handla om vänskap, kärlek, familj 

och så vidare. Det handlar om förmågan att kunna bedöma hur man visar känslor mellan 

varandra, att vara medveten om konsekvenserna och agera utefter det. Gällande detta lägger 

han fram begreppet visningsregler, som beskriver medvetenheten om när man ska visa vissa 

känslor samt när man inte ska visa dessa känslor. Ett exempel på detta skulle kunna vara en 

person som ofta visar sina känslor som då kan uppfattas som en person som kräver mycket tid 

och energi av sina medmänniskor. Persson (2000) beskriver dessa människor som 

känslomässiga tyranner som söker att tämja dem sin omgivning, samt även såra dem. Detta 

kan ske omedvetet men också medvetet beroende på situationen. Olika erfarenheter ger olika 

upplägg, men Persson (2000) beskriver dessa människor som generellt oförmögna att möta 

andras känslor.  

Lennart G. Svensson (2009) beskriver i sitt kapitel i Arbetslivet om arbete och social 

kompetens, att jakten på kompetens och möjligheten att utveckla sig själv har en baksida. I 

processen av att skaffa och utveckla sin kompetens kan ångest gömma sig i dess bakgrund. 

Med detta menas att det under utbildning förekommer en rädsla för att misslyckas, som även 

kvarstår senare i processen. Svensson (2009) beskriver att det kan finnas en rädsla för att bli 

arbetslös, att känna hur den egna upplevda kompetensen inte räcker till för arbetet och kanske 

även på hemmafronten. Att man inte räcker till för att försörja sin familj eller liknande. Detta 
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kopplas till Perssons (2000) upplägg kring det livslånga lärandet som genererar den här 

ångesten, framför allt när det gäller otillräcklighet. Svensson (2009) svarar på detta genom att 

betona vikten av social kompetens för att med sina personliga egenskaper kompensera sina 

personliga brister i formella sammanhang. Däremot förklarar Svensson (2009) att det inte går 

att kompensera åt andra hållet, i samma utsträckning. Man kan alltså inte på samma sätt 

kompensera bristande social kompetens med formella meriter. Detta relateras alltså till det 

som tidigare nämnts ovan. Alltså att det finns två typer av kompetens, formell och faktisk 

kompetens som därför kopplas in i denna tolkning. Detta innebär alltså den sociala 

kompetensen kan hittas i många sammanhang, och har en viktig roll i arbetets egen natur. 

Retoriken är en formell beskrivning av social kompetens som en formell merit, Svensson 

(2009) beskriver detta som att man delvis med hjälp av social kompetens kan lämna det 

meritfokuserade utbildningssamhället, där kvinnor i dagsläget tar större plats och sägs ha 

bättre meriter än män (Svensson 2009; Soidre 2009). 

Kön mot könsroll, socialt kön och genus 

I studier relaterade till ojämlikheter mellan könen, så som denna, är det viktigt att klargöra 

definitionen runt begreppet kön. Därför avses det att i detta avsnitt ta upp dessa alternerande 

definitioner för att skapa en klarare innebörd i den kontext de sedan kommer att användas inom. 

För att påbörja denna klargöring introduceras det mest rudimentära begreppet inom ämnet, det 

vill säga kön (Soidre 2009). Begreppet kön är något omdiskuteras gällande dess betydelse, men 

inom generell konsensus framstår detta begreppet till att handla om biologiskt kön. Det vill säga 

ett binärt begrepp där man antingen är man eller kvinna. Utöver detta existerar en diskussion 

om huruvida begreppets tvåfaldighet är för restriktiv, exempelvis för transpersoner. Gällande 

just detta begrepp så kommer studien inte att utföra någon djupförande analys, utan denna 

kommer till stor del endast vara kopplat till kontrollfrågor till respondenterna (Se avsnitt 

metod). Men begreppet kön kommer tillsvidare hänvisa till biologiskt kön i texten. 

Som en utvidgning till detta återfinns även det sociologiska begreppet könsroll (Soidre, 

2009 s. 388). Detta är ett rollteoretiskt begrepp, vilket innebär att den avser de roller som 

återfinns i sociala miljöer. Detta relaterat till kön menar att begreppet avser att förklara de 

förväntningar vi som människor har på män och kvinnor. Med andra ord vad man som man 

eller kvinna ska tänka, göra, hur de ska vara samt vilka egenskaper som är maskulina alternativt 

feminina. Dessa normer lär vi oss genom den socialisationsprocessen (se avsnitt nedan) vi 

utsätts för i vårt samhälle. Dessa normer uppstår och kvarstår genom de olika 

betingningsmetoderna, bestraffning och belöning, som samhället informellt eller formellt 

utkräver på oss själv och andra. Vilket får oss att följa vad som anses maskulint och feminint, 

till en viss grad. Kritik till detta begrepp är gällande dess dualitet och att könsrollerna anses 

vara komplementära (Soidre, 2009 s. 388). Med andra ord ser den endast på könsrollens normer 

istället för möjliga individuella skillnader mellan personer av olika kön. 

Något liknande detta är begreppet socialt kön, som på liknande sätt till 

könsrollsperpektivet anspelar att det kulturella påverkningar på kön och könsnormer (Soidre 

2009). Med detta begrepp vill man göra en tydlig skillnad över det biologiska könet och det 

kulturella samt sociala könet. Den stora skillnaden mellan detta begrepp och begreppet könsroll 
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är att man inte avser att dessa skillnader mellan könsnormer inte behöver vara komplementärt, 

eller funktionellt, i sin utveckling. Fortsättningsvis har detta begrepp på senare tid omdöpts till 

begreppet genus (Soidre 2009). 

I denna studie kommer begreppet genus användas synonymt med begreppet socialt kön. 

De kommer att svara för de förväntningar, tankar och så vidare, som förekommer gällande kön. 

De kommer syfta till de egenskaper som, på samhällsnivå, anses vara maskulint alternativt 

feminint. Däremot kommer den komplementära inställningen som återfinns i könsrollsteorin 

användas i den mån den är relevant för analysen. I dessa fall kommer detta benämnas som en 

könsroll. 

Könssegregation 

Under det senaste seklet har fler kvinnor anslutit sig till arbetskraften (Soidre 2009). 

Denna förändring har utmärkts tydligast under efterkrigstiden, då den procentenhet för kvinnlig 

respektive manlig arbetskraft har gått något närmare varandra. Trots denna positiva utveckling 

så har dock vissa mönster inom arbetskraften identifierats.  

Ett av dessa mönster är att det återfinns en tydlig arbetsdelning i arbetslivet som är direkt 

kopplat till kön (Soidre 2009, s.396). Denna arbetsdelning kan förknippas till att vara någon 

slags sorteringsprincip som påverkar sambandet mellan könet och arbetets art. Detta har 

benämnts som segregering, och då mer specifikt könssegregering, i etablerad forskning i de 

sociala samhällsvetenskaperna.  

Könssegregeringen innefattar två funktionella indelningar, dessa benämns som vertikal 

och horisontell könssegregering (Soidre 2009, s.397). Vertikal könssegregering syftar till de 

svårigheter kvinnor kan erfordra då de söker att avancera inom deras karriär. Den horisontella 

könssegregeringen däremot syftar till att det faktum att kvinnor och män ofta söker sig till olika 

branscher och skilda typer av arbetet. Det tydliggörs med andra ord att det finns en 

differentieringsprincip inom arbetslivet som sorterar arbetskraften baserat på dess kön. Detta 

kan göras mer tydligt ifall man analyserar arbetskraften genom dess näringsgrenar (Soidre 

2009, ss.400-401). Här återfinner man att det är mycket vanligare att branscher inom omsorg, 

handel, kontor och utbildning oftast är kvinnodominerade, det vill säga branscher som utmärks 

av hanteringen av människor. De flesta mansdominerade yrken har den motsatta inriktningen 

eftersom de i större utsträckning arbetar inom industri och byggbranschen. Det vill säga arbeten 

av mindre social natur. Denna könsegregering utmärks fortsättningsvis i sektorerna, där till 

exempel omsorg och utbildning i större utsträckning återfinns i offentliga sektorn (Soidre 2009, 

ss.400-401). På grund av detta föreligger det att män i större utsträckning än kvinnor erfordrar 

anställning inom privata verksamheter. 

Extrem könssegregering innebär, utöver det som står ovan, att andelen av könsmajoriteter 

i relation till könsminoriteter är procentuellt högre än i andra könssegregerade yrken (Soidre 

2009. s. 398). I gällande forskning sitter gränsen för extrem könssegregering på 90 procent av 

könsmajoritet, jämför detta med en jämställd arbetsplats som infinner sig inom 40-60 procent. 

Hitintills har endast extern könssegregering beskrivits, dock är det viktigt att nämna att 

det även finns en intern könssegregering, som återfinns inom ett yrke (Soidre 2009). Denna 

könssegregering är någorlunda kopplat till vertikal och horisontell segregering och syftar på de 
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skillnader i arbetsuppgifter som kan uppkomma på ett företag. Orsaken till att detta är viktigt 

är då det, i företag där det finns en jämn könsfördelning, kan vissa att det existerar en 

ojämnfördelning av arbetsuppgifterna baserat på kön. 

Teoretiska förklarningar till könssegregering 

Det finns många möjliga teoretiska orsaker för könssegregeringen samt varför de 

reproduceras (Soidre 2009, s.406-414). Generellt sett så är det vanligt att säga att grundorsaken 

är relaterat till att kvinnor anses vara de som ansvarar för hemmet, det vill säga familj och barn. 

Det finns utöver detta vissa variationer, vissa utökningar och ibland även alternativa 

utgångspunkter i teorin. 

En av dessa är rational choice vilket kortfattat syftar till att en social agent utför rationella 

handlingar för att nå bästa resultat, följt av att det uppkommer hinder för detta handlande som 

agenterna är underkastade till (Soidre 2009, ss.408-409). Det vill säga att sociala mönster 

uppkommer från strävan av att rationellt få den bästa användning av en handling samtidigt som 

man är underkastad till de begränsningar som detta rationella val medför när det kopplas till en 

real situation. Dessa begränsningar har ett socialt anlag och innefattar de sociala normer, regler 

och policys som kan existera i ett samhälle, dessutom innefattas även sociala institutioner. Med 

andra ord gäller det ett val där man avser att få bäst resultat och väljer det handlandet som 

förhindras minst av de begränsningar som hindrar valet. Detta sammankopplas till idéen om 

möjlighetskostnader (Soidre 2009, ss.408-409). Vilket innebär de olika kapital som existerar 

internt inom personen, där kostnaden kan liknas till påfrestningen för att nå ett mål på grund av 

de begränsningar som existerar. Dessa kostnader är olika för varje person och situation, 

eftersom de flesta har olika förutsättningar samt hinder och begräsningar. 

Relaterar man detta till könssegregeringen så finner man att kvinnor har ett systematiskt 

hinder i arbetsgivarens smak för diskriminering (Soidre 2009, s.408). Detta hinder påverkar 

arbetsmarknaden på så sätt att kvinnor har ett större hinder till arbeten än vad män har, vilket 

kan antas variera på bransch och typ av yrke. Arbetsgivarens föreställningar om män och 

kvinnor skapar alltså en slags könsåtskillnad samt en könsstratifikation, eftersom 

föreställningarna påverkar de anställningsmöjligheter som t.ex. kvinnor har. De blir alltså ett 

hinder eller en begränsning för individen. Gällande denna del av teorin är det viktigt att även 

nämna att det inte nödvändigtvis är just arbetsgivaren som har dessa föreställningar, utan det 

kan vara kunder respektive klienter samt anställda (Soidre 2009, ss.408-409). På grund av dessa 

begränsningar så blir arbetsdelningsprocessen styrd åt att bibehålla denna förhållningsätt ur ett 

hushållsperspektiv, då män och kvinnor endast agerar efter att finna den mest optimerade nyttan 

i en livssituation. Som menas vara influenserad av dessa begränsningar.  

Denna process har benämnts som systematisk diskriminering (Soidre 2009, s.409). Vilket 

utgår ifrån att man bedömer en individ utifrån kända stereotyper om den grupp individen tillhör, 

istället för att se på dennes enskilda förmågor. I begreppet kopplas även att män kan anses som 

norm i arbetslivet, då de under en tid nästan exklusivt innefattades i arbetskraften. På grund av 

detta så finns det mer information och så vidare om hur män ter sig i arbeten, där kvinnors 

underrepresentation gör så att det finns mindre information att förhålla sig till gällande dem.  

Kritik som riktas mot denna teori är delvis baserad i att teorin endast avspeglar en 

simplifiering av verkliga samband, genom dess ekonomiska natur (Soidre 2009, s.409). 
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Problemen med teorin, relaterade till kön, kan vara antagandet gällande existensen av likartade 

förutsättningar till livscykeln, maktförhållanden och möjligheter till agerande för den enskilde 

individen. Däremot verkar den för att belysa att det finns möjligheter och begränsningar som 

kan påverka arbetslivet för personer som verkar i den. 

Ytterligare en teoretisk förklaring till uppkomsten av könssegregationen är 

könssocialisationsteorier (Soidre 2009, s.407). Dessa teorier menar att män och kvinnor skapas 

efter vad som allmänt anses vara maskulint och feminint, där man genom uppmuntran och 

förstärkningar blir inlärd till att följa beteendemönster som passar det biologiska könet. Med 

andra ord så socialiseras man in till att tillhöra ett kön. De beteendemönster som teorin syftar 

till är de rådande värderingarna, föreställningar och normer om kön. Socialisationen utförs av 

alla personer i barnets närhet, till exempel lärare, föräldrar, släktingar, syskon eller media. 

Föreställningarna bildar således barnets könsidentitet. Därav blir det naturliga och normala 

beteendet, samt förhållningsättet, definierat genom denna process. Genom att detta påverkar 

individens identitet, så kommer den även att påverka valet av intressen och de förhållningsätt 

till omvärlden som denne har. Fortsättningsvis menar dessa teorier att könssocialisationen är 

något som återskapar sig själv. Teorin lägger även fokus på kontext för denna socialisation, då 

inte alla växer upp under samma förutsättningar och samma situationer. På så sätt kan 

värderingarna, föreställningarna och normer påverkas i en viss grad. 

Kopplar man detta till könssegregeringen så ger det en möjlig förklarning till varför kön 

differentieras på arbetsmarknaden. Dels för att socialisationsprocessen gör så att kvinnor och 

män utvecklat olika intressen som påverkar val av yrke (Soidre 2009, s.407). Men också genom 

att de påverkar deras prioritering i livet, vilket i sin tur även leder till val av yrke. Där till 

exempel, en kvinna väljer ett yrke med deltidsanställning för att kunna få tid till att utföra arbete 

i hemmet. Möjlig kritik mot könssocialiseringsteorier kan vara att den inte ger en förklaring för 

den vertikala könssegregeringen samt könsstratifiering. 

Ytterligare en teoretisk ansats till könssegregering är att individer agerar utifrån 

antaganden om hur deras karriär kan utvecklas i ett yrke (Soidre 2009, s.410). Detta benämns 

som möjlighetsstrukturen i arbetsorganisationer. Teorin hävdar att de möjligheter som finns för 

arbetstagare på arbetsplatsen är relaterat till deras engagemang och inställning till arbetet. Så 

om det finns få möjligheter för en individ i ett arbete så är det mer sannolikt att de söker sig till 

andra verksamheter där engagemanget är mer belönande. Relaterat till könssegregationen 

betyder detta alltså att det inte är på grund av familjeansvar som kvinnor väljer vissa yrken, 

utan för att arbetsorganisationen de arbetar inom inte tillgodoser deras intressen. Vilket i sin tur 

leder till att kvinnor har mindre intresse av arbete än män. Kritik mot denna teori kan vara att 

den inte fullt tar upp de möjliga effekter som kön faktiskt kan ha.  

Slutligen så finns en teoretisk metaanalys av Soidre (2009, s.413f), där författaren ger en 

överblick över vissa teorier utvecklade av Janet Saltzman Chafetz. Denna metaanalys benämner 

författaren (Soidre 2009, s.413f) som ett försök till syntes. Det som innefattas i detta tankesätt 

är fyra samhällsstrukturer. Det vill säga den ekonomiska-, politiska-, ideologiska- och 

familjestrukturen. Dessa har sin bas i idén om könsstratifieringen, där män ofta återfinns på 

dominanta positioner inom dessa strukturer. I dessa olika strukturer så har historien visat att 

olika de olika strukturerna påverkas av den maktfördelning som existerar (Soidre 2009, s.413f). 
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De menar dessutom att i denna påverkan så reproduceras de ojämlika förhållandena mellan män 

och kvinnor i arbetslivet. Till detta härleds två olika typer av makt, dessa två är resurs makt och 

definitionsmakt. Resursmakten påverkar familje-, politiska- och ekonomiska strukturerna. 

Genom att tillgången till resurser ger individen makt att styra andras handlingar och val. 

Definitionsmakten påverkar i sin tur den ideologiska strukturen, där substrukturer och andra 

institutioner påverkar den legitimitet som används för att förklara könsordning samt 

könsarbetsdelning. Fortsättningsvis är det allmänt vedertaget i teorin att mannen är den som 

besitter dessa två typer av makt, genom att det är de som har resurserna och möjligheterna på 

grund av de positioner män besitter i samhället.  

