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Sammanfattning 
 
Det finns en arbetsdelning mellan könen på dagens arbetsmarknad. Vissa yrken uppfattas som 
kvinnliga och andra som manliga. Men allt fler kvinnor arbetar idag i mansdominerade yrken. 
Mitt syfte med denna studie är att undersöka hur kvinnor upplever att det är att arbeta i ett 
mansdominerat yrke. Denna studie belyser hur kvinnor anpassar sig, vilka svårigheter de 
möter och hur de hanterar dessa. Studien stödjer sig främst på genusteorier bl.a. på Yvonne 
Hirdmans begrepp genussystem. Denna studie genomfördes med ett hermeneutiskt 
förhållningssätt genom intervjuer med fem kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken. 
Resultatet presenteras i form av en huvudtolkning som visar att kvinnor trivs bra i 
mansdominerade yrken men att de behöver anpassa sig och hantera vissa svårigheter.  
 
Nyckelord: kvinnor, mansdominerade, yrken, upplevelse, genus, hermeneutik. 
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1 Inledning och bakgrund  
 
Det har alltid funnits och finns än idag en arbetsdelning i form av en könssegregering på 
arbetsmarknaden. Det innebär att vissa yrken är dominerade av män och andra av kvinnor. 
Könssegregeringen har varit till kvinnors nackdel eftersom de yrken kvinnor hamnat i oftast 
varit lågbetalda, med monotona, smutsiga och tråkiga arbetsuppgifter samt med få möjligheter 
till utveckling eller karriär (Wikander 2006:9). 
 
För att få en bättre bild av hur arbetsdelningen ser ut idag tänkte jag börja med en historisk 
återblick. Under den förindustriella tiden, ungefär i slutet av 1700-talet, var kvinnor hänvisade 
till arbetet i den privata sfären, i hemmet, som också kallas det obetalda arbetet, som 
barnuppfostran, matlagning, tvättning och städning. Kvinnor hjälpte även män på fälten och 
tillverkade mejeriprodukter (Wikander 2006:28). 
 
Under det industriella samhällets framväxt, mellan 1870 och 1914, uppstod nya yrken och 
institutioner. Kvinnor kunde bli småföretagare, jobba på krogar, bli affärsinnehavare, bli 
industriarbetare eller jobba inom någon typ av enklare hantverk. Enligt borgerligheten var det 
olämpligt att kvinnor arbetade inom dessa yrken eftersom de ansågs vara okvinnliga. Det var 
tydligt att vissa uppgifter inte skulle utföras av kvinnor. Det var t.ex. inte acceptabelt att 
kvinnor arbetade på de jordbruksfält som låg långt bort från hemmet. Man tillät inte kvinnor 
att arbeta på nattetid och motiverade detta med att man skulle värna om kvinnorna (Wikander 
2006:37).  
 
Under efterkrigstiden, från 1945 och framåt, växte välfärdssamhället fram och blev en stor 
arbetsplats för kvinnor. Kvinnor började få betalt för arbeten de tidigare utförde gratis i 
hemmet. Vård- och omsorgs yrken och tvättinrättningar blev kvinnodominerade.  Kvinnor 
trädde in på arbetsmarknaden i nästan samma utsträckning som män men det fanns stora 
skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsuppgifter. Kvinnor fick som jag skrev tidigare de 
mest smutsiga och monotona arbetsuppgifterna. Om kvinnor tog sig in på arbetsplatser som 
dominerades av män fick de andra arbetsuppgifter än män (Wikander 2006:80).  
 
Enligt Wikander (2006:182) får kvinnor sina arbetsuppgifter utifrån sitt kön och inte utifrån 
sin kompetens. Man anser att kvinnor är svagare och mer beroende av sina kroppar än män. 
Det finns ett synsätt på män och kvinnor som olika som leder till att man anser att män och 
kvinnor är lämpade för olika arbetsuppgifter vilket därmed upprätthåller arbetsdelningen.  
 
