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Förord 
 
 
Främst vill vi rikta ett stort tack till våra intervjupersoner för er medverkan och för att 
ni gjort studien möjlig. Vi vill också tacka vår handledare Wieland Wermke som 
väglett oss genom uppsatsprocessen med uppmuntran och konstruktiv kritik. 
 
Denna uppsats är ett samarbete där samtliga delar diskuterats och skrivits tillsammans 
och därför vill vi även tacka varandra för stöttning och meningsutbyte under våra 
långa dagar ihop.  

 
Stockholm, den 5 januari 2015 
 
Felicia Flyckt och Filippa Larsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Abstract  
 
The Swedish labour market seems to be more gender equal today than what it has 
been before. A gender equality intervention as the practice of an equality plan is one 
of the strategies that have been used in the workplace to achieve equality. This study 
aims to examine women’s work experiences in purpose to identify gender patterns in 
working life in a comparison between the trading industry and the academy. Central 
aspects in this paper concerns opportunities for development, space in the workplace 
and expectations associated to gender. Chosen previous research contains studies 
about equality in the academy and a report about female co-workers labour standards 
within the trading industry. Furthermore chosen studies show that some qualities are 
associated to gender and also how occupations are gendered. The theories that has 
been used to interpret and understand the empirical material is symbolical 
interactionism and Hirdman’s theories about gender. This study is based on 
qualitative interviews with four women from the trading industry and five women 
from the academy. The result indicates that it is possible to distinguish gendered 
patterns in both trades. The patterns are expressed in different ways but can to a 
certain extent be related to each other. 
 
Keywords: Trading industry, academy, gender, equality 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Sammanfattning 
 
Den svenska arbetsmarknaden ger ett sken av att vara mer jämställt mellan kön idag 
än vad den tidigare har varit. Jämlikhetsinterventioner såsom tillämpandet av 
jämställdhetsplaner är en av de strategier som använts på arbetsplatser för att uppnå 
jämställdhet. Syftet med denna undersökning är att utifrån kvinnornas perspektiv 
identifiera könsrelaterade mönster i arbetslivet i en jämförelse mellan handeln och 
akademin. Centrala aspekter berör utvecklingsmöjligheter, utrymme på arbetsplatsen 
och förväntningar kopplade till kön. Den tidigare forskningen som valts innefattar 
studier kring jämställdhet inom akademin samt en rapport om kvinnliga medarbetares 
arbetsförhållanden inom handeln. Vidare redogörs studier som påvisar att somliga 
egenskaper är kopplade till kön och hur det finns en könsmärkning av yrken. De 
teorier som använts för att tolka och förstå det empiriska materialet är symbolisk 
interaktionism samt Hirdmans teorier kring genus. Studien har genomförts med hjälp 
av kvalitativa intervjuer med fyra personer från handeln samt fem personer från 
akademin. Resultatet visar att könsrelaterade mönster går att urskilja inom respektive 
bransch. Dessa mönster kommer till uttryck på olika sätt men kan i viss mån relateras 
till varandra. 

 
Nyckelord: Handeln, akademin, genus, jämställdhet 
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1. Inledning 
 
I följande avsnitt presenteras det valda forskningsområdet samt de avgränsningar 
som gjorts i studien. Därefter redovisas undersökningens syfte och frågeställningar 
samt dispositionen för arbetet. 
 
1.1 Forskningsområde 

 
“Jag hoppas på er generation! Jag tror inte att dessa mönster bara går att få 
bort på en gång... man måste kämpa för det sitter så himla djupt rotat. “ 
(Informant från akademin) 

 
Vi hör omkring oss människor som talar om ett mer jämställt samhälle än vad det 
tidigare varit och att klyftan mellan män och kvinnor i arbetslivet inte längre är lika 
stor. Men vi ställer oss frågan: är vi verkligen jämställda eller finns det mönster av 
kvinnliga och manliga roller kvar? Sitter det så djupt ingrott i vår samhällsstruktur att 
vi inte ens reflekterar över det? Denna uppsats behandlar kvinnors upplevelser av 
könsrelaterade mönster i arbetslivet. Begreppet könsrelaterade mönster syftar i denna 
uppsats till skillnader och likheter mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Vi vill 
försöka se hur dessa upplevelser skiljer sig åt inom två olika branscher och har valt att 
studera handeln och akademin. Vi är två kvinnor som själva upplevt oss bli 
särbehandlade på arbetsplatsen på grund av att vårt kön vilket medför ett personligt 
intresse för ämnet. Vi vill i denna uppsats uppmärksamma kvinnan och hennes röst, 
därför har vi valt att avgränsa vår studie till att endast gälla kvinnliga medarbetare för 
att få en djupare förståelse i just kvinnans upplevelser av fenomenet. Denna studie 
fokuserar på handeln och akademin med syfte att jämföra två åtskilda branscher där vi 
tror att könsrelaterade mönster kan yttra sig på olika sätt. Ur ett arbetslivspedagogiskt 
synsätt är detta viktigt för hennes möjligheter till att utnyttja sin fulla potential, få 
kompetensutveckling samt stimulans i arbetet och därmed även ges möjlighet till 
självförverkligande. Vi tror att en arbetsplats där medarbetare behandlas olika på 
grund av sitt kön riskerar att ha en negativ effekt på pedagogiska aspekter som 
motivation, lärande och utveckling bland de som upplever detta. I denna studie lägger 
vi dock fokus på att identifiera könsrelaterade mönster vilket vi tror är första steget 
mot att reducera och förebygga dessa negativa effekter. 
 
1990-talets förändringar på arbetsmarknaden och dess eventuella påverkan på 
könsstrukturen låg till grund för utredningen ”Den könsuppdelade arbetsmarknaden” 
(SOU, 2004:43). Utredningen syftar till att öka kunskapen om hur könssegregeringen 
ser ut samt redogöra för vilka faktorer som bidrar till att den upprätthålls. Resultatet 
visade att arbetsmarknaden idag inte är lika könssegregerad men vi tror inte att 
könsrelaterade mönster följaktligen reducerats. Utredningen lockade oss till att titta 
vidare i statens register och vi fann “Delegationen för jämställdhet i högskolan” 
(SOU, 2011:1). Utredningen visar att högskolan fortfarande är segregerad både 
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horisontellt och vertikalt samt att statistik från Högskoleverket och Statistiska 
centralbyrån påvisar att den kvinnliga andelen minskar högre upp i den akademiska 
hierarkin. Den förstnämnda utredningen inspirerade oss till att undersöka den 
könsuppdelade arbetsmarknaden på ett djupare plan där vi fokuserar på två bestämda 
branscher för att se hur dessa förhåller sig till genus och könsrelaterade mönster. På 
grund av våra tidigare erfarenheter som arbetare i dagligvaruhandeln där vi upplevt en 
könsfördelning ansåg vi att detta var en bransch i behov att studeras. Den sistnämnda 
utredningen inspirerade oss till att göra en jämförande studie mellan handeln och 
akademin. Två skilda branscher där vi ställer arbetare och tjänstemän mot varandra. 
Det ena arbetet är mer fysiskt och det andra innefattar en högre utbildning. Akademin 
avgränsas till att gälla lärosäten på högskolenivå och handeln avgränsas till att endast 
gälla för dagligvaruhandel. Vi tror att könsrelaterade mönster förekommer inom båda 
branscherna men att de kommer yttra sig på olika sätt då vi har att göra med två skilda 
arbetsområden. Vi vill identifiera dessa mönster och bidra med en jämförelse mellan 
branscherna i syfte att väcka en medvetenhet kring könsrelaterade mönster, vilket vi 
tror kan påverka lärandet och utvecklingen i organisationen.  
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnliga anställda inom handeln samt 
akademin upplever könsrelaterade mönster i arbetslivet. Vidare vill vi jämföra 
branscherna med varandra för att identifiera hur dessa mönster kommer till uttryck 
inom respektive område. 
 
1.3 Forskningsfrågor 
 

• I vilka sammanhang upplever kvinnorna att könsrelaterade mönster kan 
uppstå? 

• Hur kan könsrelaterade mönster i handeln och akademin beskrivas ur ett 
jämförande perspektiv? 
 

1.4 Disposition 
 
Vi vill med vårt examensarbete lyfta fram existerande könsrelaterade mönster inom 
handeln samt akademin. Detta görs med hjälp av kvalitativa intervjuer med kvinnliga 
anställda inom respektive bransch. Vidare vill vi synliggöra i vilka sammanhang 
könsrelaterade mönster kan uppstå samt beskriva dessa mönster i en jämförelse 
mellan branscherna. Vi argumenterar för vårt val av studiefenomen samt presenterar 
studiens syfte och frågeställningar i uppsatsens första kapitel. I det andra kapitlet 
förklaras centrala begrepp för att underlätta samt bygga upp en förförståelse för 
läsaren inför resterande delar av uppsatsen. I kapitel tre redogör vi för hur vi gått 
tillväga i vår sökprocess och presenterar därefter tidigare forskning gällande genus i 
akademin samt genus i handeln. Vidare ger vi en beskrivning av forskning som tyder 
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på “egenskaper och förväntningar kopplade till kön”. Tidigare forskning visar vad vi 
har att ta utgångspunkt i och även vad vi med vår forskning kan bidra med. Den 
presenterade tidigare forskningen används således för att ge läsaren en övergripande 
bild av hur könsrelaterade mönster kan se ut inom yrkesvärlden. I kapitel fyra redogör 
vi för de två teorier vi valt att använda för vår studie. Vi ger en övergripande 
presentation av symbolisk interaktionism samt Hirdmans teorier kring genus, vilka i 
ett senare skede kommer styra vår analysdel. I kapitel fem presenterar vi vårt val av 
metod och dess lämplighet för vår studie. Vi beskriver hur vi utformat våra intervjuer 
och vad som ligger bakom vårt val av informanter samt ger en beskrivning av 
forskningsetiska ställningstaganden. I detta avsnitt diskuterar vi även metodologiska 
reflektioner. I kapitel sex redovisas resultatet utifrån analysen, med anknytning till 
valda teorier samt tidigare forskning. Resultat och analys från branscherna redovisas 
först separat och knyts sedan samman i en jämförande analys. Slutligen diskuteras 
resultat samt val av metod och förslag på vidare forskning.
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2. Bakgrund 

För att underlätta samt öka läsarens förståelse gör vi en redogörelse för de begrepp 
som är mest relevanta i denna studie.  
 
2.1 Könsrelaterade mönster 
 
Enligt Svaleryd (2003) styrs vi människor av genusstrukturer i tankar och handlingar 
och har skapat mönster gällande förväntningar på kvinnor och män utifrån hur 
respektive kön ”brukar vara”. Redan i tidig ålder anses flickor och pojkar besitta olika 
egenskaper. Man betraktar flickor som söta, snälla och hjälpsamma medan pojkar 
förväntas vara dominerande och uppmärksamhetskrävande (Svaleryd, 2003). Stor del 
av de normer och förväntningar som finns knutna till de båda könen får sin grund när 
barn delar en vardagstillvaro, till exempel skolan. Lek och aktiviteter som barnen 
ägnar sig åt beror till stor del på förväntningar, såväl sociala som kulturella, vilka är 
bundna till respektive kön. Det faktum att barn väljer lek och aktivitet utifrån de 
socialt skapade stereotyperna leder till att barnens erfarenheter och lärande begränsas. 
Enligt Svaleryd (2003) påverkar detta i sin tur flickor och pojkars framtid. Dessa 
könsmönster upprätthålls bland annat genom media och reklam och anses av många 
bero på gener. Detta leder till att man bortser från den rådande könsmaktsordning som 
barn omges av under sin uppväxt, redan från födelsen där man omedelbart konstaterar 
kön (Svaleryd, 2003). 
 

2.2 Genus 
 
Enligt Hirdman (2001) var ordet kön ett alltför laddat ord så istället använde hon sig 
av ordet genus för att kunna föra en diskussion kring hur man talat och talar om kön. 
Begreppet “gender” började dyka upp i den amerikanska, dominanta 
kvinnoforskningen under sent 1970-tal då kvinnoforskare stal ordet för att använda 
det med en ny innebörd. I tidigare teorier kring gender har kön antagits vara 
någonting naturligt och självklart. Syftet med att stjäla detta begrepp var att 
kvinnoforskarna behövde ett begrepp som kunde betona den feministiska tron, att 
bakom beteckningen kvinnor och män döljer sig en förbestämd betydelse som präglas 
av fostran, tvång och underordning. Men genom att använda begreppet gender helt 
frikopplat från det biologiska könet så har forskare kunnat påvisa att kvinnors 
underordnade roll inte är ett bestående fenomen utan en ständigt föränderlig social 
position (Hirdman, 2001). Svaleryd (2003) beskriver genus som beteckning av ett 
system där man placerar människor i två motsatta och uteslutande kategorier, vilka är 
man/manligt och kvinna/kvinnligt. Begreppet genus har fokus på relationen mellan 
könen gällande beteende, sysslor och vad som anses vara just manligt och kvinnligt. 
Genus innefattar de kulturella, sociala samt biologiska aspekterna av kön och har 
formats utifrån kulturella och sociala påverkansfaktorer. Svaleryd (2003) skriver att 
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genus inte utgörs av biologiska skillnader mellan könen, utan är den enskildas 
tolkning av dessa. 

