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Inledning 
Uppsala universitet anordnar återkommande tillfällen för samverkan där forskare får möjlighet att 

möta frågor och problemställningar från andra sorts verksamheter och ibland inleda samarbeten 

eller gemensamma projekt, så kallad AIM-day. Under AIM-day 17/3 2015 presenterade Uppsala 

kommun frågan om hur man ur ett genusperspektiv kan förstå skillnad i självrapporterad hälsa hos 

kvinnor och män som är deltagare i projekt där IPS-Arbetscoacher jobbar utifrån IPS-metoden. IPS -  

Individual Placement and Support - är en evidens- och manualbaserad arbetsrehabiliteringsmetod för 

personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som behöver stöd i att finna, få och 

behålla ett arbete på reguljär arbetsmarknad. Studier har visat att metoden även kan fungera för 

personer med andra typer av psykiska funktionsnedsättningar. Inga krav ställs på specifik diagnos för 

att få delta. IPS-Arbetscoacher hjälper bland annat till med att hitta, kontakta och skapa relation med 

arbetsgivare, stöttning i kontakten med myndigheter, vårdkontakter, försörjning, bostad och annat 

som är av vikt för ett fungerande arbetsliv och vardag. Stödet som deltagaren får genom IPS ska helt 

och hållet baseras på individuella och specifika behov.  

IPS bygger alltså på att coacher möter deltagare och att de tillsammans arbetar fram den deltagande 

individens behov och möjligheter. Rutinmässiga mätningar av uppfattning om deltagande i Uppsala 

kommuns projekt med IPS-baserat stöd visade att mäns självskattade psykiska hälsa och 

hälsorelaterade livskvaliteter förbättrades i projektet medan motsvarande inte hände för kvinnor.  

IPS metoden kan i projektet betraktas som en strategi för att få ut människor med psykiatriska 

diagnoser i arbete. Att metoden är individbaserad är en central del av dess uppbyggnad och hur både 

deltagare och coacher förstår och verkar i projektet. Det bygger på att individer med diagnoser 

anmäler sig för deltagande i ett program. Individerna möter en coach som hjälper dem att definiera 

vad de kan och vill arbeta med och som därefter är stöd för att komma igång med detta arbete på 

arbetsplatsen. Samarbetet börjar med att deltagaren fyller i en självskattningsenkät. Svaren på den 

enkäten sammanfattas sedan för hela gruppen deltagare och följs upp efter ett år. Därefter bygger 

metoden på att varje individ möts av coacher utifrån sina egna specifika förutsättningar och inte 

utifrån varken föreställningar om vilka förutsättningar de borde ha eller vilka möjligheter de borde 

ha. Det förstås och kommenteras således som en helt neutral metod, där varken diagnoser eller 

normer ska avgöra en människas möjligheter, med ett starkt inslag av förutsättningslöshet inför 

individens möte med arbetsmarknaden.  

Material 
Föreliggande studie genomfördes under delar av 2015 och 2016. Materialet bygger i huvudsak på 

intervjuer med deltagare och coacher. Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts varav fem var 

individuella, fem var med deltagare, två med coacher, en var med chefer/ledare. Totalt har 15 

personer intervjuats. En intervju föll bort på grund av personliga förhållanden. Två personer till skulle 

ha intervjuats men de kom inte till intervjun varför tillfällena ställdes in.  

 Deltagare och coacher har fått ungefär samma frågor, frågemallen har varit formulerad ungefär 

likadant inför alla intervjuer (bil 1) och har kunnat följas förhållandevis väl. Eftersom 

intervjuförhållandena har skiftat har mallen använts med viss variation men i huvudsak lika vid alla 

intervjuer. Skillnaden i intervjuförhållanden har varit framför allt om det har varit enskild eller 

gruppintervju. Intervjun med chefer och ledare hade också en annan utgångspunkt eftersom den 

hade ett mer strategiskt innehåll än de andra intervjuerna. Samtliga intervjuer varade en till en och 



en halv timme. Röstupptagning används som senare har transkriberats och det är dessa 

transkriberingar som ligger som underlag för föreliggande rapport.  

Syftet med intervjuerna har varit att undersöka både uppfattningen om skillnaden i rapporterad 

hälsa, dvs att kvinnor och män upplever deltagandet i projektet olika, och att studera uppfattningar 

om och konstruktioner av kön samt hur dessa uppfattningar och konstruktioner får konsekvenser för 

utfallet i samarbetet. Syftet har inte varit att undersöka metodens effektivitet eller huruvida 

deltagarna kommer lättare i arbete genom metoden utan hur kön inverkar på deltagandet, om det 

gör det.  

Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska grunden för analysen är baserad på Joan Ackers teori om hur kön görs i dagligt arbete. 

Utgångspunkten är att kön görs, att detta sker, i processer och att det finns skilda processer eller 

processer med olika djup (Acker, 1990). Acker menar med sin teori att arbetsliv, den dagliga 

praktiken, leder till könsskilda sammanhang, att kvinnor och män, feminint och maskulint, skapas och 

återskapas hela tiden och det leder till olika könskodningar. Kvinnor görs till en sort och män till en 

annan. Detta ger konsekvenser för hur individer kan utför arbete. I min egen forskning har jag använt 

Ackers processer på olika organisationer och undersökt hur kvinnligt och manligt, femininitet och 

maskulinitet görs i olika sammanhang. Jag har då också tittat på konsekvenserna av den här 

könskodningen för hur man kan utföra det uppdrag man har. Dessa könsgörande processer, hur man 

könskodar en verksamhet inverkar på hur man bemöter deltagare/kunder/avnämare/motsvarande 

(Andersson, 2007; Häyrén Weinestål mfl 2014; Häyrén, 2016; 2017). Det sätt som man blir till som 

kvinna och man/feminin och maskulin i exv jargongen vid fikabordet tar man med sig när man utför 

sitt uppdrag. Det går inte att separera dessa konstruktioner helt från varandra, det sätt man 

könskodar vid fikabordet och det sätt man könskodar i mötet med exv deltagare, mer än möjligen i 

enstaka handlingar eller till en del beroende på variationen i uppdraget.  