En uppdelning i ”manliga” och ”kvinnliga” yrken existerar fortfarande. Men allt fler kvinnor 
arbetar idag inom olika mansdominerade yrken. Hur är det då att som kvinna arbeta i en 
manlig arbetsmiljö? I min studie vill jag utifrån ett genusperspektiv undersöka kvinnornas 
upplevelser och erfarenheter av att arbeta i mansdominerade yrken. Trots att allt fler kvinnor 
bryter mönstren och utmanar normerna genom sina val av yrken menar jag att det för de allra 
flesta fortfarande är ovanligt och förvånande att se en kvinna utföra manligt arbete.  
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Jag anser att mycket måste förändras i de mansdominerade yrkena för att kvinnor på ett bättre 
sätt ska kunna arbeta inom dessa yrken. I de tidigare forskningsartiklar jag läst berättar 
kvinnor att de dämpar sin kvinnlighet för att anpassa sig till den manliga normen på 
arbetsplatserna och lär sig att ignorera eller acceptera den förnedrande jargongen och de 
sexistiska skämten på arbetsplatserna. Kvinnor har erfarenheter av att deras kompetens och 
förmågor ifrågasätts pga. deras könstillhörighet och det leder till att kvinnor behöver arbeta 
hårt för att bekämpa stereotyperna. Kvinnor arbetar under sämre villkor än män och deras 
arbetsuppgifter skiljer sig från mäns. Detta är självklart inte acceptabelt och mycket bör 
förändras på de mansdominerade yrkena för att kvinnor ska kunna och vilja arbeta inom 
dessa.  Därför är det ett intressant och angeläget ämne att studera. Man måste kasta ljus på 
detta problem för att förändringar ska komma till stånd och jag kommer med min studie bidra 
till att ännu en gång uppmärksamma de förhållanden under vilka kvinnor arbetar i 
mansdominerade yrken.  
 
Syfte och frågeställning 
Mitt syfte är att undersöka kvinnors upplevelser och erfarenheter av att arbeta inom 
mansdominerade yrken. Utifrån en hermeneutisk analys vill jag studera kvinnors upplevelser 
utifrån deras perspektiv, genom att sätta mig in i deras situation. Jag har för avsikt att belysa 
hur kvinnor anpassar sig, vilka svårigheter de möter och hur de hanterar dessa. 
Frågeställningen är: Hur upplever kvinnor att det är att arbeta i ett mansdominerat yrke?  
 
Jag vill studera kvinnor som idag är anställda inom något mansdominerat yrke. Mitt mål är att 
få med kvinnor som jobbar inom olika yrken, kvinnor med både utländsk och svensk 
bakgrund och kvinnor i olika åldersgrupper. Det blir spännande att studera dessa kvinnor som 
har vågat ta sig in i den manliga sfären och jag är säker på att dessa kvinnor har mycket 
intressant att berätta. 
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2 Tidigare forskning 
 
Det har forskats mycket om kvinnor i mansdominerade yrken. De tidigare forskningsartiklar 
som jag har läst var både svenska och internationella. De utgjordes av vetenskapliga artiklar, 
doktors- och licentiatavhandlingar. Dessa har jag sökt med hjälp av Google Scholar och 
Sociological Abstracts. Jag har använt följande sökord: kvinnor i mansdominerade yrken, 
kvinnor, byggbranschen, women, male-dominated occupations, fire-fighting. police officers, 
chefs och mines.  
 
Eftersom mitt syfte är att studera kvinnor som jobbar inom olika yrken har jag valt och sökt 
tidigare forskningsartiklar utifrån de yrken som har studerats i de forskningsartiklarna. Jag har 
sammanfattat resultat från dessa undersökningar genom att bryta ner dem till följande 
forskningsteman: mannen som norm, kvinnors kompetens ifrågasätts, höga prestationskrav, 
jargong och sexistiska skämt, annorlunda arbetsuppgifter, arbete-familj konflikt, kvinnors 
strategier, kvinnor tar avstånd från andra kvinnor och generella upplevelser.  
 
Mannen som norm 
De yrken som idag är mansdominerade har varit det under lång tidsperiod. Det faktum att det 
alltid varit flest män inom dessa yrken kan förklara att det än idag är män som är nomen i de 
yrkena. I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur den manliga normen har uttryckts enligt 
kvinnliga arbetare som studerades i tidigare undersökningar.  
 