2.3 Genus som social konstruktion 
 
Kvinnan och mannen ger varandra betingelser och skapar tillsammans betydelsen av 
att vara ett visst kön. Det finns två aspekter i begreppet kön; vi har å ena sidan det 
sociala könet som syftar till de socialt skapade skillnaderna mellan att vara en kvinna 
respektive man. Å andra sidan finns det biologiska könet som hänvisar till de faktiska 
biologiska skillnaderna mellan könen, bland annat fysiologiska olikheter (Westberg-
Wohlgemuth, 1996). Barn formas framförallt av förutfattade uppfattningar som 
historiskt blivit knutet till benämningarna flicka och pojke. Svaleryd (2003) beskriver 
utifrån Butlers (1997) antaganden att barn bestäms utifrån vilket kön de tillhör, vilket 
innebär en begränsning i och med att föreställningar ofta innefattar ett specifikt 
mönster gällande vad som är möjligt att göra och vad som inte är det. Dessa nedärvda 
föreställningar om vad ”kvinnligt” och ”manligt” är har en påverkan på olika 
områden och skiljer människor och deras beteende åt beroende på kön. Dessa 
könsmönster har utformats under flera tusen år och blivit så pass självklara att vi 
uppfattar dem som naturliga. I Sverige har vi inte längre lagstadgad ojämställdhet, 
utan denna vidmakthålls av frivilliga samt mer eller mindre medvetna krafter. Att vi 
tror oss upptäcka likheter och skillnader i det sociala och kulturella mellan könen är 
endast ett resultat av egenskapade förväntningar och uppfattningar (Svaleryd, 2003).
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3. Tidigare forskning 
 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning inom området könsrelaterade mönster i 
arbetslivet. Inledningsvis beskriver vi hur vi gått tillväga när vi sökt efter forskning 
vilket sedan följs upp av de huvudteman som vi funnit och som anses som mest 
väsentliga för vår studie. Slutligen görs en sammanfattning av den redovisade 
forskningen. 
 
3.1 Sökprocess 
 
Vid sökandet efter tidigare forskning för vår studie har vi främst använt oss av 
databaserna Libris och EBSCOhost. De sökord vi använde var genus arbetsmarknad, 
women workinglife, genus handelsbranschen, trading industry och genus akademin, i 
olika kombinationer. Sökningen genus arbetsmarknad i Libris gav oss ett brett utslag 
och berörde olika områden av genus på arbetsmarknaden, exempelvis löneskillnader 
och sexuella trakasserier. Forskningen som valdes bort rörde andra områden i 
arbetslivet än vad vi hade för avsikt att studera. Viss forskning valdes även bort då 
den var inriktad på andra branscher än handeln och akademin. Sökningen genus 
handelsbranschen i Libris gav oss få sökträffar som vi inte ansåg som användbara för 
vår studie då de berörde exempelvis kundrelationer och prissättning. När vi istället 
sökte på handelsbranschen fick vi tre träffar men ingenting som kunde relateras till 
könsmönster. Att söka på dagligvaruhandeln gav oss ett större utbud men endast en 
träff berörde kön. Vidare sökte vi på trading industry i kombination med gender i 
EBSCOhost, vars utslag inte var av relevans för vår studie. Sökningen genus 
akademin i Libris samt gender patterns in academy gav ett större utfall av relevant 
forskning. Den forskning vi valde bort behandlade jämställdhet bland studenter, vilket 
är fel målgrupp för vår undersökning.  
 
Den forskning vi valt berör genus på arbetsmarknaden (Westberg-Wohlgemuth 1996; 
Agassi 1975; Anker 1997), genus i handeln (Jämställdhetsombudsmannen 1993) samt 
genus i akademin (SOU 2011:1; Mählck 2003). Vald forskning har bidragit till att vi 
kunnat bredda vårt material till att se vad som gjorts inom ämnet på ett internationellt 
plan. När vi väl hittade lämpliga artiklar använde vi referenserna i dessa som hjälp för 
att leta oss vidare och hitta fler liknande forskningsstudier. Efter att vi läst igenom 
samtliga studier sammanfattade vi dessa för att se vilka ämnen som var mer 
återkommande än andra. Dessa utmynnade i tre teman: egenskaper och förväntningar 
kopplade till kön, genus i handeln samt genus i akademin. Vidare kommer vår 
tidigare forskning att redovisas utifrån dessa. Vi tar i beaktande att den tidigare 
forskning vi använt är publicerad inom ett spann av cirka 40 år. Dock finner vi det 
intressant att se om detta är linje med vårt empiriska material eller om dagens 
samhällsstruktur skiljer sig från detta.   
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3.2 Egenskaper och förväntningar kopplade till kön 
 
Westberg-Wohlgemuth (1996) beskriver, via tidigare forskning av Liff (1987), 
Dahlerup (1989), Cocburn (1991), Westberg (1992) och Gunnarsson (1994), att de 
specifika egenskaper som efterfrågas för olika typer av tjänster är kopplade till kön. 
Detta antingen på grund av att det representerar vad som är typiskt för nutidens 
kvinnor och män eller med anledning av förutfattade meningar. Ett exempel på detta 
skulle kunna vara egenskapen noggrannhet. Detta menar Westberg-Wohlgemuth 
(1996) att Gunnarsson (1994) anser som en typisk nedärvd kvinnlig egenskap och kan 
därför stå till grund för varför man väljer att placera kvinnan på monotona repetitiva 
arbetsuppgifter. Skulle det däremot krävas noggrannhet för en högre kvalificerad 
position så ses detta istället som en typisk manlig kompetens. Hon berättar att en 
egenskap som enligt Gunnarsson (1994) anses vara nedärvt manlig är fysisk styrka 
men att detta problematiseras då det i dagens samhälle inte existerar tungt fysiskt 
krävande arbeten. Trots detta lever synsättet kvar och gör bland annat industriarbetet 
till en manlig yrkeskategori (Westberg-Wohlgemuth,1996). 
 
Westberg-Wohlgemuth (1996) diskuterar att det finns ett dominansförhållande mellan 
kvinnor och män och att detta ses som en bidragande faktor till att kvinnor och män 
anställs till olika yrken som kräver olika kompetenser. Hon hävdar att människan 
utformar sin föreställningsvärld med utgångspunkt i de kulturella, sociala och 
personliga förhållanden som finns i dennes omgivning. Vidare menar Westberg-
Wohlgemuth (1996) att kvinnor och män, i sin föreställningsvärld, kopplar samman 
specifika manliga samt kvinnliga egenskaper med specifika arbetsuppgifter och 
yrken. Dessa antaganden står till grund för det hon sedan benämner som 
könsmärkningsprocessen, vilket syftar till den process som avgör vad som kommer 
att ses som ett kvinnligt respektive manligt yrke. Westberg-Wohlgemuth (1996) 
menar att samhällsstrukturer ligger till grund för att återskapa situationer där kvinnor 
till största del har lägre värderade yrken än män. Hon redogör för att 
könsmärkningsprocessen grundar sig i att samhället i stort delar ett synsätt om att 
somliga egenskaper är anknutna till kön. Varför vissa egenskaper kan kopplas till ett 
kön istället för själva yrket är för att anknytningarna till könet är starkare, exempelvis 
omsorg, tekniska färdigheter och risktagande. Vidare diskuterar hon den 
könsuppdelade arbetsmarknaden och att denna troligen kan vara en bidragande faktor 
till att förställningar om egenskaper kopplade till kön existerar (Westberg-
Wohlgemuth, 1996). 
 
Agassi (1975) diskuterar i sin artikel skillnader mellan manliga och kvinnliga 
yrkesroller och argumenterar för behovet av att undersöka dessa socialt accepterade 
könsbundna roller. Hon redogör för att det i samhället finns en könsbaserad 
arbetsfördelning där yrken blir könsmärkta, vilket tros bero på en social konstruktion. 
Agassi (1975) menar att det i samhället finns mönster av att ”kvinnliga yrken” får en 
sämre status vad gäller skicklighet, prestige och auktoritet. Det viktigaste 
instrumentet som används för att upprätthålla denna framställda underlägsenhet är 
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stereotypen av kvinnlighet, vilken råder bland både kvinnor och män. Följaktligen 
menar hon att medan vissa skillnader i könsfördelning är förståeliga så grundar sig 
andra i fördomar och de särintressen som finns i föreliggande manligt etablerade 
företag. Agassi (1975) menar att kvinnors utbildning, tills då forskningen 
publicerades, varit baserad på antaganden om att kvinnors största bedrift är äktenskap 
och barnhavande, inte arbete och karriär. Hon menar att det funnits typiska feminina 
egenskaper som kvinnor förväntats ha, exempelvis stödjande, vårdande och icke-
rivaliserande. Vidare hävdar Agassi (1975) att kvinnor haft en förväntan om att vara 
passiva och främmande för att ta ansvar och befogenheter. Därför anses arbete i 
hemmet som mer lämpat för kvinnor och i de fall som arbete utanför hemmet 
efterfrågas bör de lämpligast hålla sig inom yrkesområden som är stödjande, 
serviceinriktade och rutinartade. 
 
Anker (1997) har skrivit en studie gällande yrkessegregation av kön där han har gjort 
internationella jämförelser och upptäckter. En negativ effekt av denna 
yrkessegregation är hur män ser på kvinnor och hur kvinnor ser på sig själva, vilket i 
sin tur påverkar kvinnans status och inkomst samt andra sociala aspekter. 
Upprätthållandet av könsstereotyper har även en negativ effekt på bland annat 
utbildning och leder till att ojämställdhet mellan kön förs vidare till framtida 
generationer (Anker, 1997). Studien genomfördes med detaljerad data rörande yrke 
från 41 länder och områden runtom världen. Syftet med studien var att göra en 
översikt över de främsta förklaringarna till varför yrkessegregering mellan kön 
existerar samt varför dessa upprätthålls. Studiens resultat visade på att majoriteten av 
män och kvinnor i världen arbetar inom vad som kan beskrivas som ”manliga” eller 
”kvinnliga” yrken. Vidare indikerade resultatet även på att det finns en betydande 
likhet över hela världen när det kommer till vilka typer av yrken som är ”könade” 
utifrån stereotyper. Studien ger stöd för hur kvinnor är mindre lämpade än män för 
vissa yrken på grund av utbildning och antal år av erfarenhet och härleds därför inte 
till könet i sig. Till exempel är män ingenjörer i större utsträckning än kvinnor med 
anledning av att få kvinnor utbildar sig till detta. Genusteorier visar på att trots hög 
arbetslöshet i industriländer är det få män som är villiga att ta ett ”kvinnligt” arbete. I 
och med en ökande global konkurrens är det viktigt för länder att vara effektiva med 
sina resurser och då är könssegregering en viktig aspekt att ta i beaktande. I och med 
en ökande andel kvinnor inom arbetsmarknaden ökar även vikten av jämställda 
förhållanden på arbetsmarknaden, för att komma till stånd med detta borde man enligt 
Anker (1997) implementera politiska insatser. 
 
3.3 Genus i handeln 
 
“Fast i kassan” (1993) är en studie av dagligvaruhandeln i 
Jämställdhetsombudsmannens rapportserie av branschundersökningar. Denna 
undersökning syftar till att identifiera och analysera jämställdhetsförhållanden inom 
dagligvaruhandeln. Studien genomfördes med hjälp av intervjuer med kvinnlig 
personal samt fackrepresentanter. Varför just dagligvaruhandeln studerades bygger 
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delvis på det faktum att branschen är oerhört kvinnodominerad. Vidare var handeln en 
bransch som genomgått ansenliga strukturella förändringar vilka även förväntades 
fortlöpa i framtiden. Jämställdhetsombudsmannen (1993) ansåg därför detta som ett 
område vilket i hög grad behövde uppmärksammas ur jämställdhetsrelaterade 
perspektiv. Undersökningen visade hur en stor grupp kvinnor fastnat i ett 
gammalmodigt sätt att organisera sitt arbete. Studien visade även en rad 
jämställdhetsrelaterade problem och att dagligvaruhandeln i flera anseenden inte 
uppnår jämställdhetsambitionerna. Bland annat kunde man se att arbetsuppgifterna 
var könssegregerade. Majoriteten av kassapersonalen var kvinnor och arbetsrotation 
samt utökat arbetsinnehåll var något som sällan förekom i arbetet, vilket vidare 
medför hälsorisker för personalen. De könssegregerade arbetsuppgifterna antogs bero 
på motstånd från arbetsgivare och anställda. En av rapportens mest väsentliga 
slutsatser var att man inte kan särskilja arbetsmiljöfrågor och jämställdhetsfrågor. 
Detaljhandeln beskrivs som mycket könsuppdelad och att kvinnor och män delas upp 
till att tillhöra olika områden i branschen. Följaktligen visar studien att kvinnorna 
finns i hierarkins bas och männen i dess topp samt att det finns stora löneskillnader 
relaterat till kön (Jämställdhetsombudsmannen, 1993). 
 