Som kompletterande teori har jag använt i huvudsak Yvonne Hirdmans teori om genusordningen 

eftersom den ger en möjlighet att förstå, till synes, neutrala kommentarer utifrån ett könsperspektiv 

(Hirdman, 2004). Även Anna Wahls forskning har tillämpats och hennes teorier om könsblindhet, 

könsneutralitet och könsmedvetenhet (Wahl mfl) 

Kön som processer 
Acker menar alltså att kön skapas i processer och att dessa processer pågår parallellt på en 

arbetsplats. (Häyrén, 2017): 

Den första processen är den som ringar hur kön är representerat i ett sammanhang, på en formell 

nivå. Det är tätt knutet till en kvantitativ analys som t ex även Wahl mfl (Wahl, 2001) och Hirdman 

ofta återkommer till och som ett flertal organisationsforskare menar är en viktig nivå för att förstå en 

organisations könsuppdelningar i yrken, verksamheter, resursfördelning etc. Den går ut på att 

tydliggöra vilka som arbetar var, hur maktfördelningen ser ut i kvantitativa termer, alltså huruvida 

det är kvinnor eller män som är chef respektive exv deltagare och kan åskådliggöras med hjälp av 

statistik över kvantitativa fördelningar i exv arbetsuppgifter, befattningar, geografisk arbetsplats och 

liknande.  

Den andra processen är skapandet av symboler, bilder och lika former av föreställningar som 

utrycker bekräftar och ibland motsäger könsuppdelningar. Kulturella symboler och föreställningar om 

kön och könsskillnader i organisationer. Föreställningar om kön kan betraktas på flera analysnivåer. 

De kulturella symbolerna visar föreställningar i allt från språk till artefakter och yttre uttryck, när man 



betraktar språk och ordval som kulturella symboler. I den här processen inbegrips därför t ex hur 

kvinnor och män porträtteras, talas om och framställs i en organisation. 

Den tredje processen innefattar könsmärkta beteenden, relationer, interaktioner och 

kommunikationer mellan människor. Den här processen innehåller också formuleringar men på en 

mer konkret nivå, alltså hur man talar till och om varandra, vad som betraktas som kvinnlig 

respektive manlig praktik och uttryck. Acker menar att det är den medvetna interaktionen, alltså det 

som faktiskt sker i relationer, som utgör den här processen. Det är iscensatta över- och 

underordningar som skapar allianser och inkludering/exkludering.  

Den fjärde processen innefattar mentala processer hos individer, där förståelse för organisationens 

könsmärkning skapas kring arbete, möjligheter och krav på passande beteende och attityder. 

Individuell förståelse och formande av könsidentiteter ingår också i den här processen.  

Dessa processer, eller pågående nivåer för könsgöranden, menar Acker har ett högt förklaringsvärde 

för hur kvinnor och män blir till i arbete och arbetslivskontexter.  

Kön i hierarki 
För att fördjupa förståelsen i varje process vänder jag mig till Hirdman vars teori om 

könsmaktskontraktet (även kallad genuskontraktet) visar hur man kan förstå könsgörande och norm.  

Hirdmans teori om könsmaktskontraktet bygger på två huvudprinciper 

1. Separation (vi ska göra kvinnor och män till olika) 

2. Hierarki (den manliga ordningens primat) 

Den första principen om separation ringar in att görandet av kvinnor och görandet av män är just ett 

görande och inte något deterministiskt fastställt. Att vi görs till olika och varandras motsatser är lätt 

att se, enligt Hirdman (Hirdman, 2004). Åtskilliga studier visar hur viktigt det anses vara att få veta 

könet på ett barn. Innan möjligheterna att tidigt i graviditeten med ultraljud få veta om barnet är en 

flicka eller pojke var frågan om kön den första frågan om det nyfödda barnet, från både föräldrar och 

omgivning. Eftersom det numera är tekniskt möjligt att få veta barnets kön långt innan det föds kan 

man säga att könskonstruerandet börjar betydligt tidigare än vid födseln. Vikten av informationen 

handlar inte bara om att kunna köpa rätt färg på kläder och barnkammartextilier utan också om att 

lättare kunna förhålla sig till (det väntade) barnet.  

Hirdman visar på hur kön görs och att det görs genom att konstruera olikhet både i tal och skrift, i 

förhållningssätt och förståelse av en individ och dens uttryck. Sammantaget kan man säga att både 

Hirdman och Acker visar teoretiskt att kön görs inte bara i vilken färg man klär en person, ett barn, i 

utan också i sina förväntningar på vad barnet – människan – ska visa upp i termer av beteende, 

livsval, egenskaper etc. Förväntningar på en person leder till ett visst beteende och viss identifikation 

som förstärks vid positiv gratifikation och försvagas vid negativ eller utebliven gratifikation. Om en 

individ exv förväntas visa upp vad som anses vara flickaktigt utseende, flickaktiga egenskaper och 

intressen och verkligen gör det så belönas vederbörande för det. Detta förstärker uppvisningen av 

könskonstruktion och leder till fortsatt normbunden könskonstruktion. Vid motsatsen, om att visa 

upp något annat än förväntat, så uteblir belöningen. I värsta fall ersätts den av någon form av 

bestraffning, exv exkludering ur en gemenskap eller stigmatisering av närvaro om vederbörande inte 

ändrar sitt beteende och börjar svara mot förväntan. Genusforskare har åtminstone sedan 1990-talet 

visat hur könskonstruktioner leder till inkludering eller exkludering och att detta skapar sammanhang 

– kontexter – där kön fortsätter att konstrueras, dvs att kön och sammanhang skapar varandra 

(Häyrén, 2016). Kort sagt om en individ i ett sammanhang förväntas visa upp kvinnliga egenskaper 



och kvinnlig identitet så kommer h-n med stor sannolikhet att göra det eftersom bestraffningen för 

att inte göra det är att bli normbrytande med risk för exkludering eller skamning, kritik eller liknande.  