Annicka Cettner (2008) har i en licentiatavhandling studerat kvinnors erfarenheter och 
upplevelser av arbetsvillkor och möjligheter att göra karriär som civilingenjörer i 
byggbranschen. Hon har gjort elva djupintervjuer med kvinnor som under undersökningen 
arbetade eller tidigare har arbetat som civilingenjörer inom byggbranschen. Hon kom bl.a. 
fram till att arbetsplatsen var anpassad till en manlig kultur och att kvinnorna upplevde att den 
var skapat av män för män. Alla respondenter i hennes studie förknippade egenskaper som 
handlingskraft, beslutsamhet, teknisk skicklighet, vilja att göra framgång med 
ingenjörsbilden. Det kan vara ett tecken på att normen för ingenjörsyrket var en man. 
 
Batty & Burchiellli (2011) har studerat australienska kvinnors underrepresentation som 
brandmän. Deras syfte har varit att studera kvinnors erfarenheter av yrket. De gjorde en 
kvalitativ fallstudie med två fokusgruppsintervjuer och en skriftlig enkät med 21 kvinnor som 
under studien arbetade som brandmän eller som tidigare hade arbetat inom yrket. I studien 
skrev de bl. a. om kvinnors upplevelser av att arbeta i en mansdominerad miljö och kom fram 
till att kvinnor kände sig som ”de andra” pga. att de var exkluderade och upplevde att de 
skiljde sig från normen. Batty & Burchielli har även skrivit om organisatoriska hinder på 
arbetsplatserna och kom fram till att kvinnor upplevde att arbetskläderna och redskapen var 
anpassade för män. Dessa var för stora och tunga för kvinnors kroppar vilket skapade 
svårigheter för dem att arbeta. Kvinnor upplevde t.ex. att hjälmar vara stora och obekväma för 
långvarig användning. 
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Amy M Denissens (2010) studie handlade om hur kvinnor bildade sin könsidentitet i ett 
mansdominerat yrke. Materialet bestod av djupintervjuer med 50 kvinnor som under studiens 
gång jobbade inom byggbranschen. Hon skrev om en maskulin definition av arbetet och kom 
fram till att män konstruerade genus genom att arbeta maskulint. Kvinnor beskrev hur män 
retades när de betedde sig annorlunda t.ex. när de tvättade händerna väldigt ofta eller om de 
inte använde svordomar. Denissen kom bl. a. fram till att det ställdes krav på kvinnliga 
arbetare inom byggbranschen att arbeta på ett maskulint sätt. Kvinnor kunde till exempel bli 
ombedda att göra arbetet som män t.ex. ”gör det som en man”, ”hamra det som en man” och 
de förväntades att vara fysiskt starka, bära tunga redskap och arbeta fort. Kvinnor fick stå ut 
med motstridiga förväntningar: att bete sig feminint och att jobba maskulint. Kvinnor 
kritiserades av medarbetarna för att de inte var tillräckligt feminina, exempelvis genom sitt 
sätt att sitta.  
 
Kvinnors kompetens ifrågasätts 
I detta avsnitt kommer jag redogöra och exemplifiera hur kvinnors kompetens satts i fråga och 
nedvärderats. Kvinnor hade erfarenheter av att män tog ifrån deras arbetsverktyg och på det 
sättet framställde kvinnor som inkompetenta.  Kvinnors otydliga sätt att tala förknippades 
med brist på kompetens. Män och kvinnor hade olika åsikter när det gäller kvinnors förmåga 
att utföra arbetet. 
 
Barbro Olofsson (2000) genomförde tre olika arbetsmiljöundersökningar inom den svenska 
byggbranschen med kvinnliga deltagare. Hennes syfte var att öka kunskapen om kvinnors 
villkor på arbetsplatserna i en mansdominerad bransch och för att på så vis göra det lättare för 
kvinnor att välja ett byggyrke.  I studiens enkätundersökning deltog 200 kvinnliga målare, 85 
kvinnliga elektriker, 56 kvinnliga träarbetare, 198 kvinnliga arbetsledare och 63 kvinnliga 
civilingenjörer. Till studien valdes även en kontrollgrupp av män med samma ålder och yrke 
som kvinnorna. Olofsson använde även kvalitativa data som samtal, diskussioner och 
observationer vid arbetsplatsstudierna. Hon har i sin studie skrivit om hur kvinnor gjorde 
anpassningar och om deras svårigheter att bli accepterade inom nyproduktionen och kom fram 
till att ungefär en fjärdedel av männen ansåg att kvinnliga byggnadsarbetare och hantverkare 
fysiskt inte klarade av de arbetsuppgifter som män klarade av. Det intressanta var att endast 
sex procent av kvinnorna hade denna åsikt.   
 