3.4 Genus i akademin 
 
Den svenska högskolan har över tid haft ett förhållandevis stabilt mönster av att vara 
ett könsuppdelat yrkesområde. Detta trots att kvinnor har haft en majoritet inom 
högskolans grundutbildning sedan mitten av 1970-talet och att det även har funnits en 
uttalad politisk eftersträvan att förändra tillståndet. Regeringens övergripande mål 
syftar till att kvinnor och män skall ges samma möjligheter att forma samhället och 
sina egna liv, vilket är en fråga i behov av förändring. I delegationen för jämställdhet i 
högskolan (SOU 2011:1) kan man se att högskolan fortfarande är segregerad samt att 
det övergripande är män högre upp i den akademiska hierarkin. I delegationen (SOU 
2011:1) ges en beskrivning av hur Kanter (1977/1993) resonerar kring att majoriteten 
av högre befattningar ägs av männen. Detta förklarar han hänger samman med 
homosociala förhållanden, vilket innebär att män föredrar att umgås med andra män 
på grund av igenkännande i såväl det biologiska könet som kulturell och 
socioekonomisk situation. I delegationen redogörs Dahlerups (2010) antaganden 
kring vad den långsamma förändringsprocessen gällande könsbalansen i undervisande 
samt forskande personalområden grundar sig i. Ett antagande är att fördröjningstesen 
har en påverkan, vilket innebär att samtidigt som det blir fler kvinnliga studenter så 
kommer andelen doktorander1, lektorer2, docenter3 och professorer4 att öka. I och 
med att det numera är en relativt jämlik grupp kvinnor och män som antas till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En	  student	  som	  är	  antagen	  till	  och	  bedriver	  utbildning	  på	  forskarnivå.	  
2	  Universitets/högskollärare	  med	  doktorsexamen	  eller	  motsvarande.	  
3	  Markerar	  en	  högre	  vetenskaplig	  kompetens	  än	  doktorsexamen.	  Docent	  är	  inte	  en	  anställning	  	  	  	  	  
utan	  en	  vetenskaplig	  kompetensmarkering.	  
4	  Den	  högsta	  lärartjänsten	  inom	  universitet	  och	  högskola	  i	  Sverige.	  
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forskarutbildningen så kommer det också inom ett antal år att finnas en jämn 
fördelning kvinnor och män med befattningen professor. Vidare handlar det om att ha 
tålamod och vänta in ett förändrat tillstånd. Dahlerups (2010) andra antagande är att 
den patriarkala järnlagen påverkar förändringsprocessen, vilket syftar till att 
könsmaktsordningen och mansdominansen oavbrutet återskapas (SOU, 2011:1).  
 
Med bakgrund av att Sverige ofta sägs vara ett av världens mest jämställda länder har 
Mählck (2003) skrivit en avhandling som berör genus i den svenska akademin. 
Avhandlingens syfte var att undersöka hur sociala relationer i forskares vardagsliv är 
”könade”. Denna studie har utförts med hjälp av en kombination mellan 
forskningsmetoder, både genom att göra en litteraturstudie samt en diskursanalys. 
Man har genomfört studien inom fyra akademiska områden, vilka har sin egen 
organisation och kultur. De områden man har studerat är naturvetenskap, 
läkarvetenskap och samhällsvetenskap. Den empiriska data man utgått ifrån består av 
dokument som utfärdats under ett decennium samt semistrukturerade intervjuer med 
forskare som arbetar inom de olika områdena. På grund av ett ökat intresse för 
jämställdhet mellan kön inom akademin har insatser gjorts för att försöka minska 
stratifieringen av kön, bland annat genom att utveckla jämställdhetsplaner. Trots detta 
lever denna könsdiskriminerade praxis kvar vilket innebär att fastän det inte finns 
formella hinder för ojämställdhet mellan kön förekommer fortfarande subtila former 
av diskriminering (Mählck, 2003). Mählcks (2003) avhandling visar hur 
genusordningen återges inom till synes könsneutrala vardagliga arbetssituationer på 
svenska akademiska arbetsplatser. Detta tyder på att akademin som arbetsplats är 
organiserad efter ”könade” strukturer trots jämlikhetsinterventioner. 
 
Mählck (2003) skriver att man bör se jämställdhet på arbetsplatsen som en pågående 
process, vilken man måste implementera i alla nivåer i organisationen. Vidare skriver 
Mählck (2003) att en vanlig uppfattning är att ojämställdhet mellan kön beror på 
gamla värderingar och fördomar. Hennes intervjuresultat från doktorander och nya 
forskare5 visar på att denna könsordning är djupt rotad och reproducerad i alla 
generationer. Mählck (2003) redogör för hur ojämställdhet mellan kön blir möjligt 
och hur det reproduceras i diskursen om rådande jämställdhet. Denna diskurs 
återfinns inte bara inom akademin, utan är aktuell i alla delar av samhället. Den 
används för att skapa mening av kön och ”könade” processer. Diskursen innehåller 
positiva delar, som till exempel att man har som mål att styra, vilket ska främja 
jämställdhet. Dock visar Mählcks (2003) resultat på det motsatta, att den legitimerar 
och reproducerar ojämställdhet mellan könen. Två saker som då synliggörs är hur 
stark könsordningen är samt hur stort behovet är att man studerar detta fenomen. 
Vidare skriver Mählck (2003) att resultaten indikerar på hur jämställdhetsdiskursen är 
sammanlänkad med dominerande samhällsstrukturer, vilka reproducerar 
könsordningen. Hon menar att på grund av detta är det viktigt att man fortsätter 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  En	  person	  som	  bedriver	  vetenskapliga	  studier	  och	  systematiskt	  söker	  ny	  kunskap	  eller	  nya	  sätt	  
att	  använda	  kunskap	  som	  redan	  finns.	  
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arbetet med jämställdhet mer än att man bara implementerar det och att utvärdering 
samt fortsatt omformulering av jämställdhetsarbetet används för att minska 
könsstratifieringen inom akademin (Mählck, 2003). 
 
3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 
 
Utifrån den tidigare forskning som vi funnit är handeln ett område som inte blivit 
beforskat ingående. Vi har även funnit en begränsad mängd forskning inom området 
könsrelaterade mönster där stor del av den forskning som vi hittat berör andra 
aspekter av kön och arbetsliv än vad vi har för avsikt att studera. Vårt syfte är att 
undersöka dessa två områden och med vår studie utöka den forskning som finns kring 
ämnet. Vi har funnit artiklar som visar på att olika typer av egenskaper är kopplat till 
kön och att samma egenskap kan skifta från att vara ”kvinnlig” till ”manlig” vid 
tillsättning av högre positioner. Utifrån detta vill vi ta reda på vilka förväntningar som 
kvinnor upplever åligger dem på arbetsplatsen, samt hur detta kan påverka 
utvecklingsmöjligheterna för dem. Vidare har vi funnit en rapport utfärdad av 
Jämställdhetsombudsmannen som syftade till att undersöka jämställdhetsförhållanden 
inom dagligvaruhandeln. Rapporten kom ut 1993 och då den berör områden som vi i 
vår studie närmar oss blir det intressant för oss att se vad som egentligen hänt i 
branschen under åren som gått sedan rapporten utkom. Forskning vi funnit avseende 
genus i akademin visar på att akademin är ett könsuppdelat yrkesområde och att 
kvinnorna blir färre högre upp i hierarkin. Annan forskning inom området visar på att 
akademin är organiserad efter ”könade” strukturer och att det trots avsaknad av 
formella hinder för ojämställdhet mellan kön förekommer subtila former av 
diskriminering. Tidigare forskning gör det intressant för oss att göra en jämförande 
studie av handeln och akademin. Den forskning vi hittat inom handeln visar en 
ojämställd bransch i behov av förändring och forskning inom akademin visar på en 
bransch som har arbetat för jämställdhet, men trots detta uppvisar ojämställdhet.  
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4. Teoretisk referensram 

I följande avsnitt görs en kort redogörelse för vilka teorier vi anser vara lämpliga i 
vår studie. Därefter presenteras de valda teorierna, vilka senare i vår analys kommer 
användas för att ge perspektiv på våra insamlade data. 

 
4.1 Teoretisk översikt 
 
Vi har valt att utgå från symbolisk interaktionism för att få en överordnad förståelse 
om hur sociala mönster uppstår. Denna teori är ett redskap för att tolka vardagen och 
denna anser vi fångar in fenomenet på en samhällelig nivå. Vi har även valt att 
använda oss av Hirdmans teorier kring genus för att förstå hur genus görs. Hirdman 
visar oss hur genussystemet upprätthålls, på vilket sätt könen hålls isär och hur en 
könsmakt skapas. Detta blir relevant ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, då vi 
tittar efter könsrelaterade mönster på arbetsplatsen. 
 
4.2 Symbolisk interaktionism 
 
Enligt Trost och Levin (2010) är symbolisk interaktionism ett perspektiv varigenom 
man kan tolka den sociala verkligheten och med hjälp av analysverktyg förstå det 
samhälle vi lever i eller studerar. Perspektivet kan användas när man har för avsikt att 
studera människors gruppliv och beteende samt hur människor och gruppen är delar 
av samhället. Ett av dessa analysverktyg är enligt Trost och Levin (2010) 
”definitionen av situationen”. Detta innebär att om situationen upplevs som verklig 
får det konsekvenser som om den vore verklig, vilket vidare påverkar människans 
beteende. Detta är en ständigt pågående process där situationen kontinuerligt 
omdefinieras, vilket således resulterar i en möjlighet till ändrad uppfattning som i sin 
tur får nya konsekvenser och annat beteende uppstår (Trost & Levin, 2010). Man 
skulle kunna påstå att uppfattningen om verkligheten endast är subjektiv och att 
ingenting egentligen är objektivt, men i en situation finns det sådant alla är eniga om 
och de företeelserna blir då på ett sätt objektiva. Den objektivitet som finns i 
varseblivningen av en social verklighet har skapats utifrån situationen i samspel med 
människan och utifrån detta har det uppstått symboler som skapats genom att 
människor interagerar med varandra (Trost & Levin, 2010). Denna sociala interaktion 
är en viktig aspekt inom den symboliska interaktionismen. Genom social interaktion 
formas människan till vad hon blir genom en kontinuerlig förändringsprocess. 
Interaktion sker inte endast genom tal, utan även med hjälp av gester och minspel 
(Trost & Levin, 2010). De symboler som har skapats genom social interaktion är 
främst ord. För att något ska bli en symbol krävs det att man har samma uppfattning 
om innebörden av ett ord och betydelsen av ordet är i sin tur beroende av definitionen 
av situationen (Trost & Levin, 2010). Finns det ingen definition av situationen, finns 
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det inte heller någon symbol för ordet. Dessa symboler har skapats genom att 
människan är en aktiv varelse och de har fått sin mening genom att människan aktivt 
och socialt lärt sig dessa (Trost & Levin, 2010).  
 
4.3 Genusteori 
 
Kvinnliga och manliga könsorgan är något som skapas från det att människan blir till 
men enligt Hirdman (2001) är genus det som vi formas till via språket, kulturen och 
tänkandet. Det är något som vi tar med oss och anammar från tidigare generationer 
och kan ses som osynliga regler för hur man skall bete sig utifrån kön. Detta 
benämner Hirdman (2001) som ”genuskontraktet” där kvinnor och män får tilldelat 
olika egenskaper. Sättet att bete och förhålla sig efter könet upprätthålls av båda 
könen och skapar en så kallad ”genusordning”. Genuskontraktet speglar 
föreställningar om hur kvinnor och män skall bemöta varandra. Vidare berättar 
kontraktet vilka redskap som tillhör vem, vilka ord som får användas samt hur den 
yttre formen skall gestaltas (Hirdman, 1988). 
 
Westberg-Wohlgemuth (1996) redogör för Hirdmans (1994) teori som sorterar 
kvinnor och män i ett könsmakts- samt genussystem. Denna teori förklaras som 
bestående av två principer; könets isärhållande samt manlig överordning. 
Distinktionen mellan könen beskrivs syfta till att kvinnor och män är varandras 
motsatser och att det som är kvinnligt respektive manligt hålls isär från varandra. Den 
manliga överordningen förklaras som en norm och självklarhet i att det männen gör 
får ett högre värde, de tjänar mer och har mer makt än kvinnorna. Om kvinnorna 
däremot har denna makt och ekonomiska situation anses detta som någonting 
avvikande. Vidare finns ett könsmönster som upprätthålls av kvinnor och män och 
Westberg-Wohlgemuth (1996) tolkar Hirdmans (1994) förklaring till detta som att 
distinktionen mellan könen hålls isär av samhället och bidrar till skillnader i att se på 
kvinnor och män. Hirdman (1988) betonar att det är genom isärhållningen som den 
manliga normen legitimeras. Det är föreställningarna om det manliga och det 
kvinnliga som är isärhållningens grunduttryck och som syns i arbetsuppdelningen 
mellan könen. Dessa kulturellt samlade tankar kring manligt och kvinnligt förs 
ständigt vidare till kommande generationer. Hirdman (1988) menar att varken kvinnor 
eller män föds till sitt kön utan dessa skapas. Hon betonar att vi ger den andre dennes 
kön och genom detta definierar vi oss själva. Vidare problematiseras kvinnans del i 
sitt eget förtryck. Anledningen till att kvinnor accepterat att definiera sig som lägre 
rankade förklarar hon bero på den sociala interaktionen, socialiseringen och 
föreställningen om vad som är manligt och kvinnligt (Hirdman, 1988). 
 
Hirdman (1988) talar om frihetens och symbiosens längtan när hon redogör för 
människors gemensamma behov och önskningar. Symbiosen står för det trygga, 
anpassningen samt bekräftelsen och friheten för ovisshet, det fria och otrygga. 
Genuslogikerna menar att frihetens längtan är strukturerad för mannen och symbiosen 
för kvinnan. För att inneha både friheten och symbiosen under egen kontroll har 
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mannen utvecklat strategier som även kallas den homosociala världen. I den 
homosociala världen utesluts kvinnorna och mannens dominans över kvinnan kan inte 
ifrågasättas eller problematiseras. Enligt Hirdman (1988) är kvinnornas frihet 
förknippad med männen men att den manliga makten är skyddad av det manliga 
kollektivet. Hirdman (1988) diskuterar begreppet “genussystem” och menar att detta 
skall förstås som en dynamisk struktur och en beteckning på ett nätverk. Detta 
nätverk beskrivs som processer, fenomen, föreställningar och förväntningar som 
tillsammans framkallar mönster och regelbundenheter. Vidare är genussystemet en 
ordningsstruktur av kön och en förutsättning för andra sociala ordningar.
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5. Metod 
 
Detta avsnitt inleds med en presentation av datainsamlingsmetod där det även ges en 
beskrivning av hur intervjuerna utformats. Därefter följer undersökningens urval och 
tillvägagångsätt. Slutligen presenteras analysmetod, etiska överväganden och 
metodologiska reflektioner. 