Könsmärkning 

Kopplat till det sociala könet och denna könssegregering så uppkommer ytterligare ett 

begrepp (Wahl m.fl. 2011: s.114ff). Detta begrepp benämns som könsmärkning. Könsmärkning 

är den prägel som sätt på vissa yrken eller positioner i samhället som förknippas med ett visst 

kön. Denna prägel kan sättas externt på ett yrke men även internt i dess företagskultur (Wahl 

m.fl. 2011). Detta går vidare att koppla till könssegregeringen då man enligt detta begrepp 

förknippas med tanken att en viss arbetsuppgift är direkt kopplat till ett visst kön. Dessa 

kopplingar behöver inte vara konstanta, det händer att dessa bemärkningar omdirigeras till att 

gälla motsatt kön i samband med organisationella eller samhälleliga förändringar (Wahl m.fl. 

2011: s.114ff). Denna omdirigering kan både vara positiv och negativ. 

Märkningen i sig är, likt könsroller, kopplad till begreppen gällande maskulinitet och 

femininitet (Wahl m.fl. 2011: s.114ff). Detta kan bland annat innebära att dessa sociala aspekter 

av kön kan bli kopplade generellt till arbetets natur, det vill säga att begreppen maskulinitet och 

femininitet kan komma att kopplas direkt till yrket. Dessa kopplingar kan vara icke essentiella 

eller ytliga, men också rigida. Vilket i sin tur kan problematiseras till att stärka 

arbetsmarknadens segregering av yrken relaterade till kön. 

Scarring effect 

Margarita Torre (2014) säger, i sin teoretiska analys, att i många fall där kvinnor söker 

sig till mansdominerade yrken så kommer de statistiskt ha svårare ifall de kommer från en 

arbetsbakgrund i kvinnodominerade yrken, kontra mansdominerade yrken. Detta fått namnet 

scar effect. Svårigheterna som denna scar effect skapar är problem att stanna i mansdominerade 

arbeten och förslitning alternativt nötning av arbetet. Dessa har bevisats ha statistisk signifikans 

i forskning inom Amerika samt i forskningen som utfördes i denna artikel. Orsakerna till den 

ovannämnda scar effect identifieras av Torres (2014) som allmänt vedertagna teorier inom 

genusforskning. Så som socialisationsprocesser från tidig ålder, work-life balance och andra 

mer exkluderande förhållningsätt. Denna forskning ställer sig i relation till tankar om att 

kvinnor i mansdominerade arbeten kan bli diskriminerade på grund av att de är kvinnor. 

Forskningen hävdar dessutom att detta kan ha grund i de fall där kvinnor kommer från en 

kvinnodominerad arbetsbakgrund, vilket onekligen kommer innebära dåliga förutsättningar för 

dem. Forskningen kan därför anses som en utveckling av dessa tankar, vilket på så viss upplyser 

ytterligare en påverkande faktor till ojämlikheter i dessa yrken. 
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Ett visst undantag existerar i det att kvinnor med bakgrund i mansdominerade yrken 

erhåller istället vissa positiva effekter inom svårighetsområdena, dock har man också funnit att 

kvinnor från mansdominerade yrken har svårt att återkomma till dessa yrken. Samt att de är 

mer troligt att de kommer avsluta anställningen i de fall där de faktiskt återkommer. 

Kortfattat säger denna artikel att kvinnor har svårare att inte förslita sig och avsluta 

anställning i mansdominerade arbeten, ifall de har bakgrund i kvinnodominerade arbeten. 

Dessutom så är sannolikheten för dessa kvinnor att de väljer ett kvinnodominerat arbete högre 

än att de söker sig till ett ytterligare mansdominerat arbete. Fortsättningsvis i de fall där de 

faktiskt söker sig till mansdominerade arbeten igen är sannolikheten att de försliter sig och 

avslutar anställningen högre, jämfört med en kvinna som börjat i en mansdominerad 

anställning. 

Självförtroende 

Självförtroende är ett ord många kopplar till en bra levnadstatus, på olika sätt. Men det 

byggs upp redan från tidig ålder (Jahanbakhsh m.fl. 2015). Ett exempel är barn som bedömer 

sin könsroll positivt och anammar sin könsroll på ett positivt sätt. Genom en positiv upplevelse 

av sin egen könsroll söker man aktivt upp roller av samma kön. Man ser upp till innehavaren 

av den rollen, man söker efter en förebild. Exempelvis en flicka tyr sig oftare till att härma sin 

mamma istället för sin pappa, och tvärtom. På det sättet blir barnet uppmuntrat till att anamma 

sin könsroll och skapa en positiv bild av sig själv. En annan upplevelse kan också erkännas för 

kvinnan, att kvinnor är goda i samhället, vilket kan leda till att kvinnan uppfattar sin roll som 

oviktig. Genom en sådan upplevelse kan personen i fråga få problem med att se värdet av sin 

egen självkänsla och blir på så sätt beroende av hur effektivt hon kan komma matcha sin 

identitet med samhällets kriterier för att vara kvinna. Ett starkt självförtroende beror snarare på 

hur en person känner sig accepterad och omtyckt av sina medmänniskor, men även hur personen 

bedömer sig själv vara viktig (Jahanbakhsh m.fl. 2015).  

Ur samma artikel visar det sig från slutsatsen att självförtroendet baserat på könsroller 

sjunker hos kvinnor när deras egen könsroll skiljer sig från de traditionella rollerna. När kvinnor 

vänder sig från de traditionella könsrollerna som samhället har tagit fram åt dem hittar de andra 

vägarna att få uppskattning och acceptans. De lär sig att anamma en till exempel svältande 

könsroll som statistiskt enligt artikeln ökar deras självförtroende (Jahanbakhsh m.fl. 2015).  

Osynliga barriärer 

I en undersökning som kretsar kring kvinnliga piloter och kvinnliga pilotstudenter har 

man identifierat en osynlig barriär för kvinnorna i flygbranschen. Dessa barriär definieras på 

fyra olika sätt, fyra grundpunkter som motarbetar kvinnornas framgång i branschen. Ett av de 

tydligaste problemen som sätter stopp för en gemensam utveckling är språkbruket inom 

branschen, man refererar till olika saker i maskulin form, ”han, hans, honom” och så vidare. 

Poängen är att det skapar en jargong som är skadlig för sammansvetsad utveckling, man väljer 

att inte dela på sin kompetens (Germain m.fl. 2012).  

Germain (2012) definierar dessa så kallade barriär på med hjälp av fyra olika 

karaktärsdrag. Till att börja med så saknar den organisatoriska strukturen inom flygbranschen 

en acceptans av kvinnor, de känner sig isolerade på grund av att de saknar förebilder att se upp 
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till. Flygtrafikskolorna saknar förmågan att identifiera och utveckla talang, på ett objektivt sätt. 

Till sist så saknar de en självgående effektivitet (Germain m.fl. 2012) 

Dessa barriärer kan kopplas samman med olika erfarenheter från kvinnor i 

mansdominerade organisationer. Till exempel inom militärisk verksamhet, men även kvinnliga 

poliser har historiskt sett haft det svårt att få social och yrkesmässig acceptans från sina manliga 

motsatser, de utsätts fortfarande för hinder under polisiära operationer. Det handlar inte längre 

bara om en historisk anblick, det sker i dagsläget. Det finns nämnda stereotyper kring kvinnors 

reaktioner i en sådan yrkesroll. Det kan handla om att deras fysiska begränsningar stoppar dem 

från att genomföra sitta arbete på det sätt som samhället satt upp. Eller att deras egna 

erfarenheter och färdigheter inte räcker till för arbetets tuffa miljö. I vilket fall det än gäller så 

möter kvinnor i dessa yrkessammanhang olika antaganden som syftar till att kvinnor inte kan, 

de är för emotionellt insatta, de har inte det som krävs för att klara av jobbet. Kvinnor som rör 

sig i sammanhang där mannen är centrum och beter sig därefter för att passa in så gott som 

möjligt upplevs mindre socialt attraktiva än männen som beter sig likadant, men även mindre 

än de kvinnor som agerar som normen säger. En slutsats som dras kring detta är att kompetensen 

hos kvinnor räknas som hög, när man är socialt inaktiv/oattraktiv. Till skillnad från män som 

ses som positiva ur samma anseende. För att gå tillbaka till flygbranschen är kvinnor definitivt 

bättre på att ”multi-taska” än vad män är. Det vill säga att kvinnor besitter kunskaper, 

färdigheter som män inte klarar av, och vice versa. Just ur den här synpunkten är ”multi-tasking” 

mycket värdefullt för piloter, näst intill 5 nödvändigt. Som kapten i en flygsituation är det 

nödvändigt att kunna hålla ständig koll på samtliga instrument i cockpiten och även resten av 

besättningen (Germain m.fl. 2012).  

I vissa fall kan arbetare som strävar efter en karriärsutveckling se sina vägar blockerade, 

företag som inte strategiskt och objektivt identifierar och utvecklar talang hos sina arbetare. 

Detta menar Germain (2012) är en av de grundpelarna för att motarbeta kvinnornas avancemang 

inom branschen. Kvinnor är ofta inte kandidater för de nya heta toppjobben som hjälper 

cheferna utveckla deras totala verksamhet. Det finns många högteknologiska företag som inte 

fokuserar på att rekryteringsbeslut och andra prestationsbaserade beslut är objektiva. 

Organisationer överlag är inte speciellt duktiga på att attrahera och anställa starkt kompetenta 

kvinnor, särskilt inom branscher där män och maskulinitet lyser starkast. Som exempel tittar 

denna studie på just trafikflyghögskolor och piloter (Germain m.fl. 2012). Dessa skolor lägger 

inga resurser på att hitta och anställa kvinnliga instruktörer.  

Kvinnliga och manliga instruktörer märkte av en barriär till just de kvinnliga studenterna, 

den tog form av att deras praktiska resultat under utbildningen sjönk. De var ”för rädda” och 

hade ett bristande självförtroende. En av de kvinnliga instruktörerna definierade detta som att 

kvinnor är överlag mer självkritiska och litar inte på sina egna färdigheter. Samma instruktör 

nämnde i undersökningen att hon var nära på att sluta på grund av att en manlig kollega använde 

olika uttryck och hade ett beteende mot henne som skadade hennes självförtroende. Det visar 

på att dessa ”barriärer” finns för både kvinnliga studenter och instruktörer, det är ett problem. 

De skapar en ond cirkel hos studenterna i det här fallet, de får svårare att klara av 

grundutbildningen och utvecklar en rädsla för att ställa frågor. Att diskutera vikten av starka 

resultat under utbildningen i en sådan verksamhet som flygtrafikhögskolor är inte nödvändigt. 
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Det är en självklarhet att man behöver klara alla moment bra för att ta hand om ett flygplan i 

yrkeslivet. Men att sätta studenters självförtroende i gungning på grund av sitt språk och val av 

uttryck är felaktigt. Självförtroendet är nyckelfaktorn till att ha en framgångsrik utgångspunkt 

i sin roll som pilot (Germain m.fl. 2012). 

Teoretisk sammanfattning 

Alltså innefattar detta stycke de centrala begrepp som kommer att användas inom det 

analytiska arbetet och som bas i det empiriska arbetet. Dessa begrepp är kompetens, social 

kompetens, genus med mera och könssegregering. Innebörden av kompetens återfinner vi i 

Granbergs (2013) definition. kortfattat innefattas här kunskap, vilja och tillfällighet. Dessa 

komponenter samvarierar med varandra. Detta genom att kompetens uppfattas genom 

förekomst av kunskap och viljan att använda den, samtidigt krävs tillfällighet för att dessa ska 

kunna framtas. Social kompetens relateras till det sociala samspelet individer emellan, detta 

kopplas även till förmågan att kväva känslor och veta vilka konsekvenser och reaktioner ett 

visst emotionellt handledande medför i en situation (Persson 2000). Svensson (2009) benämner 

detta som reella kompetens, utöver detta återges formell kompetens, vilket hänvisar till de 

kompetenser som återfinns i de formella meriter en individ kan erhålla. Vidare redogörs 

begreppet kön och relaterade genus begrepp (Soidre 2009). Kortfattat om dessa anses kön 

härledas till det biologiska könet. Könsroll innebär de roller relaterade till de könsnormer som 

man genom socialisationsprocessen erfordrar baserat på det biologiska könet, inom denna 

teoretiska ansats anses dessutom könsrollerna vara komplementära. Vidare kopplas begreppet 

socialt kön, som uppstår likt könsrollen genom nämnda socialisationsprocessen, skillnaden är 

att denna inte är komplimenterande i sin natur. Detta emanerar till genusbegreppet, vilket är det 

begrepp som används i dagsläget gällande socialt kön. Vidare ett centralt begrepp i denna studie 

är könsegregeringen. Begrepp syftar till den indelning som sker i arbetsmarknaden av kvinnor 

och män, där de infinner sig i olika platser av arbetskraften. Med andra ord syftar den till 

stratifieringen på arbetsmarknaden av kön. Detta begrepp har två indelningar, vertikal och 

horisontellt. Vertikal könssegregering hänvisar till det faktum att fler män har höga positioner 

på arbetsplatser, Horisontell könssegregering hänvisar till att arbetsplatser har olika mängd 

kvinnor och män beroende på vilken bransch de återfinns inom. Teoretiska förklaringar är bland 

andra rational choice-teorin, könssocialisationsprocesser och möjligheter inom strukturerna. 

Vidare kopplas detta sedan ihop i begreppet könsmärkning (Wahl m.fl. 2011: s.114ff). Vilket 

innebär att en prägels sätts på vissa yrken, samt att denna prägel är baserad på kön. Det vill säga 

maskulint eller feminint. 

Vidare kommer en kortfattad sammanfattning över de teorier som kommer användas för 

utökad analys. Dessa är, till att börja med, teorin om scarring effect (Torre 2014). Denna teori 

hänvisar till de att kvinnor som tidigare har arbetat i kvinnodominerade yrken ofta har det 

svårare att arbeta inom ett mansdominerat yrke. Detta utmynnar sig empiriskt i att kvinnor har 

svårare att behålla ett arbete i sådan yrken samt att det är vanligare att de försliter sig på arbetet. 

Det är även mindre sannolikt att dessa kvinnor söker sig till ett ytterligare mansdominerat arbete 

och i de fall där de gör det har de ytterligare mindre sannolikhet att stanna kvar. Den andra 

teorin är gällande självförtroende (Jahanbakhsh m.fl. 2015). Denna teori säger att könsroller 
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har en påverkan på självförtroende, samt att kvinnor som inte anmanar dessa könsroller 

statistiskt kan ha starkare självförtroende. Sedan har vi den sista teorin, det vill säga de osynliga 

barriärerna i arbeten (Germain m.fl. 2012). I denna studie framgår det, av dess slutsats, att 

kvinnors självförtroende i mansdominerade yrken kan vara bristande och är att anses som en 

osynlig barriär som dessa individer måste övervinna. Vår användning av dessa begrepp kommer 

att bli tydligt längre ner i både metodavsnittet, men även så fyller dessa begrepp en viktig 

position i våra analyser. 

Metod 

Denna studies primära fokus var att besvara om konsumenters tankar om könsminoriteter 

kan påverka den upplevda kompetensen för dessa minoriteteter; detta utfördes i sin tur genom 

en kvantitativ ansats. Studien var, dock, till en början tänkt att utföras genom en kvalitativ 

intervjustudie. Emellertid skulle detta vara problematiskt, på grund av att området kan ses som 

inkonsekvent över olika arbetsplatser, vilket på så sätt skulle kunnat minska studiens reliabilitet. 

Vidare i processen uppkom frågan att istället genomföra ett socialt experiment där 

respondenterna skulle få genomföra en intervju med inslag av att de skulle lyssna på en 

inspelning av en agerad situation som skulle kretsa kring ett problem som skulle lösas. Men 

detta avråddes också eftersom den kvalitativa data som skulle utvinnas från denna idé hade 

endast kunnat leda till mindre antaganden om en större population. 

Våra tankegångar mynnade till slut ut i denna studie där avsikten istället gick ut på att se 

hur könsminoriteters kompetens uppfattas av konsumenter samt ifall detta återfinns i extrema 

könssegregerade yrkena (se syfte och hypotes). För att få en klarbild av denna situation gjordes 

en kort diskussion över hur en bra insyn till dessa system skulle kunna nås. Resultatet var det 

interna- och alternativa externa-perspektivet, det vill säga om det är de internt anställda eller 

konsumenter som befinner sig externt från företaget, som kan ge en konkret bild över 

uppfattningar om kompetens hos arbetstagaren. Efter diskussionen kunde man konstatera att en 

kvantitativ metod från konsumenternas perspektiv skulle göra sig mer effektiv i vårt fall. 

Slutligen betyder detta att denna studie kommer att vara av kvantitativ natur, samt med ett 

konsumentperspektiv där avsikten är att se hur konsumenter reagerar gentemot den framställda 

situationen.   