Hirdman visar med sin teori att detta görs och att det leder till en hierarki där det som betraktas som 

manligt/maskulint anses vara det som är norm, det som är rätt och det som är ”startvärdet” som allt 

annat värderas gentemot. Hon visar med sin teori hur maskulinitet värderas högre än feminitet och 

att maskulinitetskonstruktioner är det som betraktas som det värde som både kvinnor och män har 

att förhålla sig till som det rådande. I olika sammanhang kan det vara olika maskuliniteter, enligt exv 

Raywin Connell, men det är maskulinitet som är norm (Hirdman, 2001; Connell, 1999; Connell & 

Messerschmidt, 2005; Häyrén, 2016).  

Kön och strategi 
Långt ifrån alla sammanhang innehåller medvetna diskussioner eller förhållningssätt till 

könskonstruktioner. Wahl mfl visar, i ledarskapsforskning, hur könsblindhet och könsneutralitet blir 

strategier för ledarskapskarriärer (Wahl, Holgersson och Hök, 1998. Det kan, i sin förlängning, 

användas även i andra sammanhang än just med avseende på karriärer. I handledning eller 

utredningssammanhang liksom coachning exv kan olika strategier användas för att förhålla sig till 

individer i verksamheten. Wahl mfl menar att den vanligaste strategin är den könsblinda strategin 

och som ofta tillämpas inledningsvis i en karriär eller ett sammanhang. Den innebär ett hävdande att 

det inte finns könsskillnader egentligen, utan det är vars och ens individuella prestation som spelar 

roll för hur resurser används och hur människor relaterar till varandra. I ett senare skede, eller vid 

något tillfälle, upptäcker man att den könsblinda strategin inte håller och då väljer man istället den 

könsneutrala strategin. Den innebär att man menar att det visserligen finns skillnader i kön men att 

den skillnaden inte spelar någon roll för vilka möjligheter man har eller vilka resurser man har tillgång 

till. Strategin innebär ett hävdande att kön inte inverkar på beslut eller beteenden utan det är varje 

individs egen kapacitet som leder till framgång eller deltagande i en kontext. Wahl visar hur den 

könsneutrala strategin byts mot en könsmedveten strategi när man inser att kön inverkar på 

möjligheter (Wahl, Holgersson och Hök, 1998). Teorin visar att insikten om att könskonstruktioner 

har inverkan på vad man gör, hur man använder resurser, kommer av att individer förstår 

konsekvensen av att bryta mot könsnormer på en arbetsplats. I Wahls studie handlade det om när 

kvinnor gör chefskarriär. Eftersom ledarskap är manligt märkt bryter kvinnor mot ledarskapsnormen 

när de blir chefer och har därför en annan sorts situation än män när de blir chefer (Wahl, 2001; 

Holgersson, 2004).  

Även i andra sammanhang uppstår effekter av val av strategi. Om man väljer en könsneutral strategi i 

ett uppenbart könad sammanhang ser man inte hur män och kvinnor, maskulint och feminint, görs i 

sammanhanget och slutsatsen blir att kön inte spelar någon roll, trots att det gör det.  

Sammanfattningsvis 
Frågan om könsneutralitet är intressant eftersom den innebär att man menar att människor kan 

frikopplas från förväntningar om könat beteende, vilket alltså exv Hirdman menar inte är möjligt. 

Wahl mfl pekar på att det inte är möjligt i en chefskarriär och jag har i  min egen forskning sett hur 

könskonstruktioner är mycket centrala i skapandet av arbetsmiljö och förhållanden i arbetsliv 

(Andersson, 2007; Häyrén Weinestål, 2014; Häyrén, 2016).  

Utgångspunkten för den här analysen är således att kön i hög utsträckning är en konstruktion och att 

konstruktioner värderas mot varandra så att vissa konstruktioner blir norm medan andra inte blir 

norm utan istället relateras till normen. I enlighet med samtida maskulinitetsforskning är det också 

variationer i könskonstruktioner så att olika sammanhang skapar grogrund för olika sorters 

könsuttryck.  



Frågan är vilka konstruktioner som kommer till uttryck i det specifika sammanhanget och vilka 

konsekvenser dessa konstruktioner får.  

Sammanhanget och materialet 
I det studerade sammanhanget figurerar flera olika identiteter såsom deltagare (och olika diagnoser 

blir till olika identiteter), coacher (och olika kompetenser hos coacher blir till olika identiteter). Dessa 

olika identiteter förhåller sig till varandra utifrån en förståelse av verksamheten och verksamhetens 

formella syfte. IPS metoden är det centrum kring vilket allas resonemang snurrar. Metoden 

kommenteras genom hela studien som en neutral och individbaserad metod där det absolut mest 

väsentliga är att individens möjligheter, definierade av individen själv, ska vaskas fram av helt 

neutrala coacher. Följande citat visar ett typiskt resonemang: 

Den förespråkar ju då att man (?) ska ju inte själv göra något urval utan det är personen själv som   

avgör om det här är lämpligt eller inte. Så det finns inte någon bedömning från någon tjänsteman 

egentligen. Är det verkligen lämpligt för dig att, arbetscoachning och söka jobb, utan det bygger på 

att personen själv det här verkar intressant. Det här vill jag prova. Och så finns det ingen, inte några 

värderingar från någon annan. Så min roll i det här är då att vara så neutral jag kan och inte värdera 

huruvida det här är lämpligt eller inte. Oavsett om man är man eller kvinna, gammal eller ung och. 