 
5.1 Datainsamlingsmetod 
 

Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in 
empirisk data. Detta med anledning av att vi söker studera kvinnors upplevelser av 
könsrelaterade mönster på arbetsplatsen utifrån deras erfarenheter och sociala 
verklighet (Kvale & Brinkmann, 2009). Denscombe (2009) beskriver intervju som 
forskningsmetod som lämplig då man forskar kring frågor som kan uppfattas som 
känsliga. Metoden gör det möjligt att vara varsam och hänsynsfull samt att man på ett 
öppet och ärligt sätt kan prata om dessa frågor. Detta hade vi i åtanke när vi valde 
forskningsmetod, då vår studie rör frågor som kan uppfattas som känsliga. Vi har 
genomfört semistrukturerade intervjuer vilket gjort att flexibiliteten ökat. Vi har utgått 
ifrån en intervjuguide innehållande teman och frågor att följa dock har vi ställt 
följdfrågor om det har varit nödvändigt för att få svar på det vi är intresserade av att få 
reda på (Kvale & Brinkmann, 2009). Fördelar med att använda intervju som metod är 
att den går relativt snabbt att genomföra (Ahrne & Svensson, 2011) samt möjliggör 
att kunna vidareutveckla de svar man får via följdfrågor. Språkliga missförstånd kan 
även i större mån undvikas än om man exempelvis skickar ut en enkät (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012). En nackdel med kvalitativa intervjuer är att 
resultatet är situationsbundet, det vill säga att det påverkas av plats och tillfälle 
(Ahrne & Svensson, 2011). En ytterligare nackdel är att resultaten inte blir giltiga för 
en hel population (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010) då man generellt sett inte 
praktiserar sannolikhetsurval inom den kvalitativa forskningen, vilket är nödvändigt 
för att uppnå statistisk generalisering (Fejes & Thornberg, 2009). 

 

5.2 Utformning av intervjufrågor 
 

Vi började med att skapa frågeområden utifrån våra forskningsfrågor för att avgränsa 
vår studie och därmed bestämma vad vi ville ha svar på. Utifrån dessa frågeområden 
definierade vi sedan teman utifrån vårt syfte som ämnar ta reda på kvinnors 
upplevelser av könsrelaterade mönster på arbetsplatsen. Dessa teman var: allmänt om 
arbetet, könsrelaterade mönster, utvecklingsmöjligheter, kommunikation på 
arbetsplatsen och tankar om jämställdhet.  Sedan utformades intervjufrågor utifrån 
ovanstående teman samt forskningsfrågorna. Frågorna testades på varandra för att 
undersöka dess brukbarhet, vissa frågor kom då att omformuleras samt viss ändring 
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av temanas ordningsföljd skedde.   
 
Exempel på intervjufrågor 
 

Nedan följer några exempel på frågor vi ställde vid intervjuerna. I bilagor återfinns 
hela intervjuguiden. 
 
Könsrelaterade mönster 

• Hur ser du på könsrelaterade mönster på din arbetsplats? 
• Upplever du att det finns en skillnad i hur kvinnor behandlas gentemot hur 

män behandlas? 

Kommunikation på arbetsplatsen 

• Känner du att kvinnor och män på din arbetsplats får möjlighet att ta lika stort 
utrymme? 

• Upplever du att kvinnor och män på din arbetsplats ges lika mycket utrymme 
att uttrycka sina åsikter? 

Under tiden vi utförde intervjuerna kom ordningen på frågorna att ändras ännu en 
gång. När vi frågade informanterna om jämställdhet mot slutet av intervjun märkte vi 
att deras svar blev påverkade av de aspekter vi hade frågat dem om under intervjun, 
med anledning av detta frågade vi istället om jämställdhet inledningsvis.  

5.3 Urval  
 
I vår studie har vi valt miljöer som i något avseende skiljer sig åt med anledning av att 
skapa en variation samt undersöka ifall skillnaderna sinsemellan de olika miljöerna 
kan bidra med olika resultat (Ahrne & Svensson, 2011). Vi har valt att fokusera vårt 
urval av informanter till att gälla akademin och handeln. Valet av akademin gjordes 
då detta är en högutbildad grupp samt att genus är en uppmärksammad fråga inom 
skolväsendet. Vidare valde vi att studera handeln då detta representerar arbetare och 
även är ett område där vi själva har erfarit könsrelaterade mönster.  Att studera 
yrkesverksamma inom både medel- och arbetarklass tror vi kan bidra med en 
variation i vårt resultat. Vi har valt att fokusera vår studie på endast kvinnliga 
medarbetare för att avgränsa vårt arbete och därmed få möjligheten att gå in djupare 
kring just hennes perspektiv på könsrelaterade mönster i arbetslivet. 
 
Vi kontaktade akademiker och anställda inom dagligvaruhandeln i regionerna 
Stockholm och Uppsala. Vi intervjuade fem kvinnor från akademin och fyra från 
handeln. Fyra av akademikerna är anställda vid samma arbetsplats och en akademiker 
arbetar vid ett annat lärosäte, dock är alla verksamma inom kvinnodominerade 
områden. Tre av våra informanter inom dagligvaruhandeln arbetar på samma 
arbetsplats och en informant arbetar på en annan, båda belägna i Stockholm. 
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Informanterna från akademin var slumpmässigt utvalda då vi skickade ut mejl via en 
kontaktlista och valde att intervjua dem som först svarade att de ville ställa upp. Inom 
handeln gjorde vi ett så kallat bekvämlighetsurval då vi valde att intervjua personer 
som fanns tillgängliga för tillfället (Bryman, 2011). Vi har valt att se på branscherna 
som varsin grupp och tittar därför inte på individuella skillnader, därav ger vi inte en 
mer ingående presentation av individernas bakgrund. 
 
5.4 Tillvägagångssätt  
 
Inledningsvis skapade vi en intervjuguide och kontaktade sedan intervjupersoner via 
mejl där vi presenterade oss själva samt studien i ett följebrev (se bilaga). Därefter 
bokades möte med de som ville ställa upp. Inför intervjun skickade vi en kort 
presentation till informanterna om vilka områden som skulle komma att beröras i 
intervjun. Vi berättade att vi ämnade undersöka om kvinnor och mäns prestationer 
bedöms på ett likvärdigt sätt samt om de anställda blir bemötta utifrån stereotyper. 
Vidare klargjordes det inför intervjun vad vi syftar till när vi pratar om begreppet 
könsrelaterade mönster. Detta definierade vi som skillnader och likheter mellan 
kvinnor och män som kan uppstå på arbetsplatsen. Vi valde att inte skicka ut 
intervjufrågorna på förhand för att vi ville få spontana och uppriktiga svar. Det 
empiriska materialet består av sammanlagt nio intervjuer – fem kvinnor från 
akademin och fyra från handeln. Vi båda medverkade vid samtliga intervjuer. 
Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter och informanterna fick välja var de 
ville att intervjun skulle äga rum. De intervjuerna med kvinnliga medarbetare från 
akademin utfördes ostört i intervjupersonens arbetsrum, ett konferensrum eller 
grupprum för studenter. Intervjuerna med de kvinnliga medarbetarna från handeln 
utfördes på fik med de flesta informanter, en av informanterna önskade att vara i sin 
lägenhet. Innan intervjun påbörjades fick informanterna fylla i ett samtyckesformulär 
(se bilaga). Intervjupersonen informerades om att intervjun skulle spelas in vilket 
gjordes med två inspelningsapparater då vi ville försäkra oss om att inget empiriskt 
material skulle gå förlorat ifall tekniska problem skulle uppstå. Vi valde att medvetet 
skapa tystnad innan nästa intervjufråga ställdes för att ge intervjupersonen möjlighet 
att reflektera över och/eller komplettera sitt svar (Bryman, 2011). Detta medförde 
många gånger att informanten fortsatte att berätta och utveckla sitt svar, vilket gav oss 
tillgång till ny information. Vidare transkriberades det inspelade materialet.   
 
5.5 Analys 
 
Valet av analysmetod ställdes i relation till hur vi planerade att förhålla oss till vår 
teori. Vi har försökt att hålla en viss distans till teorier samt tidigare förförståelse för 
att på ett öppet sätt kunna analysera data. I relation till vårt syfte, att fånga 
informanternas upplevelser och erfarenheter av könsrelaterade mönster i arbetslivet, 
valde vi att utgå från kvalitativ innehållsanalys vid bearbetning av transkriberat 
material. Denna metod beskrivs av Bergström & Boréus (2012) som lämplig när man 
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vill finna mönster i en större mängd material, undersöka hur ofta en specifik 
företeelse omnämns och på ett systematiskt sätt beskriva textens innehåll. Patton 
(2002) beskriver den kvalitativa innehållsanalysen som en process av identifiering, 
kodning samt kategorisering av mönster och teman i det empiriska materialet. Vi har 
utfört vår analys med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 
tillvägagångssätt för en kvalitativ innehållsanalys i syfte att urskilja teman och 
ledtrådar som tyder på mönster och samband gällande könsrelaterade mönster i 
arbetslivet. 
 
Inledningsvis läste vi igenom våra transkriberade intervjuer för att bekanta oss med 
materialet. Meningsbärande enheter plockades ut, vilket syftar till delar av texten eller 
meningar som ansågs betydelsefulla. Därefter kondenserades meningsenheterna för 
att texten skulle bli mindre och lätthanterlig samtidigt som de behåller sitt innehåll 
och innebörd. Vidare genomfördes en abstraktion av den kondenserade texten där 
koder framtogs. Dessa koder fungerar som etiketter för de olika meningsenheterna. 
Därefter skapades preliminära kategorier under vilka de olika koderna placerades. 
Materialet lästes igenom igen, koder flyttades runt och nya kategorier skapades. De 
koder som inte passade in under de nuvarande kategorier som skapats delades in i nya 
så att inget material uteslöts. Processen har på så vis inte skett till fullo stegvis utan 
har krävt ett arbete där vi gått fram och tillbaka. Analysen resulterade i två 
huvudteman med sammanlagt åtta subkategorier. Då vi studerar två olika branscher 
kom kategorierna att variera. Vår tidigare förförståelse och de teorier vi använder för 
studien fanns genomgående med i bakgrunden för denna process och hjälpte oss att 
förstå vilka mönster som kunde gömma sig i informanternas uttalanden. Trots detta 
försökte vi att vara öppna för nya sätt att tolka fenomenet och på ett objektivt sätt ta 
till oss materialet.  
 
5.6 Forskningsetiska överväganden  
 
Frågor som rör genus och jämställdhet kan uppfattas som känsliga av många, därför 
har vi varit noga med att vara neutrala och öppna när vi har hållit våra intervjuer. 
Vetenskapsrådet (2002) har upprättat fyra huvudkrav vid svensk forskning gällande 
forskningsetiska principer. Dessa benämns informationskrav, samtyckeskrav, 
konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. I enlighet med informationskravet 
informerades intervjupersonerna initialt om studiens syfte samt gavs en presentation 
av vilka vi är och vilket universitet vi studerar vid. Vid intervjun informerades de 
även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin 
medverkan. Samtyckeskravet innebär att intervjudeltagaren själv är den som ska 
bestämma över sin medverkan i studien. Detta uppfylldes genom att 
intervjupersonerna fick fylla i ett samtyckesformulär vid intervjutillfällena. 
Konfidentialitetskravet syftar till att allt material behandlas konfidentiellt, i enlighet 
med detta informerades intervjudeltagarna om att all intervjudata skulle komma att 
raderas efter det att arbetet är färdigställt. Vi har valt att inte skriva ut varken vilket 
universitet/högskola som studerats eller inom vilken institution informanterna arbetar. 
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På samma sätt uppges inte heller vilken dagligvaruhandelbutik informanterna inom 
handeln är anställda vid. Vidare säkerställde vi anonymitet genom att avidentifiera 
informanterna och ge dem benämningen A och H, vilket står för akademin och 
handeln, samt en siffra för att skilja personerna åt. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som framkommer från enskilda personer endast får användas i 
forskningssyfte. Detta informerades deltagarna om via samtyckesformuläret. 
 
5.7 Metodologiska reflektioner 
 
För att få en bild av studiens kvalitet beaktar man dess reliabilitet och validitet. 
Reliabilitet rör studiens tillförlitlighet och Bryman (2011) delar upp begreppet i 
extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet innebär huruvida andra forskare kan 
reproducera studien medan intern reliabilitet syftar till att tolkning av resultatet 
överensstämmer mellan forskare. Kvalitativa studier kan vara svåra att återskapa då 
den sociala miljön samt forskaren har en påverkan vid datainsamlingen (Bryman, 
2011). För att öka den externa reliabiliteten har vi i den mån det har varit möjligt 
beskrivit hur vi har gått tillväga samt bifogat intervjuguiden i bilaga. Dock har vi 
genomfört en semistrukturerad intervju där spontana följdfrågor har uppkommit. 
Dessa finns inte med i intervjuguiden vilket försvårar för andra forskare att 
reproducera studien. Dock kan intervjuguiden ge möjlighet att återskapa en relativt 
snarlik studie. För att försöka stärka den interna reliabiliteten tolkade vi 
transkriptionerna individuellt. Detta gjorde vi för att inte påverka varandra i hur vi 
tolkade det empiriska materialet. Vidare jämfördes de enskilda tolkningarna och då 
fann vi att vi hade liknande uppfattningar kring hur vi tolkade materialet. 
 