Slutsatsen gällande detta är alltså att behoven av att få ett slags kontroll över situationen 

behövdes tillsammans med medel där de eventuella respondenterna är lätta att få tag i. Därför 

bestämdes det att forskningen skulle utformas som ett internetexperiment i en kvantitativ ansats 

(Christensen m.fl. 2011). Orsakerna var bland annat att vår undersökning skulle ha tett sig mest 

lämplig via en webbaserad enkät då spridningen via sociala medier gjorde det möjligt att nå fler 

respondenter än annars möjligt. 

Genomförande 

Internetexperimentets utformning innefattade två steg. Det första steget var att 

respondenten läser ett kort fall, följt av det andra steget där respondenten fick svara på frågor 

gällande ämnet för att mäta deras ställningstaganden för situationen som är beskriven. Vidare 

framförs en detaljerad beskrivning av dessa två steg. 
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Fortsättningsvis börjar denna beskrivning med det första steget, det vill säga det korta 

fallet. Fallets avsikt var att framföra ett reellt exempel på en situation där en konsument kan 

bilda sig en uppfattning om arbetstagarens kompetens och därav även ge respondenten 

möjlighet att bilda sig en uppfattning gällande denna arbetstagare. Detta för att sedan besvara 

de enkätfrågor som framkommer i steg två, utifrån detta ställningstagande. Det var i detta skede 

där själva experimentet härleds till. Eftersom fallet var konstant för både försöksgruppen och 

kontrollgruppen blir respondentens ställningstagande den beroende variabeln, därav blir fallet 

den oberoende variablerna.  

Fallet i sig bestod av en verklighetsbaserad fiktiv situation där man följer en konversation 

mellan en arbetstagare och en kund. Konversationen mellan kunden och arbetstagaren var 

placerad i ett extremt könssegregerat yrke. Den generella uppbyggnaden var att kunden 

tillfrågar arbetstagaren om något gällande en vara eller tjänst, kundens fråga kom att framstå 

som något komplicerad, vilket arbetstagaren även benämner. Kunden och arbetstagaren 

fortsätter därefter att diskutera frågans innehåll, där arbetstagaren frågar kunden om de 

omständigheter som orsakat problemet. Fallet avslutades därefter innan konversationen är 

färdig genom att arbetstagaren lämnar kunden kort för att påbörja arbetsprocessen eller 

säkerställa något med medarbetare. Orsaken till att den avslutats för tidigt återges i steg två. 

Eftersom enkäten avser att mäta hur kunder upplever kompetensen hos både män och 

kvinnor i yrken där de utgör en minoritet så vart respondenterna först indelade i två 

försöksgrupper. Där en försöksgrupp fick ett fall där arbetstagaren är en kvinna i ett 

mansdominerat yrke och där den andra försöksgruppen fick ett fall där arbetstagaren är en man 

i ett kvinnodominerat yrke. Detta synliggjordes för respondenten genom en kvinnlig 

namnbeteckning i konversationstranskriptet. Orsaken till detta var att man på så vis kan utföra 

en jämförelse mellan dessa grupper. För att undvika felaktiga resultat genom placebo samt för 

att kunna utföra ytterligare jämförelser så indelades även två kontrollgrupper till dessa två 

grupper. Dessa kontrollgrupper har motsatta situationer som de faktiska försöksgrupperna, där 

den ena har en man i ett mansdominerat yrke och den andra har en kvinna i ett kvinnodominerat 

yrke. Kontrollgruppens Fall hade inte någon relativ skillnad till respektive försöksgrupps, den 

hade dock ett manligt namn i stället för ett kvinnligt i konversationstranskriptet. Följaktligen 

har tabell 1 utformats för att belysa denna indelning. 

Tabell 1: Gruppindelning 

 Konversationstranscript I Konversationstranscript II 

Försöksgrupper 
Kvinna i mansdominerat yrke 

K.M 

Man i Kvinnodominerat yrke 

M.K 

Kontrollgrupper 
Man i mansdominerat yrke 

M.M 

Kvinna i kvinnodominerat yrke 

K.K 

 

Experimentet övergick sedan till steg två, det vill säga frågeformuläret. Frågeformuläret 

inleddes med kontrollfrågor, som gav oss en tydligare bild av urvalet och dess omfång. På så 

sätt kan det gå att se ifall man kan koppla möjliga skillnader i svaren till ålder, kön eller 
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yrkesområde. Målet med denna analys av kontrollfrågorna var även att det möjligtvis kan ge en 

förståelig bild av vilka typer av människor som medverkat i experimentet. 

Totalt innefattade enkäten 18 frågor, inklusive kontrollfrågor och studiefrågor. 

Studiefrågor ställdes utifrån en koppling till de upplagda fallen. Med dessa studiefrågor avsågs 

att respondenterna svarade ur sina egna subjektiva banor. Vidare så gjordes konstruktionen, 

som nämns vidare nedan, med avsikt att respondenterna, trots deras subjektiva svar, håller sig 

inom ämnet. Genom studiefrågornas uppställning ramades fallet tydligt och genomtänkt in i 

ämnet arbetsvetenskap. Med detta i bakgrunden så var förhoppningen att respondenterna, 

genom deras subjektiva upplevelse, gav sin egen bild av den upplagda situationen inom ramen 

för de framtagna studiefrågorna.  

För att belysa genomförandet, samt ge en tydligare insikt i vårt syfte, har följande modell 

framtagits (Modell 1). Denna modell avser att framföra hur vi avsett att finna den upplevda 

kompetensen. Vi ansåg att kompetens existerar mellan arbetstagaren och arbetsuppgiften. Det 

vill säga där kunskapen och tillfälligheten för att vissa kompetens existerar (Granberg 2013). 

Samt där fallet avspeglade arbetstagarens vilja att utföra arbetet. För att sedan uppfatta den 

upplevda kompetensen behövdes respondenterna, då det är deras subjektiva upplevelse som vi 

avser att undersöka. Respondenternas upplevelse grundas i arbetstagaren och arbetsuppgiften, 

det vill säga arbetstagarens handlande i situationen. Arbetstagaren hade i sin tur varierande 

biologiskt kön och varierande könsmärkt yrke beroende på vilken grupp de valde, som nämnts 

ovan (Soidre 2009; Wahl m.fl. 2011). Därav kom avvikande skillnader i den upplevda 

kompetensen framstå vid jämförelse mellan dessa grupper. 

        

 

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Modell 1: Sammanfattande modell om experimentets genomförande relaterat till dess syfte 

Fortsättningsvis övergår denna redogörelse mer till de studiefrågor som faktiskt avsåg att 

ge en inblick i respondentens upplevelse av fallet. Konstruktionen av dessa frågor var något 

varierande, avsikten för detta var att underlätta de möjliga tolkningar som uppkom relaterade 

till frågorna (Ejlertsson 2005). Frågorna i sig skrevs med ett simpelt och lättförståeligt språk så 

att avsikten med frågorna i sig inte förnimmandes, av samma anledning undveks till exempel 
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ledande frågor.  För att undvika socialt önskvärda svar så togs speciella försiktighetsåtgärder 

genom att låta frågornas sociala värderingsaspekt inte bli så påtaglig. Den mest övergripande 

åtgärden av dessa försiktighetsåtgärder var indelningen av respondenterna som nämndes ovan. 

Eftersom en respondent endast svarar på en grupps experiment så behålls frågornas 

värderingsgrund mindre påtaglig. På grund av att den enda skillnaden mellan grupperna var 

könet och namnet på arbetstagaren i fallen. Ytterligare en åtgärd som utförts för att säkerställa 

en korrekt frågekonstruktion var att svarsalternativen till frågorna omarbetades till att vara 

uteslutande sinsemellan (Ejlertsson 2005). Så att det inte var oklart vilket alternativ som 

respondenten ville svara.  

Majoriteten av studiefrågorna var fleralternativsfrågor där respondenterna endast kunde 

välja ett alternativ (se Bilaga 1). Dessa frågor hade hög grad av standardisering, där alternativen 

redan var förutbestämda. Utöver dessa inkluderades även två fleralternativs frågor där man 

kunde välja fler än ett alternativ (se Bilaga 1: Frågorna 3 och 18). Dessa frågor relaterades till 

bland annat arbetstagarens egenskaper, i dessa och liknande frågor var svaren öppnare och 

möjlighet för respondenten att lägga till sitt eget alternativ existerade i vissa fall. Frågan om 

vad respondenten som kund hade gjort annorlunda ställdes som en öppen fråga, eftersom just 

denna fråga kunde bero allt för mycket på respondentens uppfattning ansågs det av intresse att 

låta detta framgå i svaren (se Bilaga 1: frågan 16). Dessutom skulle det varit onödigt att försöka 

ta fram möjliga alternativ för respondenterna, eftersom det skulle varit näst intill omöjligt att 

förutse alla möjliga ställningstaganden till denna fråga. Vidare hade även enkäten frågor av 

binär karaktär, till exempel ja och nej (se Bilaga 1: frågorna 14,15,17). I de fall där ja och nej 

frågor användes så vidtogs åtgärder för de respondenter som var ambivalenta till frågan, genom 

alternativ som kanske eller vet ej. Liknande teknik användes då i de frågor med flera 

svarsalternativ, där alternativen inkluderade ett ambivalent svarsalternativ och därav var udda 

till antalet. Utöver kontrollfrågorna och studiefrågorna fanns även bekräftelsefrågor. Motivet 

bakom dessa frågor var att de skulle säkerställa att respondenterna sett och godkänt medföljande 

text. Frågorna var utformade med endast ett svarsalternativ som var obligatoriskt att svara på. 

Något nämnbart om kontrollfrågornas konstruktion är gällande frågan attribuerad till ålder. 

Denna fråga lämnade nämligen öppen för respondenten att själv skriva in sin nuvarande ålder, 

sedan kategoriserades detta till kategorierna ungdom, ung vuxen, vuxen, låg medelålder, 

medelålder och hög medelålder. 

Utöver ovanstående konstruktionsmetod av studiefrågorna, i enkätdelen av experimentet, 

utfördes även en teoretisk indelning av frågorna. Denna indelning benämns fortsättningsvis som 

frågeteman. Dessa frågeteman var baserade i bredare begrepp hämtade från teoriavsnittet och 

var avsedda att få enkätensfrågor att svara till studiens syfte. Frågetemana var fyra till antal och 

innefattar följande: Social kompetens, kompetens, kundens relatability och inställningar om 

arbetstagaren (se tabell 2).  
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Tabell 2: Frågetemana 

Teori aspekter Gällande deltagarna 

Kompetens Kundens relatability 

Social kompetens Inställningar till arbetstagaren 

Frågetemana kommer således redogöras i sin betydelse, sitt omfång och dess faktiska 

utsträckning.  

Inledande föreställs temat social kompetens. Begreppet innebär de förmågor och 

egenskaper en person kan ha relaterade till sociala situationer kopplade till en arbetssituation. 

Detta relateras till tidigare avsnitt i den teoretiska referensramen där samma begrepp redogjorts 

(se avsnittet Social kompetens). Avsikten med temat social kompetens var att belysa 

respondentens upplevelse av arbetstagarens möjliga sociala kompetens. Utsträckningen av detta 

tema var frågorna fyra, fem och sex (se bilaga 1).  

Följaktligen uppkommer begreppet kompetens vars innebörd, likt tidigare redogörelse i 

den teoretiska referensramen, behandlar en individs förmågor relaterade till kunskap, erfarenhet 

och vilja med mera kopplade till en arbetssituation (se avsnittet Kompetens). Avsikten med 

detta tema var likt temat social kompetens, det vill säga att belysa respondentens upplevelse av 

möjlig kompetens. Utsträckningen i detta fall var något större än det föregående temat, i detta 

fall var temat relaterat till frågorna sju till tretton. Detta motiveras med att begreppet berör 

betydligt fler aspekter än social kompetens, som till exempel erfarenhet, självkänsla, meriter 

och kunskap med mera. Något nämnbart gällande de hittills nämnda temana är angående deras 

framställning i enkäten. I dessa två teman var det nämligen så att temana benämns explicit i en 

av de inledande frågor inom dess utsträckning, som kan ses i fråga fyra och sju (se bilaga 1). 

Orsaken till detta var att klargöra för respondenten vad som behandlas i nästkommande frågor, 

dock på så sätt att detta avsågs bli en realisation internt hos respondenten. Anledningen bakom 

detta var att det avsågs som en säkerhetsåtgärd, där informationen enligt de etiska riktlinjerna 

inte undangöms för respondenten men samtidigt bevaras något icke evident, för att på så sätt 

inte påverka resultaten avsevärt mycket.  

Det tredje temat, kundens relatability, kan vara något förvirrande. Orsaken till detta är på 

grund av brist av passande ordval för vad som avses med temat, därav kommer följaktligen en 

kortare redogörelse för just innebörden och det gjorda ordvalet. Till att börja med, gällande 

innebörden, så relateras den till den upplevda kopplingen mellan respondenten och fallets kund. 

Det vill säga hur respondenten upplevde sin koppling mellan sitt eget ställningstagande och 

kundens förfarande. Alternativt ifall respondenten kunde leva sig in som kunden i denna 

situation. Detta var att anse som viktigt eftersom detta visade ett möjligt mått på hur mycket 

respondenten levde in sig i sin roll som konsument i experimentet. Vilket är syftet med denna 

studie. Utan detta tema skulle det vara svårt att säkerställa en validitet i resterande frågor. 

Gällande ordvalet så avses det engelska ordet relatability, vilket inte har någon svensk 

översättning. Dock är ordets definition någorlunda likt ovanstående redogörelse. Detta temas 

utsträckning var frågorna 14 till 16 (se bilaga 1).  
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Slutligen, det sista temat i enkätdelen av experimentet, det vill säga temat 

inställningar om arbetstagaren. Innebörden med detta tema var att understryka respondentens 

tankar om arbetstagaren i helhet. Målet var att se ifall det går att se ifall denna slutliga 

ståndpunkt hos respondenten hade kunnat ha en reell påverkan, till exempel om respondenten i 

en sådan situation hade valt att försöka prata med en annan arbetstagare. Avsikten var också att 

kunna hitta ett intressant underlag till en jämförelse baserad i saker utanför enkätens befogenhet, 

i de fall där mättningen av den subjektiva tankegången hos respondenterna inte varit tillräckligt 

täckande. Avsikten var även att se ifall respondenten, mött av sådana slutgiltiga frågor, dels 

kanske upplever skilda uppfattningar än vad som var markant vid frågorna relaterade till 

kompetens. Men också att detta kan påvisa att andra faktorer än upplevd kompetens hos 

arbetstagaren, påverkar konsumenternas projicering av ojämlikheter mot utövarna av dessa 

yrken. Detta skiljer sig avsevärt mot de allmänt vedertagna åsikterna inom detta ämne. Det vill 

säga att det kanske förelåg andra gömda bakgrundsaspekter som möjligtvis påverkade 

respondenternas upplevelser samt att kompetens, som utgångsaspekt för respondentens 

upplevelser i detta fall, kan anses något inkonklusivt. Omfattningen på detta tema var enkätens 

sista frågor, alltså fråga 17 och 18 (se bilaga 1).  

 

För att stärka undersökningens validitet har en pilotundersökning utförts. I 

förundersökningen fick respondenterna, utifrån ett bekvämlighetsurval, utföra enkäterna. 

Enkäterna för pilotundersökningen innehöll båda konversationstranscripten. Därefter fick de 

svara på samma frågor som finns i den riktiga undersökningen. Respondentens svar på dessa 

frågor avsågs belysa hur konkreta berättelsen var relativt till arbetstagarens kompetens, den 

visade med andra ord en normalståndpunkt för den kompetens som arbetstagaren ger. Utöver 

detta användes feedbacken från pilotundersökningen på den slutliga undersökningen. 

Respondenter 

Då denna studie avsåg att undersöka uppfattningar hos vem som helst inom vår population 

så kunde vem som helst också ha möjligheten att vara respondent. Detta eftersom studiens 

avsikt var att undersöka konsumenters uppfattningar om arbetstagare som utgör en 

könsminoritet på en arbetsplats. Eftersom alla personer på ett eller ett annat sätt är en konsument 

i något avseende var det inte nödvändigt att göra ytterligare åtskillnader på vilka som är att 

avses som möjliga respondenter.  

Däremot, på grund av fysiska och monetära begränsningar, så uppstod det problematik i 

utföringen av undersökningen på en större plattform som till exempel en heltäckande 

enkätstudie via post eller liknande. Istället utfördes ett snöbollsurval genom sociala medier där 

personliga kontakter ombads att utföra experimentet samt att sprida vidare länken till studien 

genom dela funktionen.  

Experimentet i fråga var öppet i en vecka för att maximera dess spridning samt minimera 

bortfall. Totalt fanns det plats för 100 svar, en indelning som gjordes för att det skulle vara 

möjligt att utföra vidare analyser av resultatet. Under denna tid valde respondenterna en grupp, 

av fyra möjliga med totalt 25 platser i varje. För att sedan bli lotsade genom experimentet samt 
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svara på de medföljande enkätfrågorna. Följande information lagrades sedan som resultat på en 

databas ansluten till Karlstad Universitet. 

Resultatets och analysens upplägg 

I resultat avsnittet kommer det empiriska materialet redogöras. Detta material kommer att 

inledas med de allmänna empiriska resultaten för studien som helhet. Vilket innebär den data 

som på något sätt avser alla respondenter, till exempel bortfall eller gruppsammansättning. 