Idealt ska alla samtal och alla kontakter initieras av deltagaren och deltagaren ska sätta takten 

genom vad h-n förväntas klara av. Coacherna blir på så sätt, i en formell definition, ett redskap för 

deltagarna att använda sig av på ett sätt de själva bedömer som funktionellt för att få och stanna i 

arbete. Både deltagare och coacher ger också uttryck för detta förhållningssätt i intervjuer. Vem 

coachen är och hur relationen är ömsesidig berörs inte direkt utan kommenteras snarare som 

bisatser. Coachernas egna könskonstruktioner och hur dessa inverkar på sammanhanget blir på så 

sätt osynliggjorda i sammanhanget. Eftersom samtliga intervjuade hävdar en könsneutral strategi blir 

könskonstruktionerna osynliga även i intervjuerna även i de delar där de efterfrågas.  

Det innebär inte att könskonstruktioner som sådant blir osynliggjort. I samtliga intervjuer framträder 

ett essentiellt förhållningssätt till kön. Det kan illustreras med följande citat  

Män har en tendens att isolera sig och inte vilja ha så mycket socialt umgänge, medan kvinnor är 

mycket mer vill på något vis ha ett sammanhang trots allt. De vill ha ett boendestödjare, medan 

mannen inte vill ha det. Man nöjer sig med telefonsamtal med boendestöd medan kvinnor vill ha 

fysisk kontakt med någon. 

Här lyfter informanten fram att gruppen kvinnor och gruppen män har olika behov av stöd och detta 

är representativt för alla intervjuerna. Även om det i de flesta intervjuer också kommer fram att man 

egentligen inte alls betraktar kvinnor och män på det här sättet, utan på individnivå och 

könsneutralt, så kan man ändå mena att det finns skillnader i behov av stöd.  

Ett annat återkommande uttryck för könsessentialism är följande:  

Kvinnor har ju större ansvar för hemmet och det, för att de ska komma ut i arbete måste det fungera 

hemmavid och anhöriga måste acceptera att hon har ett arbete. Så att hon, de får andra får liksom 

träda in och ta ansvar för det här också inte bara. Det har ju varit vanligt att har man varit 

sjukskrivna och inte jobbat så har man haft ett väldigt stort ansvar för hus och hem och det ska 

städas och handlas och när gubben kommer hem på kvällen så ska det finnas mat på köksbordet och 

plötsligt så ska hon ut och jobba här då. Och fortfarande finns de där kraven kvar. Då gäller det 

liksom att prata om de sakerna också finns, att hon får en backup från sitt, sina nära och kära plus 

nätverket omkring att ställer upp. 



Med viss variation återkommer kommentaren om hur kvinnor har hand om hemmet och barnen 

medan mannen inte har det som ju går tillbaka till den essentiella kroppen och att det är kvinnor som 

föder barn. En variation på temat är att kvinnor har en möjlighet att identifiera sig med hemmet och 

hemarbetet och därför har lättare att vara arbetslösa än män. Kvinnor har en uppgift och en mening 

ändå, så att säga, som gör att det är mindre svårt att inte vara i arbete för dem. Samtidigt som det, i 

detta begränsade material, återkommer så redogör inte de intervjuade kvinnorna för en sådan 

situation. Snarare redogör de för en situation där de vill kunna tjäna egna pengar och tas på allvar, 

som fungerande individer. Materialet visar alltså en klar diskrepans mellan föreställningar om 

kvinnor, som förhållandevis essentiella, och vad kvinnorna verkligen frågar efter, där de inte alls 

frågar efter att bli omhändertagna som sköra och hemmabundna kvinnor utan vill verka som 

självständiga, självförsörjande individer.  

Det essentiella ligger därmed både i ”faktiska” könskonstruktioner såsom att kvinnor är svagare än 

män och att de tar hand om familj, dvs får barn, behöver beskydd etc och i föreställningar om vilka 

de är eller borde vara såsom att coacherna pratar om kvinnorna som några som behöver mer stöd 

och långsammare processer, mer förberedelser, mer tas om hand samtidigt som de kvinnor som har 

deltagit i intervjuerna har varit precis det motsatta. De har framstått som tuffa, starka och 

intelligenta kvinnor som tampas med att vara arbetslösa med en svår diagnos.  Snarare än att 

exponeras sig som personer som behöver tas om hand exponerar informanterna att de, på samma 

sätt som männen, vill betraktas som arbetskraft och som sådan utifrån sina egna förutsättningar och 

inte utifrån föreställningar om kvinnlighet. Även om även de kvinnliga informanterna redogör för 

kvinnors ansvar för hemmet och att det sannolikt är lättare att vara kvinna för att kvinnor har 

möjligheten att identifiera sig som mödrar och fruar med någon att ta hand om så exponerar de att 

de är i den rakt motsatta positionen där de vill bli betraktade som kompetent arbetskraft. De redogör 

på så sätt för två motsatta och motsägelsefulla positioner.  