Validitet syftar till huruvida man mäter det man avser mäta och kan även denna delas 
in i extern och intern validitet. Intern validitet innebär att forskarens observationer 
och teoretiska begrepp överensstämmer. Detta har vi försökt säkerställa då vi 
utformat vår intervjuguide utifrån vårt syfte och forskningsfrågor. För att säkerställa 
att vi uppfattat det som framkommit i intervjuerna korrekt har vi vid behov ställt 
följdfrågor för förtydligande. För att uppnå högre intern validitet testintervjuade vi 
varandra inledningsvis och omformulerade frågorna i en strävan att återspegla syftet. 
Frågornas ordningsföljd kom då även att ändras. Den externa validiteten rör studiens 
generaliserbarhet, vilket avser huruvida forskningsresulten är överförbara till andra 
personer och situationer än studiens respondenter (Kvale & Brinkmann, 2009). Ifall 
detta är möjligt inom kvalitativ intervjuforskning är omdiskuterat och vanlig kritik 
riktat mot denna typ av forskning är att det inte är möjligt att generalisera utifrån 
resultaten då intervjupersonerna är för få (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Larsson (2009) skriver att generalisering anses vara ett komplext begrepp då det 
”konkurrerar” med andra ord, dock verkar det åtminstone finnas likheter mellan dessa 
termer. Han menar att teoretisk generalisering innebär att genom observation och 
beskrivning av specifika drag i fallstudier kan slutsatser dras kring 
samhällsvetenskapliga teorier. Detta definieras av Hammersley (1992) i Larssons 
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(2009) artikel som ”uttalanden om nödvändiga relationer bland fenomenets 
kategorier”. Således tillhandahåller Hammersley (1992) med en typ av dualism där 
han delar upp etnografi6 och samhällsvetenskap i två delar. Istället för att understryka 
en uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, stödjer han empiriska 
generaliseringskrav i enkätundersökningar för etnografisk forskning. Vidare hävdar 
Larsson (2009) att generalisering inte är lämpligt när man gör en idiografisk7 studie, 
inte heller när man gör en studie som undergräver bestående universella ”sanningar”. 
Däremot nämner Larsson (2009) tre aspekter man kan ta hänsyn till när man är i 
behov av att generalisera. Den första av dessa är att man kan stärka 
generaliserbarheten genom att maximera variationen av intervjupersoner. Den andra 
aspekten är att generalisera genom att upprätta likheter i sammanhanget. Den sista är 
att man generaliserar utifrån igenkännandet av mönster. Vi har försökt att förhålla oss 
till dessa aspekter då vi undersökt två olika branscher där vi valt två arbetsplatser per 
yrkesområde. Vidare har vi tittat efter mönster som kan härledas till könsmässiga 
skillnader och dragit våra slutsatser utifrån dessa. Enligt Larsson (2005) är det är svårt 
att generalisera utifrån en fallstudie och att vägen till att studien kan bli användbar 
utanför sitt sammanhang är genom kunskapsbidraget studien ger. Detta innebär att de 
som tagit del av resultaten i studien kan ha dessa i åtanke vid andra fall och kan 
därigenom se relevansen av tolkningen som den kvalitativa analysen lett till (Larsson, 
2005).  
 
Objektiviteten i en studie står för huruvida forskaren lyckats hålla distans till sina 
personliga värderingar så att dessa inte påverkat undersökningen (Bryman, 2011). 
Som två studerande kvinnor med erfarenheter som arbetare inom handeln är vi 
medvetna om vår tidigare förförståelse för ämnet. Detta ligger även till grund för 
valet av ämne samt de studerade branscherna. Vår förförståelse har även bidragit till 
att vi kunnat relatera till delar av det empiriska materialet. Utöver detta har tidigare 
forskning samt teorier används för att hjälpa oss att få en övergripande inblick samt 
förståelse för ämnet. Samtidigt har vi försökt i den mån det gått att hålla en distans till 
detta och med ett öppet sinne låta empirin styra oss i forskningsprocessen. Vidare har 
vi pendlat mellan tidigare forskning, teorier, vår egen förförståelse och våra 
informanters beskrivning i intervjusituationen.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Vetenskaplig	  metod	  där	  tyngdpunkt	  ligger	  på	  deltagande	  observation.	  
7	  Studerandet av något individuellt och personligt, utan ambition att generalisera.	  
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6. Resultat och analys 
 

I detta avsnitt presenteras resultat samt analys av det empiriska materialet. Vi har 
valt att presentera branscherna var för sig för att sedan kunna göra en jämförande 
analys.  

 
6.1 Utformning av teman och kategorier 
 

Nedan visas en översikt av det resultat vår analys gav. Det empiriska materialet 
utmynnade i två huvudteman med tillhörande subkategorier (Tabell 1).  
 
Tabell 1. Tematisering och kategorisering av det empiriska materialet 

 
Tema          Kategorier 
Könsrelaterade mönster i handeln Möjligheter och hinder för 

vidareutveckling på 
arbetsplatsen 

  
Förväntningar kopplade till kön 
och upprätthållande av 
könsrelaterade mönster 

  
Homosociala miljöer 

  
Mönster i det dolda 

Tema Kategorier 
Könsrelaterade mönster i akademin Möjligheter och hinder för 

vidareutveckling på 
arbetsplatsen 

  
Förväntningar kopplade till kön 

  
Samhällsstrukturer och 
upprätthållande av 
könsrelaterade mönster 
 

 Mönster i det dolda 
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6.2 Handeln 
 

Följande avsnitt kommer att beröra handeln och redovisar hur vi tolkat och 
analyserat resultatet av intervjuerna.  

 
6.2.1 Möjligheter och hinder för vidareutveckling på arbetsplatsen 
 
Att vidareutvecklas på arbetsplatsen ses inte som en självklarhet för alla informanter 
från handeln. Somliga upplever att männens möjligheter att vidareutvecklas inom 
yrket är större än kvinnornas. Detta gäller bland annat möjligheter att anta nya 
arbetsuppgifter och få ansvarsområden. Framförallt anser majoriteten att 
utvecklingsmöjligheterna är begränsade till att gälla inom vad som anses vara de 
typiska kvinnliga områdena inom dagligvaruhandeln. Ett mönster som vi skönjer är 
att alla nyanställda får börja sin roll i butiken sittandes i kassan. Successivt plockas 
männen bort från kassan och får möjlighet att cirkulera på golvet8 istället. 

 
“Man märker att det är killarna som får avancera snabbare, tjejerna ska sitta i 
kassan och vara snygga. Killarna behöver inte sitta i kassan utan de får vara på 
golvet och jobba. Så är det uppdelat och det märks väldigt tydligt eftersom att 
det är många tjejer som fortfarande är kvar i kassan fastän de jobbat längre än 
killarna och vill arbeta på golvet.” (Informant H1) 

 
För kvinnorna uppstår begränsningar i att utvecklas i arbetet då vissa områden inom 
yrket anses som manliga respektive kvinnliga. Vidare upplever intervjupersonerna 
svårigheter i att utvecklas utanför de “kvinnliga områdena”. När vi frågade om 
männens möjligheter att utvecklas inom dessa områden svarade en informant att hon 
inte tror att männen skulle vilja göra detta då det ses som ett steg tillbaka. 

 
“Jag tror inte att en kille som får chansen att göra ”tjejuppgifter” skulle vilja ta 
ett steg i det hållet… jag tror faktiskt att det snarare skulle ses som ett steg 
tillbaka än en ny kompetens”. (Informant H4) 
 

En informant anser att kvinnorna har bättre förutsättningar till att vidareutvecklas på 
arbetsplatsen. Detta tror hon beror på att kvinnorna är mer drivna och vill lära sig mer 
och att männen inte ger uttryck för detta i lika stor utsträckning. Vidare menar hon att 
det finns fler områden där kvinnor får möjlighet att avancera men att begränsningen 
uppstår vid området golvet där endast männen har tillträde. Att ha kassajour9 är ett av 
informantens ansvarsområden vilket hon menar är det största ansvaret man kan ha på 
arbetsplatsen. Den informant som arbetar i en annan butik delade inte ovannämnda 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Arbetsuppgift	  som	  främst	  innebär	  varupåfyllning.	  
9	  Arbetsuppgift	  som	  främst	  innebär	  kassahantering	  samt	  ansvar	  för	  samtlig	  kassapersonal.	  
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åsikter utan berättade att all personal har lika stora möjligheter att utvecklas på 
arbetsplatsen. Hon upplever att jämställdhet på arbetsplatsen är mer självklart för den 
yngre generationen vilket visar sig tydligt på hennes arbetsplats. 
 
Det första citatet visar på att man har delat in kvinnor och män i två olika områden 
där respektive kön förväntas hålla sig till dessa. Detta kan ställas i relation till 
Hirdmans (2001) genusordning där män och kvinnor tilldelas olika egenskaper vilka 
fungerar som osynliga regler och berättar hur kvinnor och män ska förhålla sig. 
Informanterna berättade att männen får möjlighet att avancera snabbare och även i 
dagsläget innehar fler ansvarsområden än kvinnorna. Detta överensstämmer med 
Hirdmans (1994) teori tolkad av Westberg-Wohlgemuth (1996) kring könets 
isärhållande och manlig överordning där män och kvinnor placerats i olika fack och 
ses som varandras motsatser. Följaktligen skapas en känsla av att männen får en 
överordnad makt på grund av dess karriärmöjligheter. Kvinnans bild om att männen 
ser hennes arbetsområde som ett steg tillbaka snarare än en ny kompetens kan kopplas 
till den manliga överordningen där det finns en norm om att männens handlade har ett 
högre värde (Westberg-Wohlgemuth, 1996).  
 
Kvinnan som uttrycker att hennes arbetsområde inte kan ses som en ny kompetens för 
en manlig kollega bekräftar det Hirdman (1988) redogör för i sin teori om 
genussystemet. Uttalandet belyser i likhet med teorin hur kvinnan accepterat att 
definieras som lägre rankad i butikens inofficiella hierarki. Den sociala interaktionen 
menar Trost och Levin (2010) har skapat människan till vad hon är och genom detta 
har symboler skapats för kvinnan, där hon symboliserar det svagare och sämre könet. 
På arbetsplatsen finns en social och förtolkad verklighet som de anställda assimileras 
in i, vilket vidare har en inverkan på hur de anställda tolkar och accepterar den 
inofficiella hierarkin. Att informanten från handeln hävdar att jämställdhet på 
arbetsplatsen ses som en självklarhet kan bero på att alla anställda har en gemensam 
bild av verkligheten som en jämställd plats. Sett ur ett symboliskt interaktionistiskt 
perspektiv (Trost & Levin, 2010) kan detta grundas i social konstruktion som snarare 
införlivar en tro om jämställda arbetsförhållanden än en sanningsenlig skildring av 
verkligheten.  
 
6.2.2 Förväntningar kopplade till kön och upprätthållande av könsrelaterade 
mönster 
 
I intervjuerna har det framkommit att det finns tankar om stereotypa roller på 
arbetsplatsen. En av de förmodade anledningarna till att kvinnor inte får arbeta på 
golvet är för att de inte anses ha lika god fysik som männen. Informanterna uttryckte 
sin frustration över detta och hävdar att det fysiska arbetet inte är särskilt tungt samt 
att det dagligen uppstår minst lika tunga lyft för kvinnorna. De menar även att 
männen inte nödvändigtvis har en bättre fysik än dem utan att man snarare har en 
förväntan om att män är starkare än kvinnor.  Vidare framkom det att männen 
förväntas ha lättare att agera i en problematisk situation, exempelvis snatteri. 
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Förväntningarna om att männen har mer pondus finns inte endast internt utan 
informanterna har även upplevt att kunder behandlar dem med mindre respekt. 
Uppstår ett problem tenderar kunderna att lyssna mer på mannen än kvinnan. 

 
“Kunder har byggt upp stereotyper där män skapar trygghet på golvet och 
kvinnorna tar det mer sociala, hjälpsamma i kassan. Jag som tjej kan få 
klagomål från kunder och måste då ringa upp en kille på golvet och be honom ta 
över. Då kan han med exakt samma ord som mig lugna ner kunden, så jag antar 
att man ser mansrollen som en auktoritet.” (Informant H4) 

 
Detta citat påvisar att kunderna upprätthåller strukturer av könsrelaterade mönster 
inom handeln, vilket kan relateras till Hirdmans (1998) förklaring av frihetens och 
symbiosens längtan. Kunderna har byggt upp en bild av att kvinnan står för 
symbiosens längtan, vilket innebär trygghet och bekräftelse. Detta förväntas hon leva 
upp till i sin roll som kassapersonal. Detta stärks i tidigare forskning då Agassi (1975) 
diskuterar könsmärkning av yrken och redogör för att detta kan bero på en social 
konstruktion. I detta fall är denna konstruktion uppbyggd av kunder. Vidare menar 
Agassi (1975) att kvinnor saknar auktoritet samt ses som passiva och obenägna att ta 
ansvar, vilket bekräftas i utsagor gällande uppfattningar om kvinnliga anställda i 
handeln.  
 
6.2.3 Homosociala miljöer 
 
Kvinnorna upplever att de försöker umgås med männen och bilda en enda stor grupp 
men att männen tenderar att ty sig till varandra och forma en egen grupp. Vidare 
upplever de att den manliga chefen har ett annat förhållningssätt till män än kvinnor. 
Han har lättare för att umgås avslappnat och skoja med männen och har en mer 
arbetsmässig relation till kvinnorna. En informant menar att männen får arbeta under 
andra förutsättningar än kvinnorna utan lika strikta regler i arbetet. Majoriteten av 
informanterna upplever att de män som står chefen närmast också är de som har mest 
inflytande på arbetsplatsen. Vidare berättar en informant att det finns tre manliga 
kollegor som anses stå chefen närmast och att dessa personer får en styrande roll i 
butiken på grund av deras auktoritet. 
 