Vidare kommer det även i detta stycke inkluderas ett övergripande informationstycke gällande 

kontrollfrågornas omfång, det vill säga resultat relaterade till respondenters kön, ålder och 

utbildningsgrad. 

Vidare i resultatavsnittet kommer det empiriska materialet från de själva experimentet 

presenteras genom de generella svarsfrekvenserna som erhållits från respondenterna. Detta 

kommer presenteras i en omfattande tabell över alla enkätfrågor. Till detta medföljer även ett 

textavsnitt om resultaten från frågor där målet i sig inte är relaterade till svaren, till exempel 

fråga 15 (se Bilaga 1). Dessutom erinras det i detta avsnitt ifall de två första frågetemana gjort 

det de är avsedda att göra. 

För att besvara vår hypotes om att resultatet kommer visa en skillnad baserat på ett 

könssegregerat yrke samt att denna skillnad kommer visa positivare uppfattningar om en manlig 

arbetstagare i ett kvinnligt yrke än en kvinna i ett manligt behövdes ett urskiljande mått på just 

skillnaden mellan våra kontrollgrupper och försöksgrupper. Detta åstadkoms genom att räkna 

ut mellanskillnaden på den procentuella svarsfördelning i procent per alternativ och fråga, vilket 

då utgav det procentenhetliga värdet på antalet åsikter per fråga och alternativ. Med detta menas 

att skillnaden belyses genom åsiktstendensens utveckling över alternativen i relaterad fråga. För 

att konkretisera detta kommer en beskrivning över tillvägagångsättet för utformningen av 

resultatet. Tanken är att ju närmare 0,0 procent skillnaden är desto mer likartad var antalet 

åsikter om manen och kvinnan i deras yrke. Följaktligen ifall procentenheten är positiv så 

betyder det att ett större antal besitter åsikten, som undersöks, om arbetstagaren i 

könsminoriteten i benämnd könsmajoritet. Detta i sin tur innebär i de fall där procentenheten 

istället är negativ, att antalet med åsikten i fråga var större om arbetstagaren som var en del av 

könsmajoriteten. Med andra ord betyder detta att resultatet gällande detta beror på hur detta 

värde samvarierar per fråga, vilket jämfördes med en gruppindelning baserad på dessa olika 

könsmajoriteter. Således kunde följden av dessa variabler, genom värdet på svarsalternativen, 

jämföras enligt denna gruppindelning per fråga. Alternativt kan en illustrering av samma 

förklaring utföras genom följande formel: Föredraget inom kontrollgruppen < 0,0 % > 

Föredraget inom försöksgruppen. För att uppnå viss enkelhet i resultatets framföring 

framställdes detta i denna studie genom en överskådlig tabell. 

I det efterföljande analysavsnittet återkopplades dessa empiriska resultat till teorier och 

egna reflektioner relaterade till studiens syfte. I detta inkluderades även återkopplingen för att 

kunna erhålla ett svar på frågeställningarna och möjligen bevisningar för hypoteserna. 

Analyserna nåddes genom en koppling till de olika beskrivna teorierna, samt även genom en 

aktiv diskussion med grundkoppling i tidigare åtaganden, erfarenheter och andra genomförda 

arbeten.  



27 

 

Analysarbetet har till att börja med genomförts via en jämförelse mellan de två 

kontrollgrupperna och två försöksgrupperna, för att påvisa en möjlig skillnad mellan dessa. 

Denna analys har till stor del baserats på svarsfördelningen för enkätfrågorna, som då jämförts 

inom respektive grupp. Utöver detta har även en krossanalys utförts genom att jämföra de 

ovanstående analyserna med en indelning av de olika försöksgrupperna, det vill säga att 

gruppindelningen är baserad på de två olika konversationstranscripten. Detta innebär att 

skillnader i den mans- och kvinno- dominerade yrkena belyses och tas upp för vidare analys. 

Analysavsnittet består av mindre tabeller och tillhörande diagram för att visuellt visa de 

samband som återfunnits samt för att ge empiriska bevisningar för de påståenden som återfinns 

i detta kapitel. 

Reliabilitet och validitets försäkran 

Alan Bryman (2014) beskriver validiteten som en fråga om ett mått verkligen mäter vad 

det är avsett att mäta. Det är samma princip som har använts i den här enkätundersökningen 

som ar syftad till att mäta konsumenternas bild av arbetstagare i extremt horisontella yrken. 

Vilket är precis det som utförts. Experimentet ställdes upp i form av ett fall som beskrev en 

situation där en person som arbetar på en könssegregerad arbetsplats ska lösa en situation. 

Därefter ställdes följdfrågor om hur arbetstagaren i Fallet hade löst situationen, eller inte. 

Samtliga frågor och fallet är kopplat och mäter det som avsågs, konsumenternas bild av 

upplägget. Konsumenterna är i detta fall respondenterna, eftersom alla köper tjänster, varor eller 

liknande någon gång. 

Reliabiliteten för denna undersökning kan vara något problematiskt. Detta då avsikten 

med undersökningen var att mäta den subjektiva uppfattningen hos konsumenter gällande deras 

uppfattning om en arbetstagares kompetens relaterat till kön. Där av är det fullt möjligt att man 

vid en annan mätning får motsägande resultat, detta kan dock vara relaterat till att 

respondenterna tillhör olika kohorts. Detta var dock inte utan avsikt, eftersom det systematiska 

jämställdhetsarbetets fortlöpning kommer påverka konsumenters uppfattningar om kvinnor och 

män i könssegregerade yrken (Ejlertsson 2005). 

Etiska riktlinjer 

För att efterfölja de etiska riktlinjer utsatta av Vetenskapsrådet (2002) kommer nu en 

redogörelse över hur dessa riktlinjer kommer att hanteras i denna studie. Till att börja med, 

gällande informationskravet, så kom en kort deskription över vad respondenternas villkor 

kommer att vara för studien i början av experimentet. I denna deskription beskrevs deras villkor 

i experimentet bland annat gällande att deras deltagande är frivilligt, att de har rätt att stänga 

enkäten när som helst under enkätens gång och så vidare. Här beskrevs även hur 

konfidentialitetskravet uppfylls med en beskrivning om att informationen ej kommer att gå att 

koppla till någon specifik individ och så vidare, då vi var mer intresserad av grupper. Samt 

upplysning om att informationen ej kommer att användas i kommersiellt bruk, samt att inga 

beslut kommer att utföras på grund av studien för den enskilda individen. Gällande 

samtyckeskravet så lämnades även den informationen i enkätens första sida, samt så fanns en 
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förfrågning för bekräftelse gällande deras samtycke. På sista sidan fick även respondenterna en 

möjlighet att skriva in sin epost ifall de vill ta del av den slutliga rapporten. 

Avslutande om metodavsnittet 

Vårt metodavsnitt är avsett att förklara vad och hur vi gjort när vi har utformat och 

genomfört vår undersökning. Genom att förtydliga vårt genomförande har vi avsett att få en så 

bra inblick i hur arbetet har fortskridits som möjligt, men även hur vi har tänkt kring vår 

användning av olika verktyg. En naturlig följd på området blir resultatet av själva 

undersökningen där vi kommer gå igenom de olika resultat vi fått från vårt internetexperiment. 

Resultatet kommer redovisas med hjälp av tabeller och figurer för att illustrera det resultat vi 

har fått fram. 

Resultat 

Enkäten utfördes under en vecka, mellan den 3/5-10/5 2016. Under denna tid fick vi 53 

svar från våra respondenter. Eftersom max kvoteringen till studien var 100 respondenter, så 

beräknas bortfallet till att bli 47 procent. Detta betyder att experimentet har fått ungefär hälften 

av de respondenter som den avsågs att omfatta. På grund av begränsningarna i enkätverktyget 

kunde inte slumpmässigindelning användas för gruppindelningen. Detta har i sin tur påverkat 

gruppindelningsresultatet på så sätt att det uppkommit en ojämn fördelning, där till exempel 

grupp M.K. har fått en majoritet av alla respondent svar. Detta illustreras i tabell 3 där även 

gruppbortfallet synliggjorts. 

Tabell 3: Sammanfattande redogörelse över gruppindelningsresultatet 

  

  Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4   

  M.K. K.K. M.M. K.M. Totalt 

      

Antal svar 23 11 12 7 53 

Kvotering 25 25 25 25 100 

Bortfall (%) 8,0 56,0 52,0 72,0 47,0 

            
Fortsättningsvis redogörs de gällande resultaten för kontrollfrågorna, det vill säga 

bakgrundsvariablerna kön, ålder och utbildning. Till att börja med introduceras resultaten för 

variabeln kön. Totalt medverkade 14 män och 26 kvinnor i experimentet. Det betyder att 13 

individer valt att inte svara på frågan. Det vill säga ungefär 24,5 procent. Dock påverkade detta 

inte resultaten till någon större grad, då antalet som svarat på denna fråga överensstämmer med 

antalet som svarade på resterande frågor. Av de som svarat har ingen identifierat sitt kön enligt 

alternativet annat. Detta betyder att skillnaden av könsfördelningen i experimentet uppgick till 

30 procentenheter, vilket har nåtts genom att beräkna mellanskillnaden mellan antalet manliga 

och kvinnliga respondenter samt att dela detta med antalet svar på denna fråga. Vidare kommer 

en kort redogörelse över antalet på könsvariabeln för grupp M.K., grupp K.K., grupp M.M. och 

grupp K.M. i respektive ordning. Grupp M.K. erhöll tio män och 13 kvinnor. Grupp K.K. och 
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grupp M.M., båda med mindre svarsantal, erhöll likadan könsfördelningen. Det vill säga en 

man och fem kvinnor. Grupp K.M. erhöll två män och tre kvinnor (se tabell 4a). 

Vidare introduceras resultatet för kontrollfrågan ålder. Statistik för detta återfinns i tabell 

4b nedan. indelningen här var baserad på kategorierna ungdom, ung vuxen, vuxen, låg 

medelålder, medelålder och hög medelålder. Som går att se i tabell 4b var medelåldern för hela 

experimentet ungefär 32 år, det vill säga i kategorin vuxen. I relation till detta var åldermedianen 

23 år, vilket då hamnar inom kategorin ung vuxen. Båda dessa värden överensstämmer ganska 

väl även inom grupperna. Det går även att uppfatta ur tabell 4b att grupp M.K. hade störst 

spridning mellan åldrarna, där ett flertal inom både kategorin ungdom och medelålders 

återfanns i denna grupp mer än i någon annan. I relation till detta ställs grupp K.K. och M.M., 

i dessa återfanns en större stratifiering av åldrarna än i resterande grupper, eftersom ingen i 

kategorin låg medelålder återfanns i dessa två grupper. Inom kategorierna hade följande grupp 

majoriteten: grupp M.K. för ungdomarna, grupp K.M. för de ung vuxna, grupp K.K. för de 

vuxna, grupp K.M. för de inom den låga medelåldern, grupp M.M. för de medelåldriga och 

ingen inom den höga medelåldern och uppåt. På hela urvalet så ser vi att den största majoriteten 

blev de ung vuxna. Följt av kategorin medelåldriga, vuxna, ungdomliga och de låg medelåldriga 

samt de icke-representerade högt medelåldriga. 

  

Tabell 4a: Svarsfördelning från kontrollfrågor 

Kontrollfrågor: M.K. K.K. M.M. K.M. 

Kön (%)     

Man  43,5 16,7 16,7 40,0 

Kvinna 56,5 83,3 83,3 60,0 

Annat 0,0 0,0 0,0 0,0 

Utbildning         

Grundskola 8 3 2 3 

Gymnasium 15 3 3 4 

Komvux 1 1 0 2 

Akademisk utb. 8 6 4 2 

Högre akademisk utb. 5 0 0 0 

Yrkes utbildning 1 0 0 2 

Antal respondenter 23 6 6 5 
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Tabell 4b: Redogörande tabell över 
åldersindelning 

Kontrollfrågor: M.K. K.K. M.M. K.M. Totalt 

Ålder (%)      

0-17 8,7  0,0  0,0  0,0  5,1  
18-24 43,5 40,0 50,0 60,0 46,2 
25-34 8,7  40,0 16,7 20,0 15,4 
35-44 8,7  0,0  0,0  20,0 5,1  
45-64 30,4 20,0 33,3 20,0 28,2 
65+ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Medelvärde 33,2 30,2 30,8 28,2 31,8 
Median 23 25 23 23 23 
            

Avslutningsvis redogörs resultatet för kontrollfrågan relaterade till respondenternas 

Utbildningsnivåer, detta återfinns i tabell 4a ovan. Inledande måste dock en viss problematik 

med frågans utformning tas upp, som nämnt i metod avsnittet avsågs detta vara en flervalsfråga 

där respondenten avsågs kryssa för alla de utbildningsnivåer där denne studerat. Resultatet 

verkade dock visa att denna fråga misstolkats. Flera av respondenterna kan antas endast kryssat 

för den högsta instansen där de studerat, orsaken till detta antas vara att man vanligtvis bara 

anger den högsta utbildningsnivån. Påverkan detta var att det i resultatet är fler som kryssat för 

alternativet gymnasium än grundskola i vissa fall, trots att den praktiska utformningen av 

skolverksamhet i Sverige kräver en färdig grundskoleutbildning för gymnasium. På grund av 

detta fördes därför ett antagande där svarsalternativ där tidigare utbildning krävs kunde räknas 

med i svarsalternativen för de tidigare utbildningarna, som till exempel gymnasium och 

grundskola. Dock kommer tabell 4a visa detta resultat i sin ursprungliga form, då detta 

antagande görs utan grund i empirin. 

Gällande själva resultaten på variabeln utbildningsnivå, så kommer totala antalet 

respondenter per utbildningskategori redogöras först (se tabell 4a). Här framgick det att 29 har 

genomfört minst grundskoleutbildning [16] och sedan gått vidare till gymnasialutbildning [28]. 

Utöver detta hade även fyra personer genomfört vuxenutbildning genom komvux [4]. 

Akademiskutbildning genomfördes av 20 respondenter [20] samt så hade fem av dessa 

genomfört en högre akademiskutbildning [5]. Utbildningsnivån yrkeshögskola hade minst 

mängd respondenter genomfört, då endast tre av dem kryssade för detta alternativ. Detta 

innebor att 11 personer som inte kryssade för grundskoleutbildning vid svarstillfället, kunde 

innefattas bland de andra alternativen. Därför gick det inte att med säkert anta att dessa personer 

utfört denna utbildning. Fortsättningsvis kommer inte detta material användas utöver dessa 

resultat, på grund av de nämnda missvisningar erinrade från denna misstolkning av 

kontrollfrågan. 

Svarsfördelningen för resterande kvantifierbara resultat beskrivs genom tabellerna 5a, 5b, 

5c och 5d nedan. Dessa resultat presenteras procentuellt i majoriteten av fallen, med undantag 

i de numeriska resultaten härledda till variabeln utbildningsnivå och saknade egenskaper (se 

tabell 4a och 5d). Resultaten presenteras per svarsalternativ och per grupp. Utöver 

svarsfördelningen har även den procentenhetliga skillnaden mellan försöksgrupperna och 
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kontrollgrupperna, för samtliga av de två experimentgrupperna, tagits fram. Detta resultat 

redogörs också nedan i tabellerna 5a, 5b, 5c och 5d. Resultaten för den procentenhetliga 

skillnaden framtogs med försöksgruppens värde som grund, i båda fallen. Detta gjorde att 

variation i antal respondenter med nämnd åsikt, per variabel och alternativ, framgick samtidigt 

som en jämförelse var möjlig mellan de två experimentgrupperingarna. Dessa två grupperingar 

är K. dominerat och M. dominerat som refererar till den kvinnodominerade arbetsplatsen 

respektive den mansdominerade arbetsplatsen. 

Tabell 5a: Svarsfördelning från studiefrågor om social kompetens och jämförelse. 

Frågetema:         Jämförelse (Procentenheter) 
Social kompetens 
(%) M.K. K.K. M.M. K.M. K. dominerat M. dominerat 

Social kompetens           

Negativ 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Mindre Negativ 47,8  16,7  0,0  60,0  31,1  60,0  

Likgiltig 26,1  16,7  16,7  40,0  9,4  23,3  

Mindre Positiv 26,1  66,7  83,3  0,0  -40,6  -83,3  

Positiv 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Intryck           

Negativ 4,3  0,0  0,0  0,0  4,3  0,0  

Mindre Negativ 43,5  16,7  0,0  60,0  26,8  -60,0  

Likgiltig 34,8  33,3  50,0  40,0  1,5  10,0  

Mindre Positiv 17,4  33,3  50,0  0,0  -15,9  50,0  

Positiv 0,0  16,7  0,0  0,0  -16,7  0,0  

Bemötande           

Negativ 21,7  0,0  0,0  0,0  -21,7 0,0  

Mindre Negativ 39,1  33,3  0,0  80,0  -5,8 80,0  

Likgiltig 13,0  0,0  33,3  20,0  -13,0 -13,3  

Mindre Positiv 21,7  66,7  66,7  0,0  45,0 -66,7  

Positiv 4,3  0,0  0,0  0,0  -4,3 0,0  

            
 

Här framgick det att åsiktstendensen är betydligt mer olika beroende på om det är en 

kvinnlig eller manlig majoritet på arbetsplatsen. Tabellen har belyst att många av variablerna 

visade en påtaglig skillnad mellan de två experimentgrupperingarna. De variabler som var 

starkast bevis för detta var relaterade till arbetstagarens intryck, bemötande, hantering av 

situationen, självsäkerhet och tillförlitlighet (se tabell 5a och 5b). Detta framgick genom att den 

procentuella skillnaden var som mest i de yttersta svarsalternativen. Vilket leder till att en 

experimentgrupps resultat gick från positivt till ett negativt värde och respektive för den andra 

experimentgruppen, vilket i sin tur innebär att åsiktsflödet korsas runt det tredje alternativet. 