Jessica Smith Rolston (2010) har genom ett etnografiskt fältarbete under 20 månader 
uppmärksammat vardagliga samtal och studerat samproduktion av genus och teknik. Hon 
genomförde detaljerade språkliga analyser av vardagliga samtal och deltagande observationer 
vid fyra gruvor och språklig analys av radiokommunikation vid två av dessa gruvor för att 
studera hur genus förstärks, avbildas och ifrågasätts. Rolston kom fram till att kunskap var 
maskuliniserad och inkompetens var feminiserad. Erfarna manliga gruvarbetare har vid varje 
arbetsplats klagat på kvinnornas sätt att tala om mekaniska problem, de menade att kvinnor 
var otydliga och använde vaga eller felaktiga termer. Män kopplade dessa språkliga fel till 
kvinnors brist på mekanisk kunskap och förmåga.  Kvinnor som var skickliga, respekterade 
och talade tydligt förklarades bort som undantag.  
 



8 
 

I studie av kvinnliga brandmän av Butty och Burchielli (2011) som redovisats ovan visade det 
sig att kvinnorna hade erfarenheter av att ha varit nedvärderade av män. De upplevde att män 
bidrog till att framställa dem som inkompetenta t.ex. genom att ta ifrån dem deras redskap.  
 
Annicka Cettner (2008) som studerade kvinnliga civilingenjörers upplevelser av arbetsvillkor 
vilket har redovisats ovan skrev bl.a. om hur strukturen och kulturen i byggbranschen 
speglade ingenjörsnormen. Hon kom fram till att kvinnliga civilingenjörerna i hennes studie 
befann sig i en minoritet och därför upplevde sig synliga och hade erfarenheter av att anses 
vara mindre trovärdiga. Ett exempel på hur kvinnors kompetens ifrågasatts i denna studie var 
då en ung kvinna fick högre position och medarbetarna ansåg att det hade att göra med hennes 
kön och ålder och inte med hennes kompetens. 
 
Höga prestationskrav 
Ifrågasättande av kvinnors kompetens ledde till att kvinnor upplevde höga prestationskrav. 
När kvinnor förväntades vara sämre och oförmögna ville de motbevisa de förväntningarna 
genom att arbeta hårt. I flera vetenskapliga artiklar har forskarna kommit fram till att kvinnor 
i mansdominerade yrken hade väldigt höga prestationskrav. I denna del redogör jag för 
kvinnors behov av att arbeta hårt för att bevisa sin kompetens, bli accepterade och för att 
bekämpa stereotyper.  
 
Harris Deborah & Patti Giuffre (2010) studerade hur kvinnor balanserade arbete och 
familjeansvar i ett mansdominerat yrke. Denna studie var baserad på semistrukturerade 
djupintervjuer med 33 kvinnor med erfarenhet av att arbeta som professionella kockar. De 
flesta kvinnor i studien berättade om att de var tvungna att arbeta hårt för att bekämpa 
stereotyper, sådana som att kvinnliga kockar inte var bra ledare och var för emotionella. 
 
Annicka Cettner (2008) kom i sin studie om kvinnliga civilingenjörer som redovisades ovan 
fram till att kvinnor inom byggbranschen kände att det ställdes olika krav och förväntningar 
på dem jämfört med männen. De behövde prestera och arbeta hårt för att bli bekräftade och 
accepterade som civilingenjörer. Rolston (2010) kom i studien av kvinnliga gruvarbetare som 
redovisades ovan fram till att kvinnorna upplevde att de hela tiden behövde bevisa sin 
skicklighet till de manliga kollegorna för att inte bli åsidosatta. 
 
Denissen (2010) i studien om kvinnors könsidentitet som redovisades ovan skrev om 
förväntningar på kvinnor att kunna arbeta som män. Kvinnor i hennes studie utsattes för tester 
som skulle bedöma om de kunde arbeta som män. Ett exempel var en kvinna som skulle orka 
fysiskt, bära tunga redskap, arbeta hårt och hotades att få sparken om hon inte gjorde arbetet 
rätt. Även Olofsson (2000) som studerade kvinnliga byggarbetare och hantverkare kom fram 
till att kvinnor har känt sig tvungna att vara fysiskt lika bra som de manliga arbetarna. 
 