“Vi har ett killgäng på tre personer och det känns som att de tar mycket mer 
plats socialt, just för att de är det där ”killgänget”. Sedan så kommer 
butikschefen in och uppmuntrar detta.” (Informant H3)  

  
Citatet belyser det Hirdman (1988) benämner som homosocial värld, där mannen 
skapat strategier för att ha både friheten samt en symbios under kontroll. Dessa 
strategier kommer till uttryck då männen har en mer avslappnad relation till chefen 
och inte är lika regelstyrda som kvinnorna. I delegationen för jämställdhet i högskolan 
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(SOU 2011:1) redogör man för Kanters (1977/1993) beskrivning av homosociala 
förhållanden. Enligt Kanter (1977/1993) innehas de högre befattningarna till stor del 
av män, vilket beror på att de föredrar att umgås med andra män på grund av 
igenkännande. Vidare reproducerar chefen i detta fall samhällsstrukturen där männen 
får dominera. Hirdman (1988) beskriver genussystemet som en ordningsstruktur av 
kön och ett nätverk som bygger upp föreställningar och förväntningar, vilket i sin tur 
framkallar mönster. Detta ligger även till grund för andra sociala ordningar, vilket i 
detta fall är ett homosocialt strukturerat system där föreställningarna och 
förväntningarna skapar ett mönster i hur männen agerar. 

 
6.2.4 Mönster i det dolda 
 
Vid en intervju berättade en informant att alla medarbetare har lika stora möjligheter 
att uttrycka sina åsikter men att beslutet om att föra vidare förslaget ligger hos den 
person som ansvarar för området. Informanten som arbetar i en annan butik än de 
övriga menar att de alla är jämlikar i butiken bland annat då både män och kvinnor 
har likadana arbetskläder i form av skjorta och fluga. Vidare berättade 
intervjupersonen att kvinnorna har en tendens att ta på sig de arbetsuppgifter som 
killarna vill slippa. Hon menar att detta är något som sker utan varken reflektion eller 
diskussion. Skulle en manlig medarbetare ta sig an denna arbetsuppgift förmodar hon 
att detta skulle uppskattas mer än om en kvinna utförde den. 
 

“Det finns inte riktigt könsrelaterade mönster just på min arbetsplats. Möjligtvis 
att det kan vara så att jag tar på mig att göra vissa mackor för att killarna inte 
orkar göra det.” (Informant H2)  

 
Utifrån det symbolisk interaktionistiska perspektivet (Trost & Levin, 2010) har 
informanten i citatet ovan definierat sin arbetsplats som jämställd och upplever 
därmed verkligheten som sådan. Detta gör att hon förbiser mönster som kan uppfattas 
som könsrelaterade. Informanten hävdar att kollegorna på arbetsplatsen är jämlikar då 
de har likadana arbetskläder. I detta uppfattas ett dolt mönster som kan härledas till 
kön då kläderna som beskrivs är traditionellt sett av manlig karaktär. Vidare förbiser 
hon även det faktum att hon tar på sig arbetsuppgifter för att underlätta för männen. 
Att arbetsplatsen definieras som jämställd kan upplevas motsägelsefullt då 
informanten även uppger att en man troligtvis skulle få mer uppskattning för denna 
typ av arbetsuppgift. Den andra informanten som menar att alla medarbetare har lika 
stora möjligheter att föra fram sina åsikter kan också anses se förbi en könsmässig 
skillnad. Hon berättar att personen som ansvarar för området även är den som 
bestämmer vilka förslag som förs vidare. Då männen är de som innehar flest 
ansvarsområden åligger inflytande i butiken i större utsträckning männen. I enlighet 
med hur Mählck (2003) beskriver hur subtila former av diskriminering förekommer 
inom akademin kan det i likhet med detta urskiljas dolda mönster i utsagorna ovan. 
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6.3 Akademin 
 
I följande avsnitt redovisas resultatet av intervjuerna från akademin. Intervjuerna har 
bearbetats på samma sätt som de för handeln, där vi skapat huvudteman som 
förklarar de mest centrala områdena. 
 
6.3.1 Möjligheter och hinder för vidareutveckling på arbetsplatsen 
 
När det kommer till karriärmöjligheter för kvinnor inom akademin berättade en 
informant att hon tror att män får möjlighet att avancera fortare. Hennes bild är att 
männen syns mer och även att kvinnorna har lätt för att lämna över ansvar till 
männen. Detta tror hon beror på gamla mönster som lever kvar och förs vidare. Hon 
problematiserar konkurrensen i kvinnokollektivet där kvinnorna har lättare för att 
lyfta männens prestationer än kvinnornas. Hon resonerar kring att detta delvis kan 
bero på bekvämlighet alternativt att kvinnan inte vågar träda fram, men att det också 
kan bero på att kvinnokollektivet håller varandra tillbaka. 
 

“Man kan ju fundera över vad det beror på, om det är konkurrensen i 
kvinnokollektivet eller mellan varandra och att det ska vara lika. Ingen kvinna 
får sticka ut, det är lättare om en man som redan sticker ut fortsätter med det.” 
(Informant A1) 
 

Vidare diskuteras forskarmöjligheterna för kvinnor i akademin där vi fått delade 
åsikter. Å ena sidan anses det inte finnas några skillnader och att kvinnan har samma 
möjligheter att ta sig fram i forskarkarriären. En annan informant menar å andra sidan 
att det finns stora skillnader när det kommer till forskningsmedel. Hon hävdar att män 
har lättare att få anslag för forskning samt att det finns mer pengar att söka inom 
mansdominerade akademiska områden. I en annan intervju berättar intervjupersonen 
om en undersökning som gjorts i syfte att granska hur sakkunniga bedömer de 
ansökandes meriter vid tillsättning av tjänster. Vad undersökningen visade var att 
samma merit värderades olika beroende på om det var en man eller en kvinna som 
sökte tjänsten. Informanten diskuterar hur en sådan undersökning sedan inte 
uppmärksammas. 
 

“Undersökningen fick inget som helst genomslag. Man talar inte om det, den får 
lite uppmärksamhet när den publiceras och sen är den bortglömd. Och det är ju 
för att det finns vissa frågor som faktiskt är svåra att ta i .” (Informant A3) 
 

Citaten belyser Westberg-Wohlgemuths (1996) förklaring av Hirdsmans (1994) teori 
om manlig överordning då männens röster hörs mer samt att deras tankar och åsikter 
tillskrivs ett högre värde. Utsagan visar ett manligt kollektiv där deras makt är säkrad 
i likhet med det som Hirdman (1994) benämner homosociala världen. Vidare menar 
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Westberg-Wohlgemuth (1996) att Hirdman (1994) anser att kvinnligt makthavande 
ses som någonting avvikande vilket i akademin kan påverka inställningen till att 
männens prestationer är lättare att lyfta än kvinnornas. Kvinnans upplevelser om en 
underordnad roll kan även ses i relation till Anker (1997) som diskuterar huruvida 
yrkessegregation påverkar hur kvinnor väljer att se på sig själva.   
 
6.3.2 Förväntningar kopplade till kön 
 
Informanterna hade delade åsikter kring vilka förväntningar som finns på dem som 
kvinnor inom akademin. En informant upplevde att hon som kvinna förväntas föra sig 
på ett visst sätt inom denna typ av miljö. Hon berättar att kvinnorna på arbetsplatsen 
inte bör klä sig för “utmanande” om de vill bli tagna på allvar. Intervjupersonen 
upplever att hon tvingas gå in i en roll och sätta på sig en mask på grund av dessa 
förväntningar. I synnerhet blir dessa roller och attribut viktiga högre upp i hierarkin. 
En informant upplever att kraven på att meritera sig och söka doktorandutbildning är 
högre för kvinnor och att en man kan förtjäna sin position bara genom att vara man. 
Vid en annan intervju berättade informanten att en kvinnas kompetenser kan 
förlöjligas, minimeras och marginaliseras. 
 

”Hur har hon skaffat sig den här kompetensen? Vad hade hon för relation med 
sin handledare? Man insinuerar ju ibland, det hör jag inte så mycket nu men det 
har jag hört förr och jag har inte hört det tvärtom, alltså att man skulle fråga en 
man och antyda samma.” (Informant A1) 

 
Vidare berättade hon hur kvinnor på arbetsplatsen förväntas ha en vänskaplig relation 
med sina kollegor. Kvinnor skall vara inkännande samt förstående och dessa 
egenskaper förväntas inte av män i lika hög grad. Denna inställning upplevs särskilt 
komma till uttryck när det handlar om en kvinna i ledarposition. Vidare berättade hon 
att kvinnliga chefer ifrågasätts mer i sin position och att manliga ledare per automatik 
accepteras lättare. Detta skildras i en situation då hon var prefekt10 och en manlig 
medarbetare uttryckte missnöje över detta samt en önskan om en manlig 
chefsordning. Informanten anser att det gamla könsmönstret fortfarande lever kvar 
och att det än idag finns ett synsätt som pekar på att det blir ordning med en man i 
toppen. 
 

”Man funderar mer över ”ska hon klara det här jobbet, det är ju tufft och det 
måste man vara skärpt för och här ska man faktiskt leda”, förväntningarna om 
att kvinnor är mer emotionella finns kvar.” (informant A1) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Chef	  för	  en	  institution	  vid	  ett	  universitet	  eller	  högskola.	  
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Ett ytterligare exempel på hur kvinnan målas upp inom akademin fick vi ta del av i en 
annan utsaga. I universitetets interntidning visades en bild av en man sittandes på en 
stol och en kvinna ståendes bredvid med handen på hans axel. Informanten ansåg att 
bilden snarare utstrålade far och dotter än två kollegor och tolkade detta som att 
kvinnan skulle ha en lägre akademisk position. Det visade sig sedan att kvinnan var 
docent och mannen professor. 
 
I likhet med Hirdmans (1988) genuskontrakt visar empirin på att kvinnan har yttre 
förväntningar på sig för att bli respekterad på sin arbetsplats. Att kvinnan skall klä sig 
på ett visst sätt är en förväntan som byggs upp och hålls vid liv av mannen såväl som 
kvinnan och skapar därmed en genusordning. Isärhållningen av könen menar 
Hirdman (1988) bidrar till skillnader i hur man ser på kvinnor och män, vilket sett i 
relation till akademin då torde påverka hur kvinnan ser på sig själv och sina 
kompetenser. Agassi (1975) diskuterar att kvinnans förväntningar om arbete och 
karriär inte varit lika höga som för männen. Ställs dessa antaganden i relation till 
uttalandet där informanten hävdar att kvinnor har högre krav på att meritera sig, 
skulle detta kunna grundas i att dessa bristande förväntningar ligger kvar och har en 
inverkan i att kvinnor känner att de måste hävda sig i högre grad än män. Att kvinnan 
stöter på motstånd i en ledande position kan likväl härledas till Agassi (1975) som 
redogör för hur kvinnan upplevts som icke-rivaliserande och främmande för att ta 
ansvar. Utsagan där informanten beskriver hur kvinnan och mannen målats upp i 
universitetets interntidning kan ses utifrån ett symbolisk interaktionistiskt synsätt 
(Trost & Levin, 2010) där individernas placering i fotografiet skapar symboler för hur 
kvinnan respektive mannen skall betraktas. 
 
6.3.3 Samhällsstrukturer och upprätthållande av könsrelaterade mönster 
 
I intervjuerna har det framgått att könsrelaterade mönster till stor del bygger på den 
samhällsstruktur som råder. En intervjuperson anser att detta är en bidragande faktor 
till att männens åsikter tas på större allvar. Med bakgrund av detta tycker hon att det 
borde finnas en tydligare diskussion både på högskolenivå men även på 
forskarutbildningsnivå som belyser ”fällor” som kan uppstå. Dessa menar hon leder 
till att kvinnor hamnar i skymundan och att man därför bör säkerställa att samtliga 
individer bjuds in till samtal och får komma till tals.  
 

”Det tror jag ligger djupt i vår kultur i vårt samhälle, att det är så. Det är sega 
strukturer som tar lång tid att förändra.” (Informant A2) 

 
En informant beskriver hur hon har anpassat sig till strukturen och använt strategier 
för att ta sig runt denna. Dessa strategier har gått ut på att istället för att göra motstånd 
skapa en dialog där diskussionen leder till att mannen omedvetet tar de beslut som 
hon ämnar uppnå. Att informanten agerat på detta sätt har hon gjort då verksamheten 
tjänat på det och att det inombords fått henne att känna sig som en vinnare. Hon anser 
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att det finns könsmönster och att dessa är svåra att häva då de sitter djupt rotade. 
Informanten menar att hon själv är medveten om dessa mönster och genom att inte 
alltid fördela ordet först till männen som räcker upp handen försöker hon ta hänsyn 
till detta i sin egen undervisning. Dock anser hon att det är svårt att bryta mönstret då 
männen tydligt sticker ut från mängden på grund av deras minoritet inom 
utbildningsområdet. Vi frågade även informanterna hur arbetsplatsens 
jämställdhetsplan ser ut samt huruvida de tar del av denna. En informant menar att 
den mer fungerar som en ”hyllvärmare”, vilket hon tror beror på att många lever i 
förställningen om att akademin har kommit längre i sitt jämställdhetsarbete än vad de 
faktiskt har samt att det råder en trötthet kring ämnet. 
 