Till exempel variabeln självsäkerhet, som antas av flera vara mindre om arbetstagaren är kvinna 

än om hon är man på den kvinnodominerade arbetsplatsen (se tabell 5b). Det utläses genom att 

det procentenhetliga värdet startar som lägre i de tidigare negativa alternativen [- 26,8 

procentenheter] till att sedan öka i de senare positiva alternativen [60,0 procentenheter]. Detta 

relateras i sin tur till samma variabel, fast på den manliga arbetsplatsen. Här återfinns motsatt 
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kurva, men med liknande resultat. Detta då fler tyckte att den kvinnliga minoriteten i detta fall 

hade mindre självsäkerhet [20,0 procentenheter och 23,8 procentenheter] samtidigt som fler 

tyckte den manliga arbetstagaren hade en tillräcklig mängd självsäkerhet [-10,0 procentenheter 

och -33,3 procentenheter]. 

Tabell 5b: Svarsfördelning från studiefrågor om kompetens och jämförelse. 

Frågetema:         Jämförelse (Procentenheter) 
Kompetens  
(%) M.K. K.K. M.M. K.M. K. dominerat M. dominerat 

Kompetens             

Negativ 4,3  0,0  0,0  40,0  4,3  40,0  

Mindre Negativ 39,1  0,0  33,3  60,0  39,1  26,7  

Likgiltig 52,2  50,0  50,0  0,0  2,2  -50,0  

Mindre Positiv 4,3  50,0  16,7  0,0  -45,7  -16,7  

Positiv 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Situations hantering             

Negativ 43,5  16,7  0,0  20,0  26,8  -20,0  

Mindre Negativ 39,1  33,3  33,3  80,0  5,8  -46,7  

Likgiltig 4,3  0,0  0,0  0,0  4,3  0,0  

Mindre Positiv 13,0  50,0  66,7  0,0  -37,0  66,7  

Positiv 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Kunskap             

Negativ 17,4  0,0  16,7  0,0  -17,4  -16,7  

Mindre Negativ 17,4  0,0  16,7  60,0  -17,4  43,3  

Likgiltig 43,5  50,0  16,7  40,0  6,5  23,3  

Mindre Positiv 13,0  50,0  50,0  0,0  37,0  -50,0  

Positiv 8,7  0,0  0,0  0,0  -8,7  0,0  

Erfarenhet             

Negativ 9,1  0,0  16,7  20,0  9,1  3,3  

Mindre Negativ 27,3  0,0  0,0  0,0  27,3  0,0  

Likgiltig 45,5  50,0  33,3  80,0  -4,5  46,7  

Mindre Positiv 4,5  50,0  50,0  0,0  -45,5  -50,0  

Positiv 13,6  0,0  0,0  0,0  13,6  0,0  

Kvalificering             

Negativ 4,3  0,0  16,7  0,0  4,3  16,7  

Mindre Negativ 30,4  0,0  16,7  40,0  30,4  -23,3  

Likgiltig 43,5  66,7  16,7  60,0  -23,2  -43,3  

Mindre Positiv 21,7  33,3  50,0  0,0  -11,6  50,0  

Positiv 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Självsäkerhet             

Negativ 21,7  0,0  0,0  20,0  -21,7  20,0  

Mindre Negativ 43,5  16,7  16,7  40,0  -26,8  23,3  

Likgiltig 13,0  0,0  33,3  0,0  -13,0  -33,3  

Mindre Positiv 21,7  83,3  50,0  40,0  61,6  -10,0  
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Positiv 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Lösning till problemet             

Negativ 26,1  0,0  16,7  0,0  26,1  -16,7  

Mindre Negativ 65,2 33,3  0,0  60,0  31,9  60,0  

Likgiltig 4,3  33,3  16,7  20,0  -29,0  3,3  

Mindre Positiv 4,3  16,7  66,7  20,0  -12,4  -46,7  

Positiv 0,0  16,7  0,0  0,0  -16,7  0,0  

              
 

Utöver dessa variabler så är det nämnbart att liknande bevis återfanns vid variablerna 

kompetens, kunskaper och kvalifikation (se tabell 5a). I dessa fall var skillnaden inte lika 

markant. Här återfanns istället någorlunda liknande resultat vid jämförelse dock med en plötslig 

ökning relaterade till ett eller flera specifika svarsalternativ. Med andra ord så var alltså kurvan 

för båda gruppernas värdeflöde liknande, men med en kraftigare stigning alternativt sänkning i 

en eller flera av gruppernas svarsalternativ. Alternativt illustreras detta genom att värdet korsas 

vid flera tillfällen bland svarsalternativen. Som exempel betydde det för variabeln kompetens 

att det på den kvinnliga arbetsplatsen var det fler med åsiktstendensen att den manliga 

arbetstagaren har ganska låg kompetens [39,1 procentenheter]. I den manliga arbetsplatsen 

däremot uppvisade åsiktstendensen att den kvinnliga arbetstagaren upplevdes ha väldigt låg 

kompetens [40,0 procentenheter] samtidigt som den manliga hade en tillräcklig mängd 

kompetens [-50,0 procentenheter]. En skillnad i denna typ av åsiktskurva var att den inte 

nödvändigtvis innebar samma negativitet för de olika könsminoriteterna i respektive 

könssegregerad arbetsplats, jämfört med den korsande åsiktstendensen (se ovanstående stycke). 

Tabell 5c: Svarsfördelning till kundens relatability och jämförelse. 

Frågetema:         Jämförelse (Procentenheter) 
Kundens relatability 
(%) M.K. K.K. M.M. K.M. K. dominerat M. dominerat 

Rimlig kund             

Ja 47,8  16,7  83,3  80,0  31,1  3,3  

Nej 30,4  50,0  16,7  0,0  -19,6  16,7  

Kanske 21,7  33,3  0,0  20,0  -11,6  -20,0  

Kundens förfarande             

Likadant 21,7  0,0  50,0  20,0  -21,7  -30,0  

Annorlunda 60,9  66,7  16,7  60,0  5,8  43,3  

Vet ej 17,4  33,3  33,3  20,0  15,9  -13,3  

              
 

Ytterligare en typ av kurva gällande åsiktstendenserna återfanns endast i variablerna 

social kompetens och erfarenhet (se tabell 5a och 5b). Här var åsiktstendensen något mer 

samvarierande och följer varandras värdeutveckling mer konstant. Med andra ord betyder detta 

till exempel att den sociala kompetensen ansåg vara sämre för båda könsminoriteter [31,1 

procentenheter respektive 60,0 procentenheter] samtidigt som de i könsmajoriteten ansågs ha 

mer social kompetens [-40,6 procentenheter respektive -83,3 procentenheter]. Nämnbart är 
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dock att resultaten från manliga arbetsplatsen är mer extrema, vilket bland annat innebär att fler 

respondenterna tyckte att manen i det manliga yrket hade tillräcklig social kompetens än den 

kvinnliga i det kvinnliga yrket. 

Tabell 5d: Svarsfördelning från studiefrågor om inställningar om arbetstagaren 

Frågetema:         Jämförelse (Procentenheter) 
Inställningar om 
arbetstagaren M.K. K.K. M.M. K.M. K. dominerat M. dominerat 

Annan arbetstagare (%)             
Ja 52,2  50,0  50,0  40,0  2,2  -10,0  
Nej 17,4  16,7  16,7  0,0  0,7  -16,7  
Vet ej 30,4  33,3  33,3  60,0  -2,9  26,7  
Saknade egenskaper             

Utbildning 1 0 0 1   

Kunskap 6 0 2 1   

Erfarenheter i arbetet 11 0 2 2   

Kön 0 0 0 0   

Ålder 1 1 0 0   

Personlighet 3 0 0 0   

Social förmåga 8 1 0 0   

Bemötande 13 1 0 2   

Självsäkerhet 9 2 2 1   

Annat 5 1 0 0   

            

Frågeteman 

Vidare kommer resultatet, över variablerna kopplade till temafrågorna relaterade till 

social kompetens och kompetens, redogöras. Det vill säga variablerna social kompetens, intryck 

och bemötande samt variablerna kompetens, situations hantering, kunskap, erfarenhet, 

kvalificering, självsäkerhet och lösning till problemet (se tabell 5a och 5b). Målet med dessa 

två teman var att svaren på den första frågan, som avsåg temats helhet, skulle överensstämma 

någorlunda med de senare frågorna inom samma tema. För att belysa detta resultat avsågs bland 

annat figur 1a och 1b, där frågetemat social kompetens redogjorts för det mansdominerade och 

det kvinnodominerade yrket. Samt så belyser figur 2a och 2b temat kompetens på samma sätt. 

Figurerna är baserade på tabell 5a och 5b. 

Resultatet av frågetemat social kompetens verkar ha blivit som avsett. Detta eftersom det 

i både figur 1a och 1b gick att urskilja en någorlunda tydlig samvariation i den procentenhetliga 

åsiktstendensen över de olika alternativen. I fallen urskildes det en något tydlig ökning i de 

negativare alternativen, dock återfanns det i figur 1b en någorlunda annorlunda linje relaterad 

till variabeln intryck. Detta troddes dock vara på grund av de lägre grad svarsfördelning i 

grupperna relaterade till det manligt könssegregerade yrket, vilket alltså innebär att om 

svarsfördelningen hade varit större så hade det möjligen blivit en mer likartad linje. 

Fortsättningsvis framgår det att de senare alternativen, där det föregår mindre förenliga åsikter 

gällande svarsalternativen mellan kontrollgruppen och försöksgruppen, att samvariation 

fortfarande är uppenbar. Vilket gäller i båda yrkesindelningar. 
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Fortsättningsvis presenteras resultaten av frågetemat kopplat till kompetens, det vill säga 

variablerna kompetens, situationshantering, kunskap, erfaranhet, kvalificering, självsäkerhet 

och lösning till problemet (se tabell 5b). Till att börja med fann vi en tydlig och korrekt kurva 

över alla linjer i figur 2a nedan, det vill säga yrket med en kvinnomajoritet. Denna vart utformad 

precis som vad som avsetts med temana, där samvariation existerar som beskrivet i stycket 

ovan. Dock fann vi väldigt missvisande resultat i figur 2b, i detta avseende. Här fann vi att några 

utstickande variabler hade i varierande grad brutit mot den avsedda kurvan, de som var mest 

utmärkande på sina ställen var variablerna situations hantering, erfarenhet och lösningen av 

problemet. Varav den senare skilde sig avsevärt mycket från de resterande åsiktstendenserna, 

relaterat till alla svarsalternativ förutom det tredje. Detta troddes vara på grund av den lägre 

svarsandelen och det mindre antal respondent medverkandet relaterat till försöksgruppen, men 

också kontrollgruppen. Dock eftersom figur 1b, med samma antal av dessa två 

medverkandevariabler, hade en någorlunda likartad åsiktstendens i deras variabler så kan detta 

möjligtvis inte vara den enda förklaringen. Därav kunde en annan orsak vara att åsikterna om 

den kvinnliga arbetstagaren i det mansdominerade yrket påverkade resultatet till en högre grad 

då det gällde variablerna korrekt kunskap, tillräcklig erfarenhet och tillförlitlighet. Detta kan 

betyda att könsskillnader i upplevd kompetens för kvinnor i denna bransch är betydligt mer 

ofördelaktiga än för män i ett kvinnodominerat yrke. 
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Fortsättningsvis redogörs resultaten erhållna från frågetemat kundens relatability. Alltså 

gällande till vilken grad respondenternas kunnat leva sig in i rollen som konsumenten i fallet 

(se avsnitt genomförande). Detta kunde belysas av de som svarat ja på variabeln om att kundens 

krav hade varit rimliga (se tabell 5d). Här återfanns den största majoritet bland 

svarsfördelningen för grupperna M.K., M.M. och K.M.; som ansåg att kunden hade rimliga 

svar. Dock var den procentuella skillnaden mellan grupp M.K. samt grupperna M.M. och K.M. 

betydligt markant, som illustreras i figur 3. Däremot tyckte en majoritet av respondenter i grupp 

K.K. att kundens krav inte var rimliga. 

 

Gällande resultat om att respondenterna hade agerat på samma sätt som kunden i 

situationen framställdes figur 4. I denna kunde man se att den tydliga majoriteten inom 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Ja Nej Kanske

Figur 3: Svarsfördelning i procent över hur rimliga 
kundens krav var.

Grupp M.K. Grupp K.K. Grupp M.M. Grupp K.M.

-150,0%

-100,0%

-50,0%

0,0%

50,0%

100,0%

1 2 3 4 5

P
ro

ce
n

te
n

h
et

er

Alternativ

Figur 2a: Kvinnlig majoritet; frågetemat kompetens

Fråga 7: Fråga 8: Fråga 9: Fråga 10:

Fråga 11: Fråga 12: Fråga 13:

-80,0%

-60,0%

-40,0%

-20,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

1 2 3 4 5

P
ro

ce
n

te
n

h
et

er
Alternativ

Figur 2b: Manlig majoritet; frågetemat kompetens

Fråga 7: Fråga 8: Fråga 9: Fråga 10:

Fråga 11: Fråga 12: Fråga 13:



37 

 

grupperna hade agerat annorlunda, förutom grupp M.M. där majoriteten istället hade agerat på 

samma sätt som kunden i fallet. Vidare framgår även att ingen i grupp K.K. hade agerat på 

samma sätt som kunden gjort. I båda figurerna 3 och 4 framgår det minst antal respondenters 

ställningstagande var ambivalenta på frågorna dessa frågor. 

 

Avslutningsvis redogörs resultatet för frågetemat inställning till arbetstagaren enligt 

variablerna annan arbetstagare och saknade egenskaper (se tabell 5d). Till att börja med har 

figur 5 tagits fram, denna figur avsåg att visa hur många respondenter som hade velat ha 

situationen hanterad av en annan arbetstagare. Som det framstod i figuren är det ganska jämt 

fördelat utöver alla grupper, dock var resultaten ganska annorlunda för grupp K.M.. Grupp 

K.M., som tidigare nämnt var detta försöksgruppen på den manliga arbetsplatsen. Här framgick 

det att denna grupp hade det minsta antal respondenter som valt alternativet ja samt att det inte 

var någon av dem som valt alternativet nej. Utöver det framgick det även att svarsfördelningen 

för alternativet vet ej, tornade över de andra gruppernas svarsfördelning på samma alternativ. 

Detta var intressant då det möjligtvis påvisade en större social önskvärdhets bias när det gäller 

kvinnor i mansdominerade yrken, då det endast uppkom i denna grupp. 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Likadant Annourlunda Vet ej

Figur 4: Hade respondenten gjort samma som kunden.

Grupp M.K. Grupp K.K. Grupp M.M. Grupp K.M.

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Ja Nej Vet ej

Figur 5: Svarsfördelning i procent över hur många som velat haft en annan 
arbetstagare.

Grupp M.K. Grupp K.K. Grupp M.M. Grupp K.M.



38 

 

Vidare redogörs vad som beträffar de olika egenskaper respondenterna tyckte att 

arbetstagaren saknade, i detta fall redogörs de tre mest saknade egenskaperna per grupp. För 

grupp K.M. vart den mest valda egenskapen arbetstagarens bemötande, bristande erfarenheter 

och dennes självsäkerhet. Utöver dessa skrev även några respondenter in sina egna egenskaper, 

dock vid en kort analys av dessa insågs det att de påminde något för mycket om de etablerade 

egenskaperna. Grupp K.K. ansåg i sin tur att de mest saknade egenskaperna var arbetstagarens 

självsäkerhet. Men på andra plats så återfanns både ålder, social förmåga, bemötande samt en 

respondents egen egenskap; sympati. Eftersom samma antal svar kommit in på samtliga 

alternativ. För grupp M.M. var samtliga egenskaper respondenterna valt på delad första plats. 

De utvalda egenskaperna var således arbetstagarens kunskap, erfarenheter och självsäkerhet. 

För grupp K.M. vart det två egenskaper som delade förstaplats, dessa var bristande erfarenheter 

och bemötande. Samtliga andra valda egenskaper inkom på delad andraplats, således var dessa 

avsaknad av utbildning, kunskap och självsäkerhet. 

Genom att se våra resultat av undersökningen och de tolkningar kring vad resultatet 

innebär följer det sig naturligt att vi går in på att se vad resultatet betyder och hur det kan kopplas 

vidare till de begrepp vi har gått igenom i teoriavsnittet. Genom att bryta ner resultatet och 

studera detaljerna, med hjälp av de begrepp vi har gått igenom, kan vi nå en slutsats kring 

problemet vi har fokuserat på. 