I diskussionerna om vilken sorts arbete träder också föreställningar om kön in. I den frågan blir det än 

tydligare att det finns en dubbelhet i kontexten som inverkar på verksamheten. Å ena sidan ska 

mötet mellan coachen och deltagaren vara neutralt och coachen ska inte på något sätt rikta in 

individen i någon befattning eller syssla och å andra sidan talar både coacher och deltagare om 

butiksarbete som lämpligt för kvinnor och lagerarbete/motsvarande som lämpligt för män. Detta 

sker dock inte explicit eller uttalat. I intervjuerna säger inte coacher eller chefer att de medvetet 

försöker rikta deltagarna. Detta skulle vara helt motstridigt deras uppdrag. Det förefaller som att de, 

de facto, tror att de är neutrala i samtalen med deltagarna och inte föreslår könsbundna 

sysselsättningar. Samtidigt återkommer både deltagare och coacher i alla intervjuer med 

kommentarer om just butikssysslor. Kvinnorna, som är deltagare, kommenterar det som att de inte 

nödvändigtvis vill jobba i butik, utan att koppla det till någon särskild person eller särskilt 

sammanhang utan kanske till göra nåt helt annat. De kommenterar butiksjobb som både svåra och 

egentligen, för dem, ganska ointressant jobb. Det förefaller alltså vara ett uttalande taget ur luften 

eller som exponering av en omedveten föreställning. Det återkommer dock i flertalet av intervjuerna 

som ett tema vilket leder tanken till att det förekommer som en del av konstruktion av 

sammanhanget, det som projektet vilar på.  

Coacherna har i projektet flera instrument att använda sig av för att hjälpa deltagarna ut i arbete. 

Dels kan de söka genom annonser och arbetsförmedlingens information som alla andra dels kan de 

kontakta verksamheter och göra studiebesök. Deltagarna kan testa att jobba i verksamheter som ett 

slags ”prova-på” och de kan då få med sig coacher som handledare i jobbets utförande, om de så 

skulle vilja eller behöva. När de har ett arbete så är det ett arbete och inte arbetsträning, vilket 

framgår mycket tydligt i projektet. I talet om studiebesök och i berättandet om processer 



återkommer frågan om arbete i butik, och framför allt för kvinnor, och det förefaller som att det 

uppfattas som lätt att göra ett studiebesök i en butik för att se om det är nåt som skulle passa. De 

deltagare som är kvinnor kommenterar det dock, enligt ovan, som något de inte är så benägna att 

ägna sig åt. De menar att deras problem snarast kan vara att hantera mycket stimuli samtidigt, 

okontrollerbara situationer, stort ansvar över exv kassa där butiksarbete blir direkt olämpligt. Frågan 

man bör ställa sig är därför varför detta scenario, dessa frågeställningar, uppkommer. Om man följer 

metoden och är individneutral och ska låta individen själv formulera sin kapacitet och önskemål 

borde frågan om butiksarbete för kvinnor inte uppstå alls eftersom kvinnorna inte betraktar det som 

intressant eller ens möjligt. Frågan är alltså om butiksjobbet förs fram av coacherna och i så fall 

varför eller om det ändå är de deltagande kvinnorna som för fram det och i så fall varför. Detta 

dilemma förefaller oproblematiserat i projektet men skulle förmodligen delvis svara på frågan om 

varför kvinnor och män rapporterar olika resultat med att delta i projektet.  

Den essentialistiska utgångspunkten är ett starkt tema i materialet och återkommer i alla intervjuer 

med liknande formuleringar. Formuleringarna går alltså ut på att kvinnor har en identitet i 

hemarbete och barnafödande samt partnerskap medan män inte har den möjligheten. Män behöver 

därför mer stöd från projektet än kvinnorna, och projektet betraktas som essentiellt viktigare för 

männen än för kvinnorna.  Männen har ju inget alternativ att få sin identitet bekräftad. 

Utgångspunkten innebär också att kvinnorna i arbete är skörare och behöver mer stöd för att kunna 

arbeta. I flera intervjuer kommenteras det att kvinnor får lära sig att formulera (ordval i intervju är 

”gnälla om”) hur de mår medan män inte har fått lära sig det på samma sätt och därför biter ihop om 

hur de mår. Detta innebär, enligt materialet, att det egentligen är männen som är de mest sårbara 

och sköra även av den anledningen eftersom kvinnor har tillgång till kommunikation medan män inte 

har det. Slutsatsen även av det perspektivet är att männen behöver deltagandet i projektet mer än 

kvinnorna. I några av intervjuerna kommenteras kroppsliga skillnader mellan könen och då också 

med en binär1 utgångspunkt. Kvinnor är svagare än män och kan därför inte utföra vissa 

arbetsuppgifter vilket begränsar möjligheten för kvinnor att hitta möjliga jobb. Det riktar också 

kvinnorna mot en viss kategori arbeten som betraktas som enklare eller lättare. Även om det finns 

tendenser till att förstå att det inom kategorin kvinnor finns stor variation liksom inom kategorin 

män, dvs starka kvinnor och svaga män, så är dessa inte genomgripande.  

Hirdman menar med sin teori att just detta skillnadsskapande mellan kvinnor och män leder till 

konsekvenser i vad man sedan gör. Detta görande pekar Acker på med sina processer, att det sker på 

olika plan men som parallella spår under pågående arbetsdagar både i hur man formulerar sig om 

möjligheter, om kapacitet, om grundutgångspunkter för individer etc. Genom att tillämpa en 

könsblind strategi – det finns ingen skillnad mellan könen – eller en könsneutral strategi – det finns 

skillnad men den spelar ingen roll – så får de essentiella föreställningarna om kvinnors och män 

kapacitet, möjlighet och behov fungera som bas för bemötande och förståelse av varandra.  