Om man tittar på hur samhällsstrukturer har skapats utifrån ett symbolisk 
interaktionistiskt perspektiv (Trost & Levin, 2010) kan detta förklaras genom att 
verkligheten är konstruerad utifrån symboler som har skapats av människor, vilka förs 
vidare till nästkommande generationer och därmed upprätthålls. I och med att sättet 
att se på strukturen upplevs som verklighet tror vi att detta sker utan reflektion. I 
likhet med vad vår informant säger bör strukturerna uppmärksammas för att 
situationen skall kunna omdefinieras och därmed förändras till en verklighet och 
samhällsstruktur där kvinnan ges mer utrymme. Hirdman (1988) förklarar 
anledningen till att kvinnor accepterar att definieras som lägre rankade än män på 
grund av den sociala interaktionen, socialiseringen och föreställningen om vad som är 
manligt och kvinnligt. Därmed menar Hirdman (1998) att kvinnan har en del i sitt 
eget förtryck. Informanten som tillämpat strategier för att ta sig runt strukturen och 
dess normer speglar detta då hon erkänner sig besegrad. Att hon tillämpar strategier i 
det dolda och får mannen att tro att han vunnit leder till att hon upprätthåller 
strukturen där kvinnan accepterat mannens överordning. 
 
Den beskrivna tröttheten kring ämnet och att jämställdhetsplanen endast fungerar som 
en hyllvärmare kan ses i relation till Mählcks (2003) antaganden. Enligt Mählck 
(2003) bör jämställdhetsarbetet ses som en pågående process och skall implementeras 
på alla nivåer för att ge effekt. Införandet av en jämställdhetsplan kan ge sken av och 
tron om att arbetsplatsen är jämställd, men när man inte uppmärksammar planen bryts 
inte de strukturer som finns. Sett ur detta perspektiv kan arbetsplatsens 
jämställdhetsplan leda till att de anställda och ledningen tror att man har kommit 
längre än vad man egentligen har i arbetet för en mer jämställd arbetsplats. 
 
6.3.4 Mönster i det dolda 
 
I intervjuerna inom akademin var makt och hierarki två återkommande ord. 
Universitetet beskrivs som en hierarki där positionen har en avgörande roll för 
inflytandet. Det framkom i en av våra intervjuer att bemötandet av kvinnor och män 
skiljer sig åt, vilket hon menar kan härledas till positionen snarare än kön. Hon 
beskrev hur hon som kvinna på grund av sin position ibland kan uppleva svårigheter i 
att få sin röst hörd. I ett sammanhang där hon ställer frågor kan hon uppleva att hon 
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bryter mot normen. Initialt hävdar hon att detta beror på hennes position men när vi 
konkretiserade detta med ett exempel uppgav hon att en man med samma position 
skulle bli bemött på ett mer positivt sätt. 
 
En informant diskuterar den bristande kommunikationen mellan kvinnor och män på 
arbetsplatsen och att detta i synnerhet blir synligt i arbetsmöten. Är männen i 
majoritet finns en risk att kommunikationen hålls endast männen emellan. 
Informanten tror att en kvinna har samma chanser att ta utrymme i dessa situationer 
men att det finns en tydlig struktur och ett mönster där männen är de som skall synas 
mer och att kvinnorna i detta sammanhang inte har lika stort behov att höras. Hon 
resonerar även kring att männen har ett bättre system för att stötta varandra då de har 
lättare för att uppmärksamma samt lyfta varandras åsikter. Hon kan se mönster av att 
männen talar mer men också ges mer talutrymme av kvinnorna, vilket leder till att det 
är svårare för en kvinna att få sin röst hörd.Vidare berättade en annan informant att 
kvinnor som nyblivna doktorander har en tendens att nedvärdera sig själva. Till 
skillnad från männen som gärna tar ordet, pratar länge och visar upp sig, visar 
kvinnorna en mer osäker sida och tar inte lika mycket plats.  
 

”Tjejer är mer ”Näe, men jag är så korkad, jag förstår ingenting”. Jag bara 
skärp dig, du har kommit in på forskarutbildning och är jätteduktig men hela 
tiden larvar de sig.” (informant A2) 
 

I en annan intervju berättade vår informant att det i den nuvarande ledningen finns en 
viss ”grabbighet”. Hon menar att de nyanställda idag endast är unga män och att hon 
upplever att ledningen försökt få in fler av sig själva. Hon berättade att det varit flera 
äldre kvinnliga sökanden med bättre meriter som blivit förbisedda. Däri kan hon 
skönja ett mönster av att man behandlar kvinnor och män olika på arbetsplatsen. Hon 
menar att ”grabbigheten” bidrar till att det finns en tendens till att man lyssnar mer på 
vad männen har att säga. 
 

”Jag har sett några gånger att kvinnor har försökt komma till tals men nästan 
blivit hyschade, men så säger någon karl någonting och då har den fått ordet.” 
(Informant A3) 

 
Att en informant upplever kommunikationen som bristande mellan kvinnor och män 
visar ånyo på tendenser om att ett manligt kollektiv finns inom akademin, där makten 
centreras till vad som anses vara typiskt manligt. Som tidigare nämnt benämner 
Hirdman (1988) detta som den homosociala världen, till vilken kvinnan har begränsat 
tillträde. I delegationen för jämställdhet i högskolan (SOU 2011:1) problematiseras 
homosociala förhållanden utifrån Kanters (1977/1993) resonemang. Dessa antas ligga 
till grund för varför majoriteten av högre positioner utgörs av män. I likhet önskar 
männen som beskrivs i denna organisation få in fler män på grund av igenkännande 
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vilket således kan anses öka männens möjligheter inom arbetslivet. Ankers (1997) 
resonemang kring hur yrkessegregation ligger till grund för hur båda könen ser på 
kvinnor, som i sin tur påverkar hennes status, blir synligt när en informant beskrev 
hur kvinnor inom akademin har en tendens att förringa sig själva och uppvisar en 
osäkerhet. 
 
6.4 Jämförelse och sammanfattande analys 
 
Vår empiri visar att könsrelaterade mönster går att finna i respektive bransch. 
Utvecklingsmöjligheterna inom yrkesområdena ter sig på ett liknande sätt då männen 
får möjlighet att avancera snabbare. Inom akademin grundar sig detta i att männen tar 
mer plats samt att kvinnorna tenderar att lämna över ansvar till männen. Detta belyses 
även i handeln där männen i större utsträckning än kvinnorna får ansvarsområden, 
frånsett att det inte är de kvinnliga kollegorna som ger dem detta. Arbetsplatsen i 
handeln är uppdelad i specifika kvinnliga respektive manliga områden, vilka 
förhindrar utvecklingskurvan för kvinnan. De manliga anställda får möjlighet att 
utvecklas snabbare som ett resultat av sitt kön. Detta kan ses i likhet med att en 
kvinnlig ledare i akademin ifrågasätts i sin position, medan mannen förtjänar och 
accepteras i sin position bara genom att vara man. Vidare finns det vissa områden 
inom akademin där resultatet indikerar att männen är priviligierade, exempelvis när 
det kommer till forskningsmedel. I akademin tillskrivs kvinnans meriter ett lägre 
värde än mannens, vilket vi även skönjer inom handeln där det råder en uppfattning 
om att de “kvinnliga områdena” ses som ett steg i fel riktning.  
 
Vi kan urskilja egenskaper som är kopplade till kön inom respektive bransch. I 
akademin visar sig dessa som förväntningar kopplade till yttre attribut samt specifika 
egenskaper som anses kvinnligt nedärvda. Inom handeln tyder vi även specifika 
egenskaper kopplade till kön vilka utgör de arbetsuppgifter kvinnan lämpar sig för. 
En likhet mellan branscherna vad gäller förväntade egenskaper är mannens 
auktoritära roll. Inom akademin råder en uppfattning om att det blir ordning med en 
manlig ledare. På samma sätt finns det förväntningar i handeln om att mannen skapar 
ordning i butiken till följd av sin förväntade pondus. Resultatet från branscherna visar 
på hur mannen och kvinnan målas upp och hur detta bidrar till upprätthållandet av 
könsrelaterade mönster. Inom handeln är kunderna en bidragande faktor och inom 
akademin visar sig detta i exemplet om universitetets interntidning. I respektive 
bransch har vi kunnat tyda homosociala miljöer där männen tenderar att bilda en egen 
grupp. I handeln blir detta synligt då chefen har en mer vänskaplig relation med de 
manliga anställda och låter dem arbeta mindre regelstyrt. Resultatet påvisar att de 
homosociala miljöerna tydligare kommer till uttryck inom akademin. 
Kommunikationen tenderar att hållas männen emellan, där de uppmärksammar samt 
uppmuntrar varandra. Vidare talar man inom akademin om konkurrens i 
kvinnokollektivet där även kvinnan har lättare att lyfta mannen. Männen tar mer 
utrymme men ges även detta av kvinnorna. Den homosociala miljön kommer likaså 
till uttryck inom akademin då det upplevs som att ledningen vill anställa fler som 
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speglar de själva, vilket inte visas inom handeln. 
 
I handeln var könsrelaterade mönster mer framträdande än i akademin då våra 
informanter utan eftertanke kunde associera frågor vi ställde till ett arbetsrelaterat 
sammanhang. Detta antas bero på att könsrelaterade mönster är en synlig del i deras 
arbete. I akademin var dessa mönster svårare att hitta och gjorde att vi vid vissa 
tillfällen fick omformulera frågor och ge konkreta exempel för att informanten skulle 
kunna göra en koppling till könsrelaterade mönster. Detta tyder på att det finns subtila 
mönster inom akademin i likhet med Mählcks (2003) studie, vilket gjorde att vi var 
tvungna att genomgående söka efter symboler som indikerar på könsrelaterade 
mönster i våra intervjuer. Detta kan härledas till att det inom akademin finns en 
uppfattning om att man har kommit längre än vad man egentligen har vad gäller 
jämställdhet, därför var dessa mönster inte lika uppenbara för informanter i denna 
bransch. Vi kan urskilja att samhällsstrukturer har en avgörande roll för hur 
könsrelaterade mönster yttrar sig i arbetslivet. I likhet med Hirdmans (1988) 
genusordning legitimeras den manliga normen när det finns ett isärhållande av könen 
på arbetsplatsen. Dessa föreställningar om manligt och kvinnligt förs sedan vidare till 
kommande generationer och reproducerar samhällsstrukturen. Utifrån ett symbolisk 
interaktionistiskt perspektiv (Trost & Levin, 2010) har samhället förtolkat könen och 
tilldelat dem symboler som sedan får konsekvenser för hur man bemöts utifrån sitt 
kön. Detta kan ha en avgörande roll i att vissa arbetsområden inom branscherna ses 
som manliga respektive kvinnliga. Utifrån vårt empiriska material har vi selekterat 
sammanhang från respektive bransch där könsrelaterade mönster yttrat sig tydligt. I 
akademin blir dessa mönster tydliga då männen får mer utrymme på arbetsplatsen och 
i handeln är utvecklingsmöjligheterna för kvinnorna begränsade. 
 
Att männen inom akademin får mer utrymme kan inte med säkerhet härledas till att 
bero på kön. Vi resonerar att detta likväl i vissa sammanhang kan bero på att männen 
är en minoritet i dessa kvinnodominerade arbetsområden och således syns mer. Detta 
stöds i vår empiri då en informant berättade att hon ofta fördelar ordet till männen då 
dessa syns tydligare i mängden. Ur ett annat perspektiv kan männens möjlighet till att 
ta plats bero på att kvinnokollektivet håller varandra tillbaka till följd av 
samhällsstrukturer som implementerat en bild där mannen är auktoritär och får 
utmärka sig. Utifrån Westberg-Wohlgemuths (1996) tolkning av Hirdmans (1994) 
genussystem bekräftas att männen i detta sammanhang skapar en homosocial värld. 
Detta kan leda till att kvinnorna upplever en hopplöshet, accepterar utanförskap och 
tilldelas en undanskymd roll i akademin. Det manliga kollektivet skapar en 
gemenskap männen emellan samt ett trygghetsnät vilket gör att de har lättare för att 
lyfta varandra. I handeln har kvinnan och mannen tilldelats särskilda arbetsområden, i 
vilka informanterna anser att deras utvecklingsmöjligheter begränsas. Denna 
könsfördelning tyder på det som tidigare nämnts där samhället utifrån ett symbolisk 
interaktionistiskt perspektiv (Trost & Levin, 2010) förtolkar könen och ger dem 
specifika egenskaper utifrån de tilldelade symbolerna. Detta belyser Agassi (1975) i 
sin diskussion där den sociala konstruktionen påverkar hur yrken blir könsmärkta. 
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Vår empiri från handeln visar att mannen är den auktoritära och handlingskraftiga 
medan kvinnan är den sociala och hjälpsamma. Denna konstruktion är skapad av 
kunder såväl som medarbetare. En viktig aspekt i diskussionen kring 
utvecklingsmöjligheter för kvinnorna i handeln är hur de värderar sig själva i sin roll i 
dagligvaruhandeln. I likhet med Ankers (1997) resonemang kring effekter av 
yrkessegregation påverkar kvinnornas självbild att de tenderar att ge sig själva en 
lägre status, nedvärderar sig själva och därmed sina kompetenser. Endast en 
informant uttryckte att det fanns mer utvecklingsmöjligheter inom kvinnans 
arbetsområden och att problematiken uppstår i att arbetsområdet golvet tillhör 
männen och symboliserar någonting prestigefyllt. Ett sätt att tolka detta är att 
kvinnorna blir blinda för vilka utvecklingsmöjligheter de har inom andra 
arbetsområden. Kanske handlar det inte om att man vill begränsa kvinnorna utan att 
de begränsar sig själva när de ger sig själva en lägre status.  
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7. Diskussion  
 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat och genomförande. Vi diskuterar även 
studiens bidrag samt begränsningar och presenterar förslag på framtida forskning. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien har varit att utifrån ett jämförande perspektiv undersöka hur 
kvinnliga anställda inom handeln samt akademin upplever könsrelaterade mönster i 
arbetslivet. Studien visar att könsrelaterade mönster går att finna inom båda dessa 
branscher och att de sammanhang som beskrivs inom handeln och akademin kan 
relateras till varandra. Likheter vi funnit i dessa mönster berör bland annat 
utvecklingsmöjligheter, utrymme på arbetsplatsen och förväntningar kopplade till 
kön. Vi har funnit att könsrelaterade mönster inom handeln är mer uppenbara för de 
anställda och således lättare att identifiera än vad de är i akademin. Vidare har vi 
funnit subtila såväl som tydliga mönster vilka kan härledas till könade praktiker. Vi 
har kunnat urskilja samhällsstrukturens betydande roll för hur mönstren yttrar sig i 
arbetslivet och hur detta bidrar till en reproduktion av hur kvinnan och mannen 
gestaltas. 
 