Analys 

För att vara så tydlig som möjligt kring våra analyser så vill vi återigen förklara att våra 

analyser är spekulativt inriktade, vi kopplar dem till begreppen i teoriavsnittet och resultatet 

från internetexperimentet. Men utöver detta framställs analyserna som spekulativa i sin helhet. 

Detta görs för att ge oss möjligheten att ställning i frågan, trots att vi inte avsett att ha ett 

generaliserbart resultat. Vi har även valt att illustrera olika resultat med figurer kring enskilda 

frågor som våra respondenter svarat på för att ge en tydligare bild av våra analyser. 

Syftet med denna studie var, som sagt, att söka förståelse över hur en anställds kön kan 

påverka en konsuments upplevelse av kompetens, hos den anställda. För att finna detta samband 

valdes extremt könssegregerade yrken, där arbetets könsmärkning ansågs vara störst. Vår 

förhoppning var att finna motsatta bevisningar för detta, det är trots allt en professionellt 

situation där biologiskt kön inte borde ha någon problematiserande roll.  Vi fann däremot att 

detta inte alltid var fallet samt att det kan finnas underliggande faktorer i dessa könsmärkta 

yrken som kan, obefogat, problematisera en anställds kön vid interaktion med en kund. För att 

påminna om hur vi erhållit detta ställningstagande har modellen nedan framtagits (se Modell 

2). I modellen visas vilka faktorer den upplevda kompetensen har konkretiserats ur. Det vill 

säga arbetsuppgiften, arbetstagaren och respondentens åsikter. 
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Modell 2: Sammanfattande modell över syfte och genomförande till analys 

Kopplar vi till Granbergs (2013) definition av kompetens så finns det tre byggstenar och 

två typer av kompetens. Denna definition ger en bild av kompetens som någonting flyktigt, ett 

begrepp som beskrivs och används väldigt vardagligt, men som ingen ofta tänker mer ingående 

på. Byggstenarna har redogjorts för i teoriavsnittet och fyller en större funktion, men det som 

enklare definierar begreppet är de två typerna av kompetens. Formell och faktisk kompetens. 

Kopplat till dessa tre byggstenar, kunskap, vilja och tillfälle så kan man se hur formell och 

faktisk kompetens blir mer och mer korrekt till omvärlden. Idag används begreppet kompetens 

väldigt flitigt av människor, där vi menar att man inte alltid tänker på innebörden. Är du 

kompetent om du kan visa upp ett intyg på en utbildning eller liknande? Vi tror inte att ett intyg 

på en utbildning eller liknande ger dig stämpeln kompetent. Det är snarare den kompetens du 

levererar i samband med uppgiften som räknas (Granberg 2013). 

Upplevd 
kompetens

Arbetsuppgifter

• Kvinnlig eller manlig 
majoritet

•Arbetetskönsmärkning

Respondentents 
åsikter

•Upplevelser

• Könsnormer

Arbetstagarens kön

•Manlig eller kvinnlig
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När vi ställde frågan om hur kompetent vår fiktiva arbetstagare i det första fallet ger 

intrycket av att vara, får vi mycket skilda svar. Det är framför allt två svarsalternativ som 

representerar majoriteten i den första gruppen. Som vi kan se i diagrammet ovan så ser 

majoriteten av respondenterna den manliga könsminoriteten som tillräckligt kompetent i 

relation till sitt arbete. Men det andra blocket håller inte med. De menar att den manliga 

könsminoriteten istället har ganska låg kompetens. Situationen visar sig ha utspelat sig 

annorlunda för olika människor, vilket precis var meningen. Då får vi alltså nu ett 

ställningstagande från våra respondenter, angående kompetensen hos den manliga minoriteten. 

Vad är då orsaken till ett sådant ställningstagande är det att bilden av olika människor i sin 

yrkesroll varierar? Eller söker människor tryggheten i den faktiska kompetensen som Granberg 

(2013) beskriver.  

Men lyfter vi in en annan aspekt i det hela, nämligen kön. Ser man den manliga 

könsminoriteten som inkompetent för att han är man? Många föräldrar i Sverige är inte helt 

bekväma med manliga förskolelärare. Därför kan vi titta på samma fråga för grupp K.K. som 

har fått samma fallbeskrivning där den enda skillnaden är att det är en kvinnlig förskolelärare. 

Nu får vi ha i åtanke att det inte alls är lika många respondenter i grupp K.K. som i grupp M.K., 

men här får vi genast ett annat mönster.  Återigen får vi ett ställningstagande från 

respondenterna, där de menar att den kvinnliga könsminoriteten har tillräcklig och ganska hög 

kompetens för sitt arbete. Vad kan kopplas till detta?  

Vi ställde frågan om vilka egenskaper arbetstagaren saknade, några svarade i den 

kvinnliga könsminoriteten fall att det var en brist på självförtroende, men i Markus fall var det 

brist på erfarenhet. Erfarenhet har en naturlig utveckling till faktiskt kompetens, men 

självförtroende är en bärande egenskap för alla typer av arbete. Kopplar vi till Germains artikel 

Figur 6: Svarsfördelning i procent för 

grupp M.K. kompetens. 
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om flyginstruktörer och olika barriärer för kvinnor inom den branschen beskriver Germain att 

självförtroende är nyckeln till framgång. Tror du inte på dig själv kommer ingen annan att tro 

på dig heller. Utifrån ett sådant synsätt kan världen ge intryck av att vara väldigt hård. Men 

arbetslivet är inte enkelt, det ser vi bara på vår enkätundersökning, respondenterna är tenderar 

att vara hårda i sin kritik till de anställda. Särskilt där vi gav dem en rad att skriva på, kritiken 

är rakt på sak och mycket tuff. Till exempel ”Inte varit ett arsle och insett hur betalningar för 

utflykter fungerar.” och ”Varit mer tillmötesgående, kollat upp möjligheten till återbetalning 

och återkopplat så fort som möjligt i positiv anda.” Citat från våra öppna frågor i enkäten. 

Karin Kullberg (2006) beskriver att män tyr sig till män i arbetet, särskilt när de är en 

minoritet. I de fall hon studerade arbetsplatser såg hon en utveckling hos männen, som ledde 

till deras avancemang internt. Det som gjorde att man höjde ett ögonbryn var att kvinnorna 

uppmuntrade denna typ av utveckling. Istället för att motarbeta männen, uppmuntrades de av 

kvinnorna. De ansågs bäst lämpade för uppgifterna. Detta i sin tur gav dem en bra kontakt med 

sina manliga chefer, som sedan gav dem ytterligare förmåner. Men vad vi inte vet är vilka 

kollegor den manliga könsminoriteten har på sin arbetsplats. Han kanske är ensam man på 

förskolan, vilket enligt Kullbergs (2006) beskrivning skulle innebära att kvinnorna runtomkring 

honom skulle trycka på att den manliga könsminoriteten skulle ta hand om exempelvis det 

tekniska arbetet. Om nu Kullbergs (2006) beskrivning är helt korrekt och vi utgår från att 

samhället ser ut på det viset, då skulle alltså mannens kvinnliga kollegor lyfta honom uppåt i 

organisationen, de hjälper alltså honom att klättra på karriärstegen. När den manliga 

könsminoriteten på så sätt når en viss nivå och möts av andra män i organisationen skall han 

alltså komma bra överens med dem, och få ännu mer förmåner. Vilket i sin tur leder till en 

ytterligare utveckling och så vidare. Genom en sådan utveckling kan alltså han, utan tillräckliga 

erfarenheter enligt våra respondenter nå en riktigt högt uppsatt position inom verksamheten.  

Tittar man då istället på den kvinnliga könsminoritetens utveckling. Hon sägs sakna 

självförtroende och arbetar sannolikt inte med andra män inom förskolan, då det är en ytterst 

liten grupp män som arbetar i Sveriges förskola (se tabell 5b). Kommer hon lyckas nå en högre 

hierarki och till och med nå högre inom verksamheten. Ett mycket spontant svar skulle vara, 

troligtvis inte. Men om hon då inte tillhör en könsminoritet på arbetsplatsen, bör hon inte ha 

vilka möjligheter som helst. Detta leder oss in på en fråga om intryck, våra respondenter anser 

att den kvinnliga könsminoriteten trots allt är kompetent för sitt arbete. De tycker också att hon 

ger ett positivt intryck i sin yrkesroll. Samtidigt som mannen ger ett negativt intryck, när de ger 

exakt samma svar.  
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Yttre påverkan 

Att se människors motivering till huruvida en person ska klara av en uppgift eller inte, 

kan vara svårt. Men som diagrammen visar ställer sig respondenterna till ett faktum att den 

manliga könsminoriteten troligtvis inte kommer lösa problemet. Bedömningen görs alltså med 

situationen i åtanke, även om han befinner sig i en utsatt situation. Soidre (2009) beskriver 

könssegregeringen i två former, vertikal och horisontell. I det här fallet är det den horisontella 

könssegregeringen som är tydlig. På så sätt kan man fundera om det är just en manlig 

förskolelärare som ligger till grund för frågan, eller om det är hans beteende. Det kan i princip 

vara vad som helst. Vilket gör det svårare att diskutera och hitta en potentiell lösning. Men det 

konkreta data vi fått fram av våra respondenter är att de inte litar på den manliga 

könsminoriteten i sin yrkesroll.  

Men grunden till hela situationen är just könssegregeringen, att det finns sådana extremt 

fördelade branscher på den svenska arbetsmarknaden. Det finns olika upplägg på vad som 

räknas som minoritet, men en extrem minoritet för män är just förskolelärare. Byggbranschen 

är en mycket mansdominerad arbetsbransch, där det självklart finns kvinnor som arbetar. Men 

de är inte många, och en allmän jargong kan vara betydligt tuffare bland män. Där tyvärr 

kvinnor kan utsättas för tuffa miljöer och grova förolämpningar, genom att bara gå till jobbet. 

Detta är också ett ämne som kan förskönas bland svenskar och det är lätt att glömma hur det 

framstå situationer som är riktigt obehagliga. I dagens samhälle kan man tyvärr glömma bort 

att lysa upp dessa problem och skapa en tillåtande arbetsmiljö där alla ska kunna känna sig 

säkra och slippa påhopp och grova kommentarer, bara för att du arbetar på en könssegregerad 

arbetsplats.  

Nu är människor unika och arbetar på olika sätt, det får man inte glömma bort. Samtidigt 

som det är viktigt att inte glömma bort hur människor påverkas av varandra och faller gärna in 

i mönster. Därför kan jargonger och sociala miljöer på könssegregerade arbetsplatser skapa en 

otrevlig arbetsmiljö. Germain berättar om vikten av självförtroende, men även hur olika 

barriärer sätts upp i olika miljöer. Oavsett om det handlar om en man i förskolan, eller en kvinna 

på en byggarbetsplats, så behöver du som arbetstagare kanske acceptera den del påhopp. I 

kvinnans fall kommer det troligtvis från kollegorna, men i mannens fall kommer det från 

föräldrarna, i båda yrkesrollerna finns det en yttre påverkan. Denna yttre påverkan påträffas i 

alla typer av yrken, den tar sig bara i olika uttryck, även om det är en arbetsplats som inte har 

Figur 7a: Svarsfördelning i procent för grupp 

M.K. ang. problemlösning 

Figur 7b: Svarsfördelning i procent för 

grupp K.K. ang. problemlösning 
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en extrem könssegregering, alla yrkesroller utsätts för press från annat håll. I dessa lägen faller 

jag tillbaka till Germains beskrivning av självförtroende. Vikten av att våga lita på sig själv, du 

har garanterat bättre verktyg än vad du tror.  

Inställning till arbetstagaren 

  

Som vi kan se från vår undersökning så har kunderna ganska skilda åsikter kring vem de 

pratade med. På det sättet som våra fall är upplagda är situationerna identiska med varandra, 

bortsett från att det är en kvinna och man som arbetar. Trots detta får vi en så pass tydlig skillnad 

som syns i diagrammen. En förklaring till detta kan vara en svårighet att genomföra samma 

möjligheter till förklaringar och olika typer av bemötanden som sker mellan arbetstagaren och 

kunden. Torres (2014) har en förklaring med sin beskrivning av the scar effect.  

 

Figur 8a: Svarsfördelning i procent för grupp M.M. 

angående bemötande. 

Figur 8b: Svarsfördelning i procent för grupp K.M. 

angående bemötande. 

Figur 9: Svarsfördelning i procent för grupp K.M. 

angående arbetstagarens saknade egenskaper. 
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Poängen med scar effect är att i de fall där kvinnor försöker att ta sin in på 

mansdominerade arbetsplatser får det statistiskt svårare att komma in, om de har en historia 

från ett kvinnodominerat yrke (Torres 2014). Som vi kan se på diagrammet så är detta kvinnan 

som arbetar på en bilverkstad, där respondenterna anser att hon saknar vissa egenskaper. där vi 

kan använda scar effect som förklaring, om vi kan säkerställa att hon har arbetat på en 

kvinnodominerad arbetsplats innan. När vi senare frågar vilka egenskaper kvinnan kanske 

saknar för att ge ett bättre bemötande till kunden får vi ett resultat, hon saknar egenskaper som 

utbildning, kunskap, erfarenheter, bemötande och självsäkerhet. Kommer hon då från en 

kvinnodominerad arbetsplats som till exempel kontors assistent eller liknande, så har hon enligt 

scar effect svårare att etablera sig på bilverkstaden än vad den manliga könsminoriteten har. 

Granberg (2013) beskriver att kunskap är den grundläggande byggstenen för kompetens. Men 

när våra respondenter menar att den kvinnliga könsminoriteten saknar både kunskap och 

erfarenheter så kan det bidra det till en nedåtgående spiral som ger ett intryck av henne som 

mindre kompetent person.  

Granbergs (2013) beskrivning av faktisk kompetens är den kompetens man är innefattar 

i verkligheten, inte det du kan visa upp med intyg eller liknande. En tolkning på hur man får 

och etablerar faktisk kompetens på ett personligt plan är via erfarenheter, att man genom att 

leva och utvecklas som person ger en positiv utveckling på vissa områden. Som i vårt fall kretsar 

kring att reparera bilar och andra maskiner (Granberg 2013). Men om kvinnan nu inte har fått 

möjligheten att komma in ordentligt på arbetsplatsen som scar effect förklarar, så har hon inte 

fått möjligheten att utvecklas och skaffa sig några erfarenheter. Vilket enligt våra personliga 

erfarenheter av arbete är nödvändigt för att kunna visa någon som helst kompetens på ett 

område. Du lär dig inte ett nytt datasystem på någon timme, du blir inte företagets bästa säljare 

på en dag, du blir inte världens bästa gitarrist på en vecka. Allt kräver utveckling och tid, men 

framför allt erfarenheter. Har du då redan svårt att komma in på arbetsplatsen och in i arbetet 

från start så har du självklart problem med att skaffa dig erfarenheter och kunskap för att framstå 

som kompetent. 
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Våra respondenter menar alltså att den kvinnliga könsminoriteten inte är en kompetent 

bilmekaniker. Vad kan vi komma fram till från vår undersökning, att könsminoriteter har ett 

underläge. De jobbar från en position som är svår att anpassa sig till, vilket vi skulle kunna 

sammanfatta i en fråga. Är det omöjligt/problematiskt att ge ett kompetent intryck när du är en 

könsminoritet på en arbetsplats? Om så är fallet, hur ska vi hitta en lämplig lösning på 

problemet. Arbetsmarknaden är inte snabb när det gäller förändring, vi faller gärna in i gamla 

mönster och strukturer, strukturer som ger olika intryck till olika människor. Är det en 

diskrimineringsfråga, jämställdhetsfråga, kompetensfråga eller kanske fråga om 

självförtroende. Vår slutsats är att allt är inblandat, detta är idag ett problem som lyfts sällan 

upp. I Sverige har vi nått en punkt där väldigt många ämnen är fel att lyfta upp, att prata om. 

Man kan väldigt lätt gå över gränsen och människor känner sig kränkta, vilket skapar en 

försiktighet som är ganska ny för Sverige. Nu har den svenska kulturen under 1990 och 2000 

talet inte varit väldigt socialt öppen där vi haft en framåtanda socialt. Men med den nya 

försiktigheten är det inte lätt att lyfta upp och prata om ämnen som rör dessa punkter. 

Könssegregeringen är ett ämne som absolut borde tas på allvar, vi har nått en punkt som vi ser 

med den här undersökningen att män och kvinnor kan göra exakt likadant i samma situation, 

men få två helt olika intryck. Detta sätter spår i vår företagskultur och organisationsstruktur på 

högre nivåer, därför ser vi att undersöka den vertikala könssegregeringen är ett nödvändigt steg 

att ta. Jämställdhetsdebatten fokuserar väldigt tydligt på den vertikala stegen, men inte på den 

horisontella sidan på samma sätt. Vilken är minst lika viktig och enligt vår mening, grunden för 

de problem som finns på den vertikala sidan. Ett fokusskifte i den debatten skulle vara ett 

mycket viktigt framsteg, så att undersöka den horisontella sidan först tror vi kommer skapa en 

process som leder till en förbättring på båda sidor. 