På en djupare nivå behöver man problematisera hur man betraktar kapacitet hos kvinnor och män 

med diagnoser (Schön, 2009). Studier visar att kvinnor oftare uppfattas som sjuka och som offer 

medan män uppfattas som arbetskapabla vilket också går tillbaka till en binär föreställning om kön; 

Det finns kvinnor och det finns män och dessa är motsatspositioner. Vad som är kvinnligt är inte 

manligt och vice versa. I en djupare analys av skillnadsskapandet kommer man in på vad som är norm 

och vad som är avvikande från normen. Att definiera norm i ett sammanhang är komplext och 

innehåller flera parametrar. Det räcker inte att bara kommentera att resonemang kring vem som 

lämpar sig bättre för arbete visar ett uttryck för norm men det är en indikation på hur normen kan se 

                                                           
1 En binär könsförståelse innebär att man anser att det finns två kön och att dessa två kön är/konstrueras som 
varandras motsatser 



ut i ett sammanhang. Utgångspunkten att män är arbetskapabla medan kvinnor har en psykiatrisk 

diagnos och är offer för omständigheterna leder till att man behandlar individer olika även om 

intentionen är att inte göra det. Normer, när de inte är medvetandegjorda, fungerar ofta som en 

”naturlig” del av ett sammanhang. Eftersom de blir en integrerad del av sitt sammanhang och alla 

som sedan någon tid befinner sig i sammanhanget hjälps åt med att göra och upprätthålla normer 

blir de på ett plan osynliga. Först när någon ny, som inte agerar eller förhåller sig till rådande normer, 

kommer in i sammanhanget blir de konkreta som regler för sammanhanget. I ett pågående 

sammanhang är det alltså mycket svårt att vilka normgöranden som pågår och dess konsekvenser. 

När en enkätundersökning/motsvarande ger olika svar mellan olika grupper kan man dock anta att 

det finns normativa utgångspunkter som styr både värderingar och handlingar. En utgångspunkt är 

att om ett sammanhang förefaller normativt i något avseende, exv är bara svensketniskt eller 

enkönat, kan man anta att det finns starka normer även ur andra perspektiv. Normer fungerar, enligt 

exv Hirdman, hierarkiserande vilket leder till att olika kategorier värderas olika och får olika tillgång 

till resurser även om det inte finns sådana medvetna intentioner eller någon sådan strategi. Det är en 

del av könsgörande processer att konstruera norm genom att konstruera kön. Den som betraktas 

som offer för en diagnos erbjuds inte möjligheter på samma sätt som den som betraktas som 

arbetskapabel vilket är ett subtilt uttryck för olika värderingar genom normuttryck. Det visar på 

vikten av att vara normmedveten både med avseende på vilka normer man anser bör finnas och 

konstrueras – ”det är bättre att ha ett arbete än att inte ha det” – och vilka man anser inte bör finnas 

och konstrueras – ”män är mer värda ett arbete än kvinnor och mer kapabla att utföra arbete oavsett 

vilket”.  

I sammanhanget ges ett klart uttryck för en könsblind eller könsneutral hållning. I enstaka intervjuer 

och enstaka uttalanden blir en könsmedveten strategi artikulerad, och då snarast som att det inte 

borde förekomma skillnader egentligen. Denna könsblindhet och könsneutralitet leder till att varken 

coachers eller deltagares könskonstruktioner blir synliga eller problematiserade. Det leder också till 

konsekvenser och effekter av könsgörandet. Om man vänder sig till Ackers processer så visar hon, 

genom dem, hur föreställningar om kön som artikuleras vid fikabordet leder till skillnadsgöranden i 

verksamheten om man inte är medveten om att detta sker. Neutraliteten som ideal leder då till 

precis det motsatta nämligen att skillnaderna, som görs outtalat, befästs omedvetet. Det 

förekommer dock reflektioner över vad som är maskulint och feminint men som en väg tillbaka till 

neutralitet, att neutraliteten är det ideala.  

Ja… Jag tycker att feminint och maskulint då är det ju mer som jag kan känna också lite mer såhär 

sättet att vara, uttrycka sig, klä sig och sådär i förhållande till manligt och kvinnligt som ja. Förväntar 

lite mer kanske tekniska åt det manliga hållet och mindre åt det kvinnliga hållet och kanske lite mer 

omhändertagande på den kvinnliga sidan... Men samtidigt så jag känner inte att det har några 

negativa laddningar åt något så utan rätt neutralt, alltså på det sättet eller positivt. Jag vet inte hur 

jag ska uttrycka på det sättet. Jag har svårt att lägga värderingar i det. Och det är det, det är liksom 

så det ser ut. Jag försöker själv bara att vara väldigt neutral till allt egentligen på det sättet. Det är 

mänskligt, sen är det olika. Och kvinnor kan vara olikare än skillnad mellan män och kvinna så att 

alltså det är som det är. Så är det, sen om de är män eller kvinnor, jag lägger inte det stora krutet på 

det.  

Coacher och chefer, som använder och företräder neutralitet inför individen, menar att metoden inte 

kan innehålla en könsmedveten strategi. Metoden är neutral och därför kan kön inte vara en faktor i 

bemötandet av deltagarna. Samtidigt visar intervjuerna att det finns skillnader och skillnadsgöranden 

trots en neutral metod. 



Min egen tanke är att män i större utsträckning har klart för sig vad det är man vill ha när man 

kommer. Att man, det är lättare att ta till, vara hjälp för att man vill vara tydliga med att fokus på att 

det här vill jag, jag ska hit. Jag vill ha den här utbildningen och jag vill ha. Så att det är en anledning 

till att man blir snabbare enklare kanske. Det är min egen fundering när jag själv har jobbat med 

sökande och sen är det klart när vi ser från statistiken när vi är på sjukskrivna så har vi mycket fler 

inskrivna kvinnor, men i resultatet ser vi fler män som har fått jobb. 