Vår initiala föreställning var att det skulle finnas fler och tydligare exempel på 
könsrelaterade mönster i handeln än i akademin. De mönster vi fann inom akademin 
var fler samt svårare att urskilja än förväntat. Vi tror att man inom akademin inte 
reflekterar över dessa på samma sätt som i handeln men även att det i akademin finns 
en föreställning om att de har kommit längre i sitt jämställdhetsarbete än vad 
verkligheten visar. Detta grundar vi i vår uppfattning om att det inom akademin gjorts 
insatser för jämställdhet på arbetsplatsen, exempelvis i form av jämställdhetsplaner. I 
vårt resultat från akademin framgick dock att jämställdhetsplanen försummas och vi 
tror att den till stor del finns där för syns skull. Vår föreställning om handeln var att 
branschen inte skulle ha förändrats så mycket i relation till det som 
Jämställdhetsombudsmannen (1993) redogör för i sin rapport. Detta bekräftades och 
resultatet visar att könsuppdelade arbetsområden fortfarande existerar drygt 20 år 
senare. Vår studie har fått oss att reflektera över vårt eget förhållningssätt till 
könsrelaterade mönster, där vi i efterhand insett att vi anpassat oss efter 
samhällsstrukturen. Ett exempel på detta hämtar vi från vår egen tid inom 
dagligvaruhandeln, där vi ofta överlät till mannen att agera auktoritärt. Istället för att 
själva ta konflikten med kunden har vi påkallat en manlig kollega, inte på grund av 
direktiv från chefen, utan till följd av vår förutbestämda självbild där kunder inte 
lyssnar på en kvinna. Denna studie har ökat vår medvetenhet om vår egen del i 
reproduktionen av könsrelaterade mönster som uppstår till följd av 
samhällsstrukturen, vilket i framtiden kommer tas i beaktande i såväl arbetsliv som 
privatliv.  
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7.2 Studiens bidrag och begränsningar 
 
För denna studie valde vi kvalitativ intervju som forskningsmetod. Vi sökte ställa 
öppna frågor till våra informanter och därför ansågs kvantitativ metod som olämplig, 
då det kan vara tekniskt problematiskt att tolka svaren (Trost, 2012). Fördelen med 
kvantitativ metod är att resultaten kan bli giltiga för en hel population, under 
förutsättning att den konstruerats korrekt (Djurfeldt et al., 2010). Då det valda ämnet 
berör känsliga frågor samt att vi hade för avsikt att få en djupare förståelse för 
informanternas upplevelser lämpar sig inte denna typ av metod. Den kvalitativa 
metoden gav oss möjlighet att förtydliga och omformulera våra frågor vid de tillfällen 
där detta krävdes samt rikta in intervjun på de aspekter vi var intresserade av. Till 
följd av att vi fokuserade intervjun på särskilda områden ställdes somliga ledande 
frågor, vilka följdes upp med öppna följdfrågor för att minska effekten av en ledande 
fråga. Vi insåg i efterhand att vi borde ha skickat frågorna till informanterna i förväg 
för att ge dem möjlighet att reflektera över fenomenet innan intervjun, däremot var 
detta ett medvetet val då vi ville ha spontana och ärliga svar. Eftersom informanterna 
fick välja var intervjun skulle äga rum skedde samtliga intervjuer i akademin på deras 
arbetsplats. Detta tror vi kan ha påverkat informanternas svar på grund av 
samvetskval. Alla intervjuer inom handeln skedde utanför arbetsplatsen och som 
tidigare nämnt var det lättare att skönja könsrelaterade mönster inom denna bransch. 
Vi reflekterar över att platsen för intervjun kan ha haft en inverkan på att mönster var 
svårare att urskilja inom akademin. Dessa informanter kan ha upplevt en skyldighet 
att vara lojala med sin arbetsgivare och därmed medvetet eller omedvetet lindat in 
sina svar.  
 
Att vi båda deltagit i intervjuerna har gett oss möjlighet att skapa enskilda bilder av 
varje intervju som sedan jämförts med varandra för att säkerställa att vi hade liknande 
uppfattningar om situationerna. Detta gav oss även möjlighet att komplettera varandra 
i intervjusituationen och ställa relevanta frågor som i annat fall hade utelämnats. 
Könsrelaterade mönster är ett fenomen som kan uppstå inom många olika områden, 
därför var vi tvungna att begränsa oss till att undersöka några specifika aspekter. Med 
anledning av detta är vårt resultat baserat på vilka områden vi frågat om. Vi kan 
därmed inte dra några slutsatser om att dessa är de enda könsrelaterade mönster som 
uppkommit på arbetsplatsen. Detta har vi försökt att ha i åtanke då vi ställt både 
övergripande och inriktade frågor. På grund av vår tidigare förförståelse har vi försökt 
att hålla oss objektiva under forskningsprocessen. Att vi själva upplevt könsrelaterade 
mönster inom handeln tror vi är fördelaktigt då vi lätt har kunnat sätta oss in i 
situationerna informanterna beskrivit.  
 
Så, är vi verkligen jämlikar eller finns det mönster av kvinnliga och manliga roller 
kvar? Vad innebär det att vara kvinna 2014? Vi tror att den framgångsrika kvinnan 
ifrågasätts i dagens samhälle och att det finns en bild om att makt och kvinnlighet inte 
hör samman. Vidare tror vi att samhället fortsättningsvis kommer att tilldela kvinnan 
egenskaper och förväntningar som upprätthålls av såväl kvinnor som män och att 
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kvinnan omedvetet har en del i sin underordnade roll. För att lyckas med jämställdhet 
mellan könen tror vi att det första steget är att öka medvetenheten kring ämnet, vilket 
vår uppsats syftar att bidra till. Med bakgrund av att vi fann ringa forskning kring 
könsrelaterade mönster inom handeln samt att vi ville belysa dessa mönster utifrån ett 
jämförande perspektiv mellan handeln och akademin, bidrar vi till 
arbetslivsforskningen där vi inte kunnat finna en jämförelse av dessa branscher. 
Inledningsvis förmodade vi att en arbetsplats där medarbetare behandlas olika på 
grund av sitt kön riskerar att ha en negativ effekt på motivation, lärande och 
utveckling hos de som upplever detta. I denna studie där fokus låg på att identifiera 
könsrelaterade mönster bekräftades en av dessa aspekter då möjligheterna för 
utveckling begränsades av kön. Detta anser vi vara ett incitament till att studera detta 
ämne samt lärande och motivation vidare. Vårt förslag på framtida forskning är att 
göra en kvantitativ undersökning där man studerar motivation, lärande och utveckling 
inom handeln och akademin. För att kunna uttala sig om ett eventuellt samband 
kopplat till kön bör man även inkludera manliga deltagare i undersökningen. 
Ytterligare ett förslag på framtida forskning är att reproducera denna studie på 
arbetsplatser inom handeln och akademin som inte är kvinnodominerade utan har en 
jämn fördelning mellan kvinnor och män. Detta för att undersöka om dessa mönster 
kan härledas till kön och därmed utesluta att studiens resultat uppkommit på grund av 
att männen utmärker sig på arbetsplatsen till följd av att vara i minoritet. 
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Bilaga 1. Följebrev 
 
Akademin 
 
Hej, 

 
Vi heter Felicia Flyckt och Filippa Larsson och studerar till personalvetare vid 
Uppsala Universitet. 
 
Vi är inne på vår sista termin på programmet och skriver nu vårt examensarbete där vi 
vill undersöka kvinnliga medarbetares uppfattningar om könsrelaterade mönster i 
arbetslivet. Vi kommer att göra en jämförande studie mellan universitet/högskola och 
handelsbranschen. 
 
För vår studie behöver vi intervjua kvinnliga universitets-/högskollärare och undrar 
om du skulle vilja medverka i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta 
intervjun när som helst. Vi kommer att spela in våra intervjuer men kan garantera att 
materialet behandlas konfidentiellt. 
 
Intervjun beräknas ta ca. 30-45 minuter och vår önskan är att genomföra intervjun 
någon gång mellan vecka 46 och vecka 47. Efter studien ges möjlighet till att ta del av 
arbetet. 

 
Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 

Filippa Larsson & Felicia Flyckt 

 
Handledare Wieland Wermke 

 
Handeln 
 
Hej, 
 
Vi heter Felicia Flyckt och Filippa Larsson och studerar till personalvetare vid 
Uppsala Universitet. 
 
Vi är inne på vår sista termin på programmet och skriver nu vårt examensarbete där vi 
vill undersöka kvinnliga medarbetares uppfattningar om könsrelaterade mönster i 
arbetslivet. Vi kommer att göra en jämförande studie mellan universitet/högskola och 
handelsbranschen. 
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För vår studie behöver vi intervjua kvinnliga anställda inom dagligvaruhandeln och 
undrar om du skulle vilja medverka i studien. Deltagandet är frivilligt och du kan 
avbryta intervjun när som helst. Vi kommer att spela in våra intervjuer men kan 
garantera att materialet behandlas konfidentiellt. 

 
Intervjun beräknas ta ca. 30-45 minuter och vår önskan är att genomföra intervjun 
någon gång mellan vecka 44 och vecka 45. Efter studien ges möjlighet till att ta del av 
arbetet. 

Tack för din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar, 

Filippa Larsson & Felicia Flyckt 

 
Handledare: Wieland Wermke 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Allmänt om arbetet 

• (Skulle du vilja berätta om din utbildning?) 
• Hur länge har du arbetat här? 
• Kan du berätta för mig vad du gör under en vanlig arbetsdag? 
• Har dina arbetsuppgifter förändrats under tiden då du arbetat här? 

Könsrelaterade mönster 

• Hur ser du på könsrelaterade mönster på din arbetsplats? 
• Upplever du att det finns en skillnad i hur kvinnor behandlas gentemot hur 

män behandlas? 

Utvecklingsmöjligheter 

• Finns det något inom arbetet du vill göra eller göra mer av? Finns den 
möjligheten tror du? 

• Upplever du att dina kollegor och du har samma möjligheter till att utvecklas? 
(manliga och kvinnliga) 

• Upplever du att du och dina kollegor av båda kön har samma förutsättningar 
att påverka era arbetsuppgifter? 

Kommunikation på arbetsplatsen 

• Känner du att kvinnor och män på din arbetsplats får möjlighet att ta lika stort 
utrymme? 
- Om ja/Nej, på vilket sätt? Kan du ge ett konkret exempel? 

• Upplever du att kvinnor och män på din arbetsplats ges lika mycket utrymme 
att uttrycka sina åsikter? 

• Upplever du att du och dina kollegor av båda kön får lika mycket uppskattning 
för ert arbete? 

• Upplever du att vissa medarbetare har mer inflytande än andra? Om ja- vad 
beror detta på tror du? 

Tankar om jämställdhet 

• Vad innebär jämställdhet på arbetsplatsen för dig? 
- hur skulle du beskriva att din arbetsplats förhåller sig till detta? 

• Är jämställdhet ett ämne du och dina kollegor diskuterar? - Isåfall, hur ser den 
dialogen ut? 

• Hur ser arbetsfördelningen ut på din arbetsplats? Vad avgör vem som får göra 
vad? 

Avslut 

• Det var alla frågor som jag hade tänkt ställa till dig. Finns det någonting som 
du skulle vilja lägga till innan vi avslutar denna intervju?... 
Då får jag tacka så mycket för din tid! 
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Bilaga 3. Samtyckesformulär  
 
                

Student: Filippa Larsson & Felicia Flyckt 
 

 

Samtyckesformulär 

 
Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om Könsrelaterade mönster i arbetslivet. 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur kvinnliga anställda inom 
universitet samt handelsbranschen upplever könsrelaterade mönster i deras arbetsliv, 
samt hur skillnader mellan dessa branscher ser ut. 

Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer (ca. 10 st) som kommer att 
genomföras och därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner 
att ljudinspelning används kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus 
i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den sammantagna 
analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas 
på seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga 
enskilda personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla 
personuppgifter och andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer 
att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning 
(Personuppgiftslagen 1998:204).  

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade 
materialet i undersökningen.  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att 
under intervjun avbryta sin medverkan. 

□ Jag vill medverka i studien.  

□ Jag vill inte medverka i studien.  

 
Datum __________________________________________ 

Underskrift ___________________________________________________ 