Jargong och sexistiska skämt  
Ett vanligt förekommande tema i vetenskapliga artiklar var kvinnornas upplevelser av jargong 
och sexistiska skämt. I detta avsnitt kommer jag redogöra för kvinnors syn på jargong och 
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skämt med inslag av sexism. De flesta kvinnor var negativt inställda till jargongen men vissa 
kvinnor uppfattade det som ett sätt att visa humor och lärde sig att acceptera dessa skämt. 
 
Batty & Burchielli (2011) skrev i sin studie av kvinnliga brandmän som redovisades ovan om 
hur det var att vara kvinna i en mansdominerad miljö och kom fram till att kvinnliga 
brandmän hade erfarenheter av ett maskulint sätt att prata som marginaliserade kvinnor. Män 
använde sig av olika förkortningar som kvinnor inte förstod och ett språk som av kvinnor 
uppfattades som förnedrande och olämplig för arbetsplatsen. Kvinnor har t.ex. känt obehag 
pga. mäns sexuella trakasserier som t.ex. ”visa oss dina bröst”. Kvinnliga brandmän i denna 
studie talade om att vara offer för hot, mobbning och trakasserier från enskilda manliga 
medarbetare. 
 
Annicka Cettner (2008) skrev i studien om kvinnliga civilingenjörers upplevelser som 
redovisades ovan att många intervjuade kvinnor upplevde att de blev utsatta för 
diskriminerande attityder och skämt. Ett exempel var att kvinnor klappades på huvudet eller 
axeln på ett nedvärderande sätt, ett annat exempel var på ett möte då en man hälsade på alla 
arbetare genom att han tog alla i hand men hoppade över en kvinna. Fem av elva kvinnor i 
hennes studie hade problem med att vänja sig vid den hårda diskriminerande jargongen.  
 
Maria Bergmans (2003) studie handlade om kvinnliga industriarbetares upplevelser av att 
arbeta inom en mansdominerad miljö. Hon genomförde en kvalitativ studie med 12 kvinnor 
med hjälp av bl.a. intervjuer, arbetsplatsbesök och loggboksanteckningar. Även Bergman har 
studerat kvinnors syn på jargong och sexistiska skämt. Kvinnor i hennes undersökning hade 
en annorlunda inställning till jargong. De menade att jargongen inte fanns alls och/eller om 
den fanns så handlade den inte om sexism eller svordom. Dessa kvinnor ansåg att jargongen 
snarare handlade om humor och menade att man inte fick vara överkänslig om man ville passa 
in. De upplevde även att jargongen användes på ett vänskapligt sätt. De exemplifierar 
jargongen med en situation då man gjorde något misstag med maskiner och vilket resulterade 
i skämt med inslag av sexism. Ett exempel var en kvinna som frågade arbetsledaren om vad 
hon skulle skriva på arbetsrapporten och då sade han ”skriv samlag vi jobbar ju i lag”. Dessa 
kvinnor lärde sig att inte ta illa upp. 
 
Annorlunda arbetsuppgifter 
Kvinnor som arbetar i mansdominerade yrken har annorlunda arbetsuppgifter jämfört med 
deras manliga arbetskamrater. I detta avsnitt redogör jag för skillnader som fanns mellan 
mäns och kvinnors arbetsuppgifter. Kvinnor upplevde att deras arbetsuppgifter 
kännetecknades av rutinjobb, lägre ansvar och att de ofta fått ointressanta och meningslösa 
arbetsuppgifter. 
 
Annicka Cettner (2008) skrev i studien om kvinnliga civilingenjörers upplevelser som 
redovisades ovan att nyanställda män fick fler ansvarfulla arbetsuppgifter jämfört med 
nyanställda kvinnor som oftast fick rutinjobb. Åtta av elva kvinnor upplevde att de hade egna 
arbetsuppgifter som var annorlunda än mäns.  
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I Olofssons (2000) studie av kvinnliga arbetare inom byggbranschen som redovisades ovan 
har forskaren skrivit att kvinnor hade andra arbetsuppgifter än män och att de i större 
utsträckning än män var ensamarbetare (30 % kvinnor jämfört med 11 % män) vilket betyder 
att arbetsuppgifter i byggbranschen var könsmärkta. Olofsson skrev även att både män och 
kvinnor som deltog i studien hade samma utbildningsbakgrund och ålder vilket innebär att de 
kan uppskattas ha ungefär samma arbetslivserfarenhet. 
 