Genom att kön, maskulinitet och femininitet, är oproblematiserat och en starkt könsblind eller 

könsneutral strategi råder uppstår frågan om vilken bild deltagarna förväntas, och försöker, leva upp 

till. Maktordningen mellan coacher och deltagare är fundamental och skapar ett normgörande i varje 

möte. Flera av deltagarna ger under intervjuerna uttryck åt hur de ser på sig själva som väldigt långt 

ner på en samhällskala. Om individers placering mot varandra i ett sammanhang så skulle de som har 

en psykiatrisk diagnos finnas i en uttalad underordning mot de flesta andra grupper, oavsett kön exv. 

Det innebär att beroendet till coacherna är starkt och signifikant och frågan om hur man beter sig 

”rätt” som deltagare blir viktigare än vad den skulle varit för andra kategorier eller andra grupper av 

arbetslösa. Könsgöranden hos en beroende part handlar om att göra likhet med den oberoende 

parten, att få den oberoende parten att investera trovärdighet i en. Ett starkt normbrott på ett 

område, exv definierad funktionsvariation, kan leda till ett starkt normgörande på ett annat, exv kön, 

och leder till frågan om på vilket sätt ska man göra kön för att passa in i bilden som individen med 

psykiatrisk diagnos för att få så mycket resurser och hjälp från coachen som möjligt. Är det genom att 

bli lik coachen, att göra likhet? Vad innebär då det? Då blir det viktigt vad coacherna representerar 

och hur deras könsgörande tar sig uttryck i mötet med deltagarna och genom att använda en 

presumtivt neutral metod.  

Analysen visar, menar jag, vikten av att arbeta med normmedvetenhet i projektet för att svaret på 

nästa mätning ska bli att kvinnor och män rapporterar ungefär likvärdig hälsa. Frågan är inte om kön 

– normativt kön – görs eller inte utan hur normativt kön görs och hur man kan verka för att det inte 

ska få konsekvenser i verksamheten.  Den könsblinda och könsneutrala strategi som nu råder leder 

till att man separerar kön från individ genomgående som om individer kan frikopplas från sitt 

könsgörande istället för att arbeta med hur föreställningar om kön påverkar uppdraget.  
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      Bilaga 1 

Intervjufrågor, coacher 

Inledande fråga: 

Intervjuerna är ett led i ett forskningsprojekt som har fokus på frågan om varför kvinnor och män har 

olika skattningar av effekterna av Individual placement and support (IPS),  

I  en utvärdering (Feldman, 2014) har det framkommit att en signifikant ökad upplevelse av 

välbefinnande och självskattad hälsorelaterad livskvalitet kunde urskiljas bland de projektdeltagande 

männen. För kvinnorna var däremot ökningen marginell.  

Vad tänker ni kring det? 

Enligt din/er uppfattning fördelas era resurser lika mellan kvinnor och män? (hur vet ni det? Har ni 

någon slags fördelningsinstrument? Vad baserar ni fördelningen på? (alltså olika sorts behov? Olika 

slags kompetens? Bedömning av möjligheter?) 

Satsas det lika mycket på männens arbetsrehabilitering, än på kvinnornas? Kan du/ni se någon 

skillnad i hur arbetsrehabiliteringen fördelas? 

I mötet med vår referensgrupp kom det fram att det finns en bild av att kvinnor får arbetsträna, 

medan män får arbete och konstaterade att 75% av de som är sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos 

är kvinnor. Vad tänker ni kring det? 

Hur tillvaratas hög kompetens hos män och hög kompetens hos kvinnor, när de behöver 

arbetsrehabilitering? Vad skulle du säga är hög kompetens i det här sammanhanget? 

Ibland säger man att det är vanligare att man fokuserar på männens kompetens medan fokus på 

kvinnorna istället ligger på hennes livsomständigheter (familjeansvar, mående, tidigare sjukdom eller 

svårigheter) när det gäller bedömning av kvinnor och män som behöver arbetsrehabilitering? Tycker 

du att det stämmer? Vad tänker du kring det? 

Det finns en studie som visar att om man frågar fördjupande frågor om hur personer mår, så 

tenderar personen få mindre hjälp med arbetsrehabilitering. Tror du att det ställs lika mycket 

fördjupande frågor till kvinnor, om hur de mår, och till män? Tror du att det spelar någon roll för vilka 

chanser hon får? 

Frågor om genus 

Har du någon specifik, teoretisk genuskompetens? Vilken? Tycker du att den är applicerbar i ditt jobb 

som coach? 

Tycker du att det skulle behövas genuskompetens? Varför? Varför inte? 

Jag har sett kortleken som ni jobbar med och där exponeras en slags genuskodning av 

sysselsättningar så att kvinnor finns på bild vid typiska kvinnoyrken och män finns på bild vid typiska 

mansyrken. De här genuskodningarna – föreställningarna och idéerna om vad som är lämpligt och 

passande för kvinnor och män - är intressanta och jag undrar om ni har funderat på det.  

 

 



Har ni som coacher diskuterat det? (Att det kan finns kodade föreställningar/genusstyrda idéer om 

vad de arbetssökande borde vilja ägna sig åt) 

Upplever ni att det i gränssnittet mot andra organisationer finns en styrning mot att kvinnor ska göra 

vissa saker och män andra? 

Har ni försökt styra i det så att kvinnor skulle kunna prova något som bryter mot idéen om vad 

kvinnor bör göra och vice versa? 

Hur har det gått isf? Om inte, varför inte? 

Har det förekommit diskussioner t ex med brukarna om det? 

Också genus 

Skulle ni säga att brukarna är möjliga att dela in i kvinnliga och manliga brukare. Att kvinnor gör 

kvinnlighet och män gör manlighet? Eller har ni reflekterat över att det varierar? (Så att en del 

kvinnor är maskulina och egentligen inte passar in i bilden av kvinnlighet och att en del män är 

kvinnliga och inte passar in i bilden av manlighet).  