Figur 10: Svarsfördelning i procent för grupp K.M. 

angående kompetens. 
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Ytterligare om Inställning till arbetstagaren 

Våra resultat har som sagt bevisat en tydlig distinktion över hur respondenten upplevde 

arbetstagaren. Enligt det som nämnts tidigare har däremot även bevis funnits för att det finns 

en slags jämbördighet mellan grupperna, samt därav även i de olika könsmajoriteterna. Till 

detta tillkallas figur 5, här återfinns som en tydlig samvariation mellan alla gruppers tolkning 

av vare sig de skulle vilja byta arbetstagare ifall det var de som var i denna situation. I detta fall 

finner vi att många faktiskt skulle vilja byta arbetstagare. Vilket såklart inte är så konstigt, då 

arbetstagarens sätt att hantera problematiken inte var helt optimalt utifrån kundens perspektiv. 

Men det mer intressanta är att svarsfördelningen på denna fråga var något nominal för alla 

experimentgrupper. Där de låg runt 50,0 procent för ja alternativet. Så det antagande man kan 

göra i detta anseende är att ifall valet av en ny arbetstagare som möjligtvis skulle kunna hantera 

situationen bättre än både Markus och Anna, var ur ett ekonomiskt synsätt mer tillfredställande 

än att behålla denna. När vi sedan vänder oss till nej alternativet ser vi att också här finns en 

slags samvariation mellan grupperna M.K., K.K. och M.M.. Vilket på så sätt stärker detta 

sistnämnda antagande. När vi sedan går vidare till alternativet vet ej upptäcks en intressant 

företeelse. Här har nämligen grupp K.M. en större andel, vid fortsatt analys finner vi att grupp 

fyras ja och speciellt nej alternativ är något inspärrad. Detta kan kopplas, som nämnts i 

resultatet, till social önskvärdhets bias. Detta verkar vara fallet då vi ser en komplett avsaknad 

av nej alternativet. Förmodligen måste respondenterna i grupp K.M., som insett vad 

experimentet handlade om, agerat för att inte visa sina sanna intentioner. Och därför valt att 

skriva vet ej istället för nej, trots att de andra gruppernas normativa resultat skulle pekat på en 

liknande utveckling. Orsaken till att detta uppstått måste vara på grund av den tabu som 

existerar runt begreppet kön relaterat till arbete. vi ser idag att samhällsdebatten är något 

vinklad, med god och ond anledning, till att inte medge uppenbara problematik. Trots att den i 

detta fall var samma för alla grupper. Antagandet som drivit respondenten att handla på sådant 

sätt kan ha varit att undvika att agera på så sätt att den egna agendan till samhällsdebatten inte 

blir skadat av detta experiment, trots att detta självklart inte var tanken. 

Ytterligare analys gällande inställningar om arbetstagaren uppkommer från variabeln 

saknade egenskaper, vars resultat redogjorts tidigare. Här finner vi att resultatet från grupp 

M.K., gällande deras uppsättning egenskaper, påminner något om varandra. Vi finner att 

bemötandet var något som saknades i båda fallen och kanske därför inte var relevant för 

koppling till påverkande könsnormer. Utöver det dock så fann vi att mannen i det 

kvinnodominerade yrket ansågs sakna erfarenheter och självsäkerhet. Detta kan kopplas till de 

teorierna om uppkomsten av könssegregeringen (Soidre 2009). Här finner vi att en möjlig 

förklaring återfinns i socialisationsprocessteorin och könsrollsteorin. Båda säger till att börja 

med att uppkomsten till detta kan vara på grund av existerande normer i vår omgivning, som 

kanske säger att en man i ett sådant yrke saknar både självförtroende och erfarenheter att 

handskas med barnuppfostran och relaterade arbetsuppgifter. Vilket även spelar in i 

tankegången i könsrollsteorin där könen, utöver detta, anses kunna var komplimenterande. Vi 

fann sedan i grupp M.M., kontrollgruppen för det manligt dominerade yrket, att kunskap, 

erfarenheter och självsäkerhet saknades inte bara mest, utan enbart. I relation till denna grupp, 

uppkommer kopplingen till grupp K.M.. Som då är försöksgruppen för det manligt dominerade 
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yrket, det vill säga den med en kvinnominoritet. Här fann vi att saknaden av bemötande och 

erfarenhet var de som var allra störst. Utöver det så saknades även utbildning, kunskap och 

självsäkerhet. Här ser vi alltså fler egenskaper relaterade till formell kompetens (Granberg 

2013). Där av är det möjligt att vi sett de förutfattade meningar som enligt 

socialisationsprocessen och könsrollsteorin med mera reproducerar och införlivar 

könsnormerna som leder till stratifiering och könssegregering (Soidre 2009).   

Besvarande av hypotesen 

Som ni kanske minns tog vi fram en hypotes som vi i princip redan har fått svar på, men 

genom att titta närmare och lägga den i fokus kan vi se hur manliga arbetstagare uppfattas som 

bättre. Tittar vi på variabeln kompetens (tabell 5b) kan vi se hur mannen trots allt uppfattas som 

mer kompetent än vad kvinnan gör, i samma yrke. Nu kan det bero på olika saker, men först 

ska vi klargöra att den första gruppen är störst och betydligt större än de andra grupperna. Med 

det ur vägen kan vi titta på orsak. 

Den primära förklaringen gäller just the scar effect, att som kvinna med bakgrund på en 

kvinnodominerad arbetsplats har svårt att ta sig in på en manlig dominerad arbetsplats. Nu är 

detta inte faller för första gruppen, där är det en man i ett kvinnodominerat yrke. Men principen 

gäller fortfarande, mannen uppfattas som mer kompetent utifrån. Vilket vi kan se i tabell 5b. 

Kopplar vi det till scar effect så kan vi tänka oss ett scenario där mannen framstår som bättre, 

även när han är minoriteten, ett sådant scenario måste ha effekter hos kvinnan som uppfattas 

som mindre kompetent. Skulle kvinnan i detta läge då söka sig till en manlig arbetsplats, då 

skulle hon utsättas för scar effects egenskaper på plats.  

Oavsett om kvinnan skulle söka sig till en mansdominerad arbetsplats så kan vi se på 

samma tabell att den generella uppfattningen är emot henne, hon kommer aldrig framstå som 

bäst. På grund av hur arbetsmarknaden är så pass könssegregerad idag, kvinnorna hamnar på 

andra plats i vilket fall som helst, även när de arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats. Med 

andra ord ser vi hur vår hypotes stämmer, vi har med hjälp av vårt resultat fått fram en tabell 

som beskriver det. Det enda ställningstagande vi egentligen kan ta är att stå på vår tabell och 

visa hur den fungerar eftersom den är heltäckande, men också bevisar den situation vi trodde 

skulle komma fram i vår hypotes. 

Allt vi kommit fram till i samband med hypotesen bevisar bara att samhället inte kommer 

framåt i den här frågan, att en kvinna till och med ses som sämre på sitt jobb, när majoriteten 

som arbetar där är kvinnor. Men problemet blir inte tydligt förrän det kommer in en man på 

arbetsplatsen som gör samma arbete, men det uppfattas som bättre. Det bevisar att den 

horisontella könssegregeringen är minst lika diskriminerande, felaktig, mansdominerad och 

förbisedd av samhället som den vertikala debatten. Detta hänger ihop med det som Kullberg 

(2006) pratar om, hur kvinnor hjälpte männen i socionomyrket att klättra uppåt, för att de 

erkände sig sakna de kunskaper som uppgiften kräver. Men om vi bortser från socionomyrket 

och tittar på de andra kvinnodominerade yrkena i Sverige, sjukvården, skola och 

kontorsassistenter, för att nämna några. Då kan alltså samma mönster gälla här, att de män som 

kommer in i dessa branscher kan överbevisa kvinnorna och klättra uppåt, utan hjälp från 



48 

 

kvinnorna. Men är det tvärtom så kommer kvinnorna troligtvis utsättas för en näst intill 

trakasserande jargong. 

Vi finner också att socialisationsprocesser och tillkommande könsroller kan vara en orsak 

till uppkomsten av könssegregeringen, vilket understryker relevansen av vår teoretiska 

referensram. Med andra ord kan detta vara det som leder den systematiska diskrimineringen av 

både kvinnor och män i arbetssituationer. 

Avslutande om resultat och analysavsnittet 

När vi har gått igenom och studerat detaljerna av våra resultat når vi avslutningen av vår 

undersökning. Detta väljer vi att genomföra med avsnittet slutsatser och diskussion som följer 

naturligt efter analyserna. Under våra slutsatser har vi till syfte att sätta punkt för våra 

ställningstaganden, i följd av våra spekulativa analyser. Där kommer vi förtydliga ytterligare 

vad vi kommit fram till, som avslut av vår undersökning och dess process. I det avsnittet 

kommer vi diskutera processen och dess olika hinder men även resultatens vikt och vilka 

resultat vi faktiskt fick ut av vår undersökning.  

Slutsatser och Diskussion 

I detta avsnitt kommer vi förtydliga vad vi kommit fram till i resultat och analysdelen. Vi 

vill förtydliga vårt syfte och återkoppla till vår frågeställning, samt hypotes. Utöver detta ska vi 

försöka att knyta ihop uppsatsens vitala delar och beskriva de slutsatser vi nått. Följt av 

slutsatserna vill vi beskriva vår individuella uppfattning av uppsatsens arbete och dess 

utformning. Titta närmare på hela processen och ge oss själva en möjlighet att blicka tillbaka 

för att se vad vi hade kunnat göra annorlunda för att effektivisera uppsatsen och en lärdom för 

framtiden.   

Under vår undersökning av de nämnda problemen har vi fokuserat på ett problem i 

Sveriges samhälle, ett problemområde på vår arbetsmarknad som blir mer och mer omfattande. 

Könssegregering är idag ett problem som inte diskuteras lika mycket som det borde, åtminstone 

den horisontella segregeringen. Därför har vi sett en nytta med vår undersökning, vi har vågat 

ta upp ett problem som i dagens samhälle kan ses som lite tabu. Problemet diskuteras kraftigt i 

fråga om jämställdhet och de områden där jämställdheten faller platt och saknas. Men de 

exempel som ofta tas upp rör väldigt sällan den horisontella arbetsmarknaden, utan debattens 

fokus ligger på den vertikala delen.  

Frågeställningen och hypotesen vi lade fram i de första avsnitten var främst för att 

fokusera på det som ligger till grund för ett potentiellt ställningstagande. Huruvida kön och 

kompetens hänger ihop och om de relaterar till varandra, i sådana fall på vilket sätt. Det första 

vi har kommit fram till är att kön och kompetens kan ta sig i sådana uttryck till varandra. Det 

är två skilda saker som kommer samman i verkligheten, på pappret vill man kanske undvika 

det. Kompetens är det en människa visar att man kan, i arbetstermer kan man säga att 

arbetstagaren använder sina färdigheter på ett produktivt sätt för att nå framgång. Men det är 

omöjligt att identifiera förrän personen sätts i faktiskt arbete. Det kanske framställs som en 

aning resultatinriktat, men det är trots allt det arbete är, en strävan för framgång. Vad olika 

individer ser som framgång är en helt unik bedömning som varje människa gör själv. Av vår 
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undersökning har vi sett att huruvida en person agerar så syns en koppling mellan kompetens 

och kön, du blir definierad i ditt arbete utefter ditt kön. Oavsett om du är man eller kvinna så 

finns det olika föreställningar utifrån, från kunder eller andra aktörer som har vissa åsikter om 

hur du ska agera i din yrkesroll. Här har vi sett en koppling mellan kön och den upplevda 

kompetensen utifrån, du som arbetstagare i en könsminoritet ses som mindre kompetent. Våra 

exempel rörde en man kontra kvinna i förskoleverksamhet och en kvinna kontra man i en 

bilverkstad. Även om de svarade och försökte lösa situationen på exakt samma sätt fick vi två 

helt olika utfall, beroende på vilken verksamhet vi satte in dem i. 

Vår första slutsats är alltså att kön och kompetens är mycket relevanta för varandras 

utveckling. Vårt kön identifierar oss i arbetet och därmed också vår kompetens, på gott och ont. 

Vår undersökning visar oss att män och kvinnor i könsminoriteter på arbetsplatsen blir 

definierade av sitt kön och därför spelar inte kompetensen någon roll. Internt kan det vara 

lugnare, arbetskamraterna kan vara tillmötesgående och kanske till och med uppskattar en 

blandning mellan könen, även om den är liten. Vi vet inte mer, bara det vi kan tänka oss händer 

internt, vår undersökning sätter sig externt och vi tittar från kundens perspektiv. Mest påtagligt 

blir det i frågan om förskoleläraren, även om både mannen och kvinnan löser situationen på 

exakt samma sätt anses ändå mannen sakna erfarenheter och kunskap, när kvinnan anses sakna 

självförtroende. Med andra ord är alltså kompetens och kön relevanta för varandras utveckling. 

Åtminstone från ett externt ställningstagande, yttre aktörer som i vårt fall är kunder bekräftar 

att det finns förutfattade meningar kring olika kön i olika arbeten. 

Vi ställde även upp en hypotes. Hypotesen lyder som så att det kommer bli en skillnad 

baserat på könssegregeringsyrke, det vill säga att skillnad i resultat kommer att uppstå om det 

är en kvinnlig respektive manlig majoritet på det yrke som analyseras. Denna skillnad kommer 

även att visa att en manlig arbetstagare kommer att uppfattas som bättre i ett kvinnligt yrke än 

en kvinna i ett manligt.  

Kort sagt kan man säga att det under vårt arbete med uppsatsen så möttes vi direkt av att 

det finns en skillnad mellan könen och dess yrke. Med det i åtanke nådde vi en lösning med 

vårt resultat och vår tabell 5. Den förklarar situationen på ett visst och genomskådligt sätt, men 

det som blir tydligt är hur kvinnorna faktiskt uppfattas som generellt sämre mellan våra 

respondentgrupper. Det spelar ingen roll vilket yrke hon har, hon uppfattas som mindre 

kompetent, eller att hon saknar självförtroende på ett annat sätt än vad mannen gör. 

Konsumenterna ser kvinnan på ett sådant sätt att hon hamnar på andra plats, även om hon 

arbetar i ett kvinnodominerat yrke. I detta kvinnodominerade yrke får mannen också kritik av 

våra enskilda respondenter, men generellt sett mellan de olika respondentgrupperna så är 

sifforna i mannens favör.  

Som vi diskuterade i analysen så finns det olika möjliga orsaker, men vår tydligaste 

tolkning av detta är just hur blind samhällsdebatten har blivit, det är så mycket olika oklarheter 

bland människor, särskilt när det handlar om en sådan här debatt. Men också hur pass 

könssegregeringen har tagit ett så starkt fäste i Sverige, att kvinnor och män inte kan ses som 

jämställda i arbetslivet, och i arbetsmarknadens ögon (Soidre 2009). Våra respondenter i 

enkäten ställer vi som kunder eftersom det är konsumenternas bild vi är intresserade av. 

Kunderna har i detta fall fått en bild av våra fiktiva arbetstagare. Den bilden tror vi appliceras 
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på verkligheten, en bild som visar hur vi människor placerar våra åsikter i samband med första 

intrycket. Kort sagt kan vi definiera kön och kompetens som självklara produkter av varandras 

utveckling, men utöver deras sammansvetsning finns det olika egenskaper som människor 

besitter. Det är dessa egenskaper som gör det omöjligt att stanna vid det svaret. Det främsta 

problemet vi kan se från vårt håll är hur komplicerat begreppet kompetens är, men tack vare 

Granbergs (2013) definition av begreppet kan vi få en bild som vi anser är bra. Att kunskap är 

grunden till kompetens och begreppets två formuleringar, formell och faktisk. Det bevisar för 

oss att man behöver mer än ett intyg för att vara kompetent på området. Men även att vårt kön 

inte definierar oss som människor mer än vad vi vill, det ska inte påverka vår arbetssituation 

negativt. 

Avslutande diskussion 

Avslutningsvis har vi alltså funnit bevis för att en konsuments åsikter överensstämmer 

mycket med könsmärkningen på vissa yrken samt de könsroller som återfinns i många teorier. 

Till det senare fann vi dock att dessa könsroller inte alltid erhålls som komplementära, där av 

inser vi vikten av begreppet genus där maskulint och feminint inte nödvändigtvis är 

komplementära. Vi fann att manliga och kvinnliga minoriteter i extremt könssegregerade yrken 

faktiskt kan uppfattas som mindre kompetent. Därför anser vi att vi lyckats med vårt syfte för 

denna studie. Vi insåg även att vår första hypotes verkar stämma överens med konsumenternas 

åsikter, det vill säga att resultaten kommer skilja sig i sin utformning om man jämför en manlig 

respektive kvinnlig minoritet. Vår andra hypotes har dock endast delvis stämt överens med våra 

resultat, vi fann att i många fall så var den manliga minoriteten uppfattade kompetens positivare 

än den kvinnliga. Dock fann vi att detta, i vissa fall, inte var förenligt med våra resultat. 

Detta, anser vi, öppnar upp en diskussion om hur en konsuments köpkraft kan influensera 

arbetsmarknadens segregering baserat på kön. Eftersom våra respondenters upplevelser som 

konsumenter visar på något klartydliga skillnader i hur dessa minoriteter uppfattas i könsmärkta 

yrken. Har denna upplevda brist på kompetens, från konsumenter, påverkat arbetsmarknaden 

på något sätt. Är det möjligt att dessa uppfattningar skadar jämställdhetsarbetet. 