Deborah & Giuffre (2010) skrev i studien av kvinnliga kockars sätt att balansera arbete och 
familj som redovisades tidigare att flera kvinnliga kockar har diskuterat att de fått sina 
arbetsuppgifter och även inte fått andra uppgifter pga. sitt kön. I restaurangkök var det i stort 
sett bara män som fanns i toppen av arbetshierarkin. Det var eftersom män ansågs vara mer 
lämpliga för chefspositioner t.ex. eftersom de hade mindre familjeansvar. 
 
Arbete - familj konflikt 
Det finns en konflikt mellan arbete och familj hos kvinnor i mansdominerade yrken. Kvinnor 
behöver hitta en balans mellan familjeansvar och arbete. I detta avsnitt tar jag upp hur kvinnor 
i tidigare studier har hanterat denna konflikt. Vissa kvinnor har valt att lämna sitt drömyrke, 
vissa valde att vänta med barnafödande, andra har arbetat och fått höga positioner med 
förmåner och på det sättet kunde hitta en balans.  
 
Rolston (2010) skrev i studien om kvinnliga gruvarbetare som redovisades ovan att kvinnor 
var tvungna att lämna sitt arbete pga. oregelbundna tider som gjorde det svårt för kvinnor att 
ta hand om barn. Batty & Burchielli (2011) i studien av kvinnliga brandmän som redovisades 
ovan om konflikten mellan arbete och familj och menade att kvinnor diskuterade tidspress på 
arbetsplatserna som ett problem och belastning i och med kvinnornas ansvar i hemmet och 
familjen.  
 
Deborah & Giuffre (2010) har i studien av kvinnliga kockars sätt att balansera arbete och 
familj som redovisades tidigare kommit fram till att vissa kvinnliga kockar valde att vänta 
med eller att avstå från barnafödandet eftersom de inte ville gå miste om sina 
karriärmöjligheter. De få kvinnor som har hittat en balans mellan arbete och familj har fått 
stöd av sina män eller arbetat sig upp i köket så att deras ställning gav dem en relativ 
flexibilitet. Olofsson (2000) har i studien av kvinnliga byggarbetare som redovisades tidigare 
skrivit att ett antal kvinnor ansåg att män kunde underlätta för kvinnor genom att börja ta 
pappaledigt. Det faktum att kvinnor föder barn och kan vara borta från arbetet är det som 
kvinnor alltid får kämpa mot.  
 
Kvinnors strategier  
Kvinnor utvecklade strategier för att anpassa sig till de villkor som råder på arbetsplatserna. I 
denna del kommer jag redovisa de strategier som kvinnor i tidigare forskningsartiklar använde 
sig av. Dessa var att vara tuffing/hårding, pojkflicka/Tomboy, feminin, förändra sin 
könsidentitet beroende på situation, vara en vän, att skapa kontakt med välvilliga män och att 
spela dum. 
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Rolston (2010) kom i studien av kvinnliga gruvarbetare som redovisades tidigare fram till att 
kvinnor inom gruvindustrin ansåg att man måste vara en tuffing för att klara sig på en 
mansdominerad arbetsplats. Kvinnor tuffade till sig, ignorerade inslagen av sexism och lärde 
sig en manlig attityd för att komma in i det manliga nätverket.  
 
Denissen (2010) skrev i studien om kvinnors könsidentitet i de mansdominerade yrkena som 
redovisades ovan om en kategori som kallades tomboys som innebär att kvinnor var som 
killarna men inte identiska med dem. Kvinnor ville bli medlemmar genom att vara en av 
pojkarna. De intog manliga intressen, blev aggressiva och tog distans från lätta 
arbetsuppgifter genom att välja de mest smutsiga eller farliga arbetsuppgifterna för att visa att 
de kunde arbeta som män. 
 
I studien av Rolston (2010) av kvinnliga gruvarbetare som redovisades ovan har kvinnor i 
vissa situationer försökt använda en annan taktik som kännetecknades av att de strategiskt 
betedde sig kvinnligt, forskaren kallar denna taktik för "girl power". Ett exempel var en 
kvinna som bad en manlig arbetskamrat om en personlig tjänst till henne genom att vara extra 
feminin. 
 