Får det konsekvenser i vilka arbetsplatser/arbetsuppgifter/sysselsättningar de kan hamna i, bli 

erbjudna eller vill diskutera.  

Hur skulle ni definiera kvinnlighet och manlighet, feminitet och maskulinitet? 

Är det en användbar indelning för er? 

Varför? Varför inte? 

Sista frågan: 

Trots att många ansträngningar görs, och så många ”vet om” att män och kvinnor behandlas olika 

och orättvist vad gäller t ex beviljande av stöd, av ekonomiskt bistånd osv, så händer inget ändå. Just 

det led där personer bedöms – för att man söker stöd eller hjälp – är ett viktigt led. Erfarenheter av 

projekt där t ex biståndshandläggare använt vissa frågor, samma oavsett den hjälpsökandes kön, har 

inneburit att man fått syn på saker som är orättvist, men ofta hålls sådant inte i. Det rinner ut i 

sanden. Och inget förändras i sak. Hur tänker ni att man skulle kunna göra för att få en bestående 

förändring? 

 

  



      Bilaga 2 

 

Intervjufrågor, brukare 

Inledande fråga: 

Intervjuerna är ett led i ett forskningsprojekt om varför kvinnor och män har olika skattningar av 

effekterna av att ha en coach i det här projektet.  

Det har kommit fram att män har en signifikant ökad upplevelse av välbefinnande genom att delta i 

projektet medan kvinnor inte har det. För kvinnorna var ökningen marginell.  

Vad tänker ni kring det? Varför tror ni att kvinnor inte upplever lika högt välbefinnande som män 

genom att delta i det här projektet? 

Vi har en referensgrupp som vi kan diskutera forskningsprojektet med, teori t ex. I mötet med vår 

referensgrupp kom det fram att det finns en bild av att kvinnor får arbetsträna, medan män får 

arbete och konstaterade att 75% av de som är sjukskrivna med en psykiatrisk diagnos är kvinnor.  

Görs det skillnad i hur man blir bedömd som kvinna och som man?  

Hur tillvaratas hög kompetens hos män och hög kompetens hos kvinnor, när de behöver 

arbetsrehabilitering? Vad skulle du säga är hög kompetens i det här sammanhanget? 

Ibland säger man att det är vanligare att man fokuserar på männens kompetens medan fokus på 

kvinnorna istället ligger på hennes livsomständigheter (familjeansvar, mående, tidigare sjukdom eller 

svårigheter) när det gäller bedömning av kvinnor och män som behöver arbetsrehabilitering? Tycker 

du att det stämmer? Hur isf? 

Det finns en studie som visar att om man frågar fördjupande frågor om hur personer mår, så 

tenderar personen få mindre hjälp med arbetsrehabilitering. Tror du att det ställs lika mycket 

fördjupande frågor till kvinnor, om hur de mår, och till män? Tror du att det spelar någon roll för vilka 

chanser hon får? 

Frågor om genus 

När ni söker arbete eller är i kontakt med arbetsförmedling, försäkringskassan eller coacherna, 

känner ni då att ni behandlas på ett annat sätt än män? Om så hur? Om så tycker ni att det ska vara 

så? 

Jag har sett att det finns en kortlek som ni kan jobba med. Har ni gjor det? Har ni sett kortleken?  och 

där exponeras en slags genuskodning av sysselsättningar så att kvinnor finns på bild vid typiska 

kvinnoyrken och män finns på bild vid typiska mansyrken. I mitt forskningsfält kallas det för att 

genuskoda, genuskodningarna –idéer om vad som är lämpligt och passande för kvinnor och män - är 

intressanta och jag undrar om ni har funderat på det. Att kortleken visar typiska situationer för män 

och för kvinnor. 

Har ni som arbetssökande funderat på det? (Att det kan finns kodade föreställningar/genusstyrda 

idéer om vad ni som arbetssökande borde vilja ägna er åt) 

Upplever ni att det i gränsens mot arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunen finns en 

styrning mot att kvinnor ska göra vissa saker och män andra? 



Har ni försökt styra i det så att kvinnor skulle kunna prova något som bryter mot idéen om vad 

kvinnor bör göra och män vad män bör göra? 

Hur har det gått isf? Om inte, varför inte? 

Har det förekommit diskussioner t ex med coacherna om det? 

Också genus 

Hur skulle ni definiera kvinnlighet och manlighet, feminitet och maskulinitet? 

Är det en användbar indelning för er? 

Varför? Varför inte? 

Får det konsekvenser i vilka arbetsplatser/arbetsuppgifter/sysselsättningar ni kan hamna i, bli 

erbjudna eller vill diskutera.  

Har det hänt att du/ni har försökt söka eller få arbete som egentligen är typiskt manligt? Om inte 

varför? Om så vad hände och hur verkade det uppfattas? 

Sista frågan: 

Trots att många ansträngningar görs, och så många ”vet om” att män och kvinnor behandlas olika 

och orättvist vad gäller t ex beviljande av stöd, av ekonomiskt bistånd osv, så händer inget ändå. Just 

det led där personer bedöms – för att man söker stöd eller hjälp – är ett viktigt led. Erfarenheter av 

projekt där t ex biståndshandläggare använt vissa frågor, samma oavsett den hjälpsökandes kön, har 

inneburit att man fått syn på saker som är orättvist, men ofta hålls sådant inte i. Det rinner ut i 

sanden. Och inget förändras i sak. Hur tänker ni att man skulle kunna göra för att få en bestående 

förändring? Vad kan man göra för att få en förändring?  

 

 