Avslutande reflektioner 

Arbetsprocessen har pågått sedan februari, vi har efter startseminariet arbetet med 

uppsatsen och genomfört samtliga delar på skilda håll. Däremot har vi under arbetets gång haft 

en bra kontakt med varandra över Skype, på grund av att vi befunnit oss på olika ställen där 

transport har varit grunden till att vi inte kunnat arbeta tillsammans på plats varje dag. Vi har 

istället haft ett bra samarbete med olika delar där vi tydligt delat upp det mellan oss och arbetat 

på var sitt håll mot samma mål. Processen har varit lång och tidskrävande, men vi har haft en 

bra förståelse för varandras arbetsmetoder och därav lyckats arbeta bra tillsammans. Dock 

innebär detta några kommunikationsproblem relaterade till konkretiseringen av studien samt 

relaterade till svårigheter med att samman kopplingen efter att ha delegera ut skrivandet på detta 

sätt. 

Ska vi däremot titta lite på processens upplägg och de problem som varit tydliga under 

denna tid. Så är det första vi kan säg att ett internet experiment är ett stort ämne att utföra. Vi 
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kunde heller inte få tag i något bra internetbaserat enkät- eller experiment-verktyg, utan vi hade 

endast tillgång till dåliga gratis program för att utforma enkäter. Dessa program kunde inte 

uppfylla de behov som detta experiment behövde. Slutligen använde vi oss av Survey & Report 

som tillhandahölls av Karlstads Universitet. Det var ett spartanskt verktyg som var mycket 

tidskrävande att använda för att utforma vårt internet experiment, vilket kräver mer än en vanlig 

enkät. Arbetet var långsamt, frustrerande och det var svårt att sätta sig in i mjukvarans olika 

funktioner. Verktyget var näst intill omöjligt att förstå utan någon bättre information över hur 

den fungerade. Det var snarare ett verktyg som förstörde för oss än hjälpte oss. Allt detta gjorde 

så att vår enkät kom ut något senare än vad vår tidsplan egentligen hade utgått från. Ett exempel 

på ett av dessa problem var när enkäten behövdes omredigerades nästan från början, bara på 

grund av den dåliga utformningen av programmet. Detta dubbelarbete med att göra om hela 

experimentet kunde gjort det näst intill omöjligt att hinna få ut den, dock lyckades de gamla 

frågorna räddas och det sparade oss en del tid. Men överlag så var det en tidskrävande process 

som gav oss en hel del problem. Vilket resulterade i att enkäten endast kunde ligga öppen under 

en veckas tid, vilket inte riktigt räcker för att få in de svar vi behövde. Vi hade helst sett att den 

kunde ligga ute i minst två veckor. Detta resulterade i att vi bara fick in 53 svar av vår prognos 

som var minst 100. Antalet svar ledde också till problem i kvoteringen av grupperna, som sin 

tur uppgav missvisningar i mycket av resultatet. Vilket självklart skapade problem för att utföra 

korrekta slutsatser och antaganden. Vi fann speciellt att detta vart ett stort problem när vi 

redovisade resultatet för de frågeteman som vi tagit fram. Felet ligger troligtvis i att vi 

överskattade verktyget och att vi inte var förberedda på ett sådant bakslag. För spridning 

använde vi oss av sociala medier för distribueringen av enkäten, främst via Facebook där våra 

vänner fick svara och dela på experimentet. I efterhand tänkte vi på att vi skulle kunnat använda 

andra medier för att nå ut till fler. Utöver allt detta har vi fått någorlunda bra resultat och 

dessutom känner vi att arbetet har utförts bra tillsammans.
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Bilaga 1: Internet Experiment med case och medföljande enkät 

Hej och välkommen 

Vi är två studenter från Karlstads Universitet som just nu skriver ett examensarbete i 

Arbetsvetenskap på handelshögskolan. I samband med detta har vi skapat denna enkät, som vi 

hoppas att ni vill medverka i. 

Det som kommer att hända är att du först kommer att välja en grupp. Varje grupp har plats för 

25 personer, ifall de är fulla så kommer ett meddelande visas där ni kommer att bli hänvisade 

till att gå tillbaka och välja en annan grupp. Efter detta så kommer ni bli skickade till ett 

frågeformulär. I början av detta frågeformulär kommer ni få läsa ett case, det vill säga en 

slags händelserapportering. Detta case kommer innehålla en kort beskrivning av kontexten 

som råder samt en kortare konversation mellan en arbetstagare och kund. Efter att ni läst detta 

case så kommer själva frågorna. I dessa frågor ska du svara efter hur du upplever situationen. 

Medverkande i denna studie är frivillig och du har som respondent rätt att avsluta din 

medverkan när du vill. Det innebär inga negativa följder i det fall där du väljer att avsluta din 

medverkan. Ditt svar i denna studie kommer att vara anonymt, vilket kommer att innebära 

bland annat Att den information du lämnar i denna studie kommer på inget sätt kunna 

användas för att identifiera dig. Den information som på något sätt skulle kunna användas till 

att identifiera dig kommer att hanteras på så sätt att ingen utomstående till studien kommer att 

ha tillgång till denna information. Samt så kommer denna information endast framföras som 

statistik i studien. Den information du lämnar i denna studie kommer endast användas i 

forskningsändamål, det vill säga att den inte kommer att användas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften. Den kommer heller inte att användas i beslut eller åtgärder 

direkt kopplad till dig som individ. 

Genom att godkänna detta, med valboxen nedan, så lämnar du ditt samtycke till att medverka. 

Ifall du är under 15 år och vill medverka i vår studie, så vill vi att du ber en förälder eller 

vårdnadshavare kontakta oss gällande ert samtycke. 

Hela enkäten beräknas högst ta ca 10 minuter. 

Vänliga hälsningar 

Linus Nielsen Isho och Patrik Prim 

Kontakt: [vår mailadress stod här] 

 

1. Jag har läst och godkänt ovanstående 

 Ja 

2. Grupp indelning 

 Grupp 1  

 Grupp 2  

 Grupp 3  

 Grupp 4 

 



 

 

 

Grupp 1: Case 

Här är en konversation mellan förskoleläraren Markus och en förälder. Bakgrunden till detta 

är att deras barn har blivit sjuk precis innan skolan ska åka på en utflykt, som föräldern 

tidigare hade betalat för. Föräldern ringer upp skolan för att få tillbaka pengarna. 

Markus: - Hej, det är Markus från solrosen på skolan. Vem är det jag pratar med. 

Föräldern: - Hej, det **** och jag ringer för att **** mår lite dåligt och kan inte åka med på 

utflykten imorgon. 

Markus: - Oj då, vad synd. Men ja han verkade må dåligt sen lunchen igår. 

Föräldern: - Ja, precis. Men han kan tyvärr inte följa med då. Så skulle det gå att få tillbaka 

insättningen för resan, eftersom han inte kommer kunna åka? 

Markus: - Nja, det kan bli lite svårt. Vi har ju använt en firma för att boka resan. Och de har 

bara paketpriser. 

Föräldern: - Fast det borde väl inte vara så svårt. Ni skulle väl ändå inte betala för än ni kom 

till bussen imorgon? går det inte att bara ringa till dem idag och berätta att det blir en unge 

mindre? 

Markus: - Hmm, jag vet inte, kanske om jag frågar dem innan jag slutar, fast jag har lektioner 

hela dagen. Jag vet inte om jag kommer ha nog med tid till det. 

Föräldern: - Men snälla, det kan väl inte ta så lång tid. 

Markus: - Ja, jag kan väl försöka i alla fall. Jag hör av mig efter skoltid om det gick bra. 

Funkar det? 

Föräldern: - Ja, det låter bra. Vi hörs då. 

Markus: - Det gör vi. Hej då. 

Föräldern: - Hej då. 

 

 

Grupp 2: Case 

Här är en konversation mellan förskoleläraren Anna och en förälder. Bakgrunden till detta är 

att deras barn har blivit sjuk precis innan skolan ska åka på en utflykt, som föräldern tidigare 

hade betalat för. Föräldern ringer upp skolan för att få tillbaka pengarna. 

Anna: - Hej, det är Anna från solrosen på skolan. Vem är det jag pratar med. 

Föräldern: - Hej, det **** och jag ringer för att **** mår lite dåligt och kan inte åka med på 

utflykten imorgon. 

Anna: - Oj då, vad synd. Men ja han verkade må dåligt sen lunchen igår. 

Föräldern: - Ja, precis. Men han kan tyvärr inte följa med då. Så skulle det gå att få tillbaka 

insättningen för resan, eftersom han inte kommer kunna åka? 

Anna: - Nja, det kan bli lite svårt. Vi har ju använt en firma för att boka resan. Och de har 

bara paketpriser. 

Föräldern: - Fast det borde väl inte vara så svårt. Ni skulle väl ändå inte betala för än ni kom 

till bussen imorgon? går det inte att bara ringa till dem idag och berätta att det blir en unge 

mindre? 

Anna: - Hmm, jag vet inte, kanske om jag frågar dem innan jag slutar, fast jag har lektioner 

hela dagen. Jag vet inte om jag kommer ha nog med tid till det. 

Föräldern: - Men snälla, det kan väl inte ta så lång tid. 

Anna: - Ja, jag kan väl försöka i alla fall. Jag hör av mig efter skoltid om det gick bra. Funkar 

det? 

Föräldern: - Ja, det låter bra. Vi hörs då. 

Anna: - Det gör vi. Hej då. 

Föräldern: - Hej då. 



 

 

 

Grupp 3: Case 

Här är en konversation mellan Markus som är bilmekaniker och kunden. 

Kundens bil har gått sönder och kunden behöver ta sig till en bilverkstad. När kunden 

kommer 

dit förklarar denne sitt problem med bilen och få den hjälp som behövs för att få bilen 

reparerad. Markus på bilverkstaden lyssnar noga på problemet gällande bilen. 

Markus: - Hej, vad är problemet med bilen, den låter lite krasslig. 

Kunden: - Tjenare. Ja den går dåligt, jag var påväg till landet och skulle fixa lite med huset. 

Men mitt på motorvägen skakade det till i bilen och jag tappade fart och fick stanna vid sidan 

av vägen. 

Markus: - Ja det verkar som att underredet har fått sig en riktig smäll. Vi behöver troligtvis 

jobba hela dagen med detta. 

Kunden: - Oj då är det allvarligt? 

Markus: - Det kan jag inte svara på än, utan jag behöver undersöka detta mer. 

Kunden: - Kommer det bli väldigt dyrt att fixa det? 

Markus: - Som sagt så behöver jag undersöka problemet närmare för att veta vilka reservdelar 

som behövs och så vidare. 

2 timmar senare ringer Markus upp till kunden. 

Markus: - Vi har fortfarande inte hittat felet, och vi behöver mer tid. 

Kunden: - Kan jag inte få det fixat idag? 

Markus: - Nja vi har väldigt mycket att göra idag. Jag hör av mig senare om vi lyckas få tid 

till det. 

 

 

Grupp 4: Case 

Här är en konversation mellan Anna som är bilmekaniker och kunden. 

Kundens bil har gått sönder och kunden behöver ta sig till en bilverkstad. När kunden 

kommer dit förklarar denne sitt problem med bilen och få den hjälp som behövs för att få 

bilen reparerad. Anna på bilverkstaden lyssnar noga på problemet gällande bilen. 

Anna: - Hej, vad är problemet med bilen, den låter lite krasslig. 

Kunden: - Tjenare. Ja den går dåligt, jag var påväg till landet och skulle fixa lite med huset. 

Men mitt på motorvägen skakade det till i bilen och jag tappade fart och fick stanna vid sidan 

av vägen. 

Anna: - Ja det verkar som att underredet har fått sig en riktig smäll. Vi behöver troligtvis 

jobba hela dagen med detta. 

Kunden: - Oj då är det allvarligt? 

Anna: - Det kan jag inte svara på än, utan jag behöver undersöka detta mer. 

Kunden: - Kommer det bli väldigt dyrt att fixa det? 

Anna: - Som sagt så behöver jag undersöka problemet närmare för att veta vilka reservdelar 

som behövs och så vidare. 

2 timmar senare ringer Anna upp till kunden. 

Anna: - Vi har fortfarande inte hittat felet, och vi behöver mer tid. 

Kunden: - Kan jag inte få det fixat idag? 

Anna: - Nja vi har väldigt mycket att göra idag. Jag hör av mig senare om vi lyckas få tid till 

det. 

 

 



 

 

 

Jag har läst ovanstående case i sin helhet. 

Ja, det har jag. 

 

Kontroll frågor: 

Grupp x: Fråga 1: Hur gammal är du? 

[Skriv tal här] 

Grupp x: Fråga 2: Vilket kön tillhör du? 

1. Man 

2. Kvinna 

3. Annat 

Grupp x: Fråga 3: På vilka utbildningsnivåer har du studerat? 

1. Grundskola 

2. Gymnasium 

3. Komvux 

4. Akademisk Utbildning 

5. Högre Akademisk Utbildning 

6. Yrkesutbildning/Yrkeshögskola 

 

Studie frågor: 

I dessa frågor ska du svara efter hur du upplever konversationen ovan och på så sätt 

kunna anta något om personerna i texten. 

 

Grupp x: Fråga 4: Vad tycker du om [Arbetstagarens] sociala kompetens? 

1. Dålig 

2. Ganska Dålig 

3. Varken eller 

4. Ganska Bra 

5. Mycket Bra 

Grupp x: Fråga 5: Vad är ditt intryck av [Arbetstagaren] som person? 

1. Mycket negativt 

2. Negativt 

3. Varken eller 

4. Positivt 

5. Mycket positivt 

Grupp x: Fråga 6: Hur är [Arbetstagaren] bemötande till kunden? 

1. Dåligt 

2. Ganska Dåligt 

3. Varken eller 



 

 

4. Ganska Bra 

5. Mycket Bra 

Grupp x: Fråga 7: Hur kompetent verkar [Arbetstagaren] vara relaterat till sitt arbete? 

1. Inte alls kompetent 

2. Ganska låg kompetens 

3. Tillräckligt kompetens 

4. Ganska hög kompetens 

5. Väldigt kompetent 

Grupp x: Fråga 8: [Arbetstagaren] tyckte att denne hanterade situationen på ett bra sätt 

Instämmer du? 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer till viss del 

3. Varken Instämmer eller inte 

4. Instämmer någorlunda 

5. Instämmer helt och hållet 

Grupp x: Fråga 9: Anser du att [Arbetstagaren] har rätt kunskap relaterat till sitt yrke? 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer till viss del 

3. Varken Instämmer eller inte 

4. Instämmer någorlunda 

5. Instämmer helt och hållet 

Grupp x: Fråga 10: Anser du att [Arbetstagaren] har tillräcklig erfarenhet för detta yrke? 

1. Instämmer inte alls 

2. Instämmer till viss del 

3. Varken Instämmer eller inte 

4. Instämmer någorlunda 

5. Instämmer helt och hållet 

Grupp x: Fråga 11: Hur kvalificerad anser du att [Arbetstagaren] är i relation till sitt 

arbete? 

1. Inte alls kvalificerad 

2. Något kvalificerad 

3. Varken kvalificerad eller inte kvalificerad 

4. Tillräckligt kvalificerad 

5. Mycket kvalificerad 

Grupp x: Fråga 12: Hur självsäker är [Arbetstagaren] i sitt arbete? 

1. Ej självsäker 

2. Inte särskilt självsäker 

3. Varken eller 

4. Ganska självsäker 

5. Väldigt självsäker 



 

 

Grupp x: Fråga 13: Hur sannolikt tror du att det är att [Arbetstagaren] kommer lösa 

problemet? 

1. Osannolikt 

2. Låg sannolikhet 

3. Varken eller 

4. Ganska sannolikt 

5. Mycket sannolikt 

Grupp x: Fråga 14: Ställer kunden rimliga krav? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Kanske 

Grupp x: Fråga 15: Hur hade du gjort som kund i den här situationen? 

1. Likadant 

2. Annorlunda 

3. Vet ej 

Grupp x: Fråga 16: Om du hade gjort annorlunda, vad hade du gjort? (Max 140 tecken) 

[Text ruta här] 

Grupp x: Fråga 17: Hade situationen kunnat hanteras bättre om det till exempel var 

någon annan än [Arbetstagaren] på arbetsplatsen, som pratade med denna kund? 

1. Ja 

2. Nej 

3. Vet ej 

Grupp x: Fråga 18: Om du svarade ja på fråga 17. Vilken av dessa egenskaper hos 

[Arbetstagaren] tror du saknades? 

1. Utbildning 

2. Kunskap 

3. Erfarenheter i arbetet 

4. Kön 

5. Ålder 

6. Personlighet 

7. Social förmåga 

8. Bemötande 

9. Självsäkerhet 

10. Om annat, specificera 

 

 

Tack för din medverkan! 

Vi uppskattar att du tog tid att fylla i denna enkät. 



 

 

Vill du få en uppdatering när enkäten är klar? Skriv då in din e-postadress nedan. 

[Epost ruta] 

Tryck på "Skicka nu" för att avsluta enkäten. 

 

 