I studien av Denissen (2010) av kvinnors könsidentitetskapande som redovisades ovan 
utmanade kvinnor könsskillnader och förändrade sin identitet beroende på situationen och 
bildade nya identiteter som kvinnor vilka kunde göra mäns jobb. Ett exempel var när en 
kvinna intog en tuff identitet när hon behövde att män tog henne på allvar som elektriker. När 
hon inte ville höra män svära framstod hon istället som en kvinna som krävde respekt. 
 
Rolston (2010) kom i studien av kvinnliga gruvarbetare som redovisades ovan bl.a. fram till 
att kvinnor betedde sig som en vän med vilken män kunde skämta med. Deborah & Giuffre 
(2010) i studien av kvinnliga kockars sätt att balansera arbete och familj som redovisades 
tidigare skrev att vissa kvinnor accepterades i det manliga genom att tillsammans med män 
bedöma andra kvinnors utseenden. Andra kvinnor tillät sexistiska skämt och även deltog i 
dem för att passa in i den manliga kulturen i köket.  
 
I studien av Cettner (2008) av kvinnliga civilingenjörers upplevelser av arbetsvillkor som 
redovisades ovan har de intervjuade kvinnorna samarbetat med enstaka välvilliga män som 
hade makt för att komma in i de manliga nätverken. Dessa kvinnor kände sig beroende av en 
enda person och skulle bli utsatta för problem om den personen, mannen med makt, försvann. 
 
Bergman (2003) fann i studien om kvinnors upplevelser av att arbeta inom en mansdominerad 
miljö som redovisades ovan en annan strategi som nyanställda kvinnor använde sig av.  
Denna var att spela dum och inte visa sig vara bättre än män. Ett exempel var när en kvinna 
skulle låna en borrmaskin och låtsades att hon inte visste vad det var vilket ledde till att en 
manlig arbetskamrat förklarade för henne vad en borrmaskin var för något. 
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Kvinnor tog avstånd från andra kvinnor 
Flera kvinnor som deltog i de undersökningar som jag har läst har nämnt att de tog avstånd 
från andra kvinnor. I detta avsnitt kommer jag att ta upp varför kvinnor distanserade sig från 
andra kvinnor. Några av orsakerna till avståndstagandet var upplevelsen av andra kvinnors 
tendens att skapa konflikter och intriger på arbetsplatserna.  
 
I Bergmans (2003) studie om kvinnliga industriarbetare som redovisades ovan motiverade 
kvinnorna detta avståndstagande med att många kvinnor på arbetsplatser hade en tendens att 
skapa intriger och var konfliktfyllda. Män däremot ansågs vara raka i sitt språk och det var 
enligt dem skönt att arbeta med dem. Annicka Cettner (2008) som studerade kvinnliga 
civilingenjörers arbetsvillkor har skrivit om att flera kvinnor tog avstånd från andra kvinnor 
för att slippa skitsnacket och trivdes som ensamma kvinnor på arbetsplatserna.  
 
Generella upplevelser 
Hur upplevde kvinnor att det var att arbeta inom yrken som dominerades av män? Maria 
Bergman (2003) studerade kvinnliga industriarbetarnas upplevelser av sitt arbete och kom 
fram till att kvinnor var nöjda med arbetsmiljön och trivdes bra bland män. Även kvinnor i 
Rolstons (2010) studie om kvinnliga gruvarbetare som redovisades tidigare kände djup 
tillfredställelse med sitt jobb i ett mansdominerat yrke. Barbro Olofsson (2000) som studerade 
kvinnliga byggarbetare menade att kvinnor hade positiva upplevelser av att arbeta med män 
men många kvinnor i hennes studie ansåg att man måste vara psykiskt stark för att klara sig i 
miljön. Kvinnliga gruvarbetare i Rolstons studie som redovisades tidigare menade att det 
fanns positiva aspekter av att arbeta inom mansdominerade yrken. Dessa var de vänskapsband 
som bildades med arbetskamraterna. Även Maria Bergman (2003) som studerade kvinnliga 
industriarbetarnas upplevelser av sitt arbete har skrivit att kvinnor i hennes studie hade 
erfarenheter av laganda, kamratskap och samhörighet med arbetskamraterna. 
 
Sammanfattning  
I tidigare forskningsartiklar fann jag gemensamma resultat och delade in dem i olika teman. 
Jag kommer i detta avsnitt skriva en sammanfattning av de olika forskningstemana genom att 
redovisa olika tendenser och motsägelser. 
 
Under temat mannen som norm skrev jag att män var normen för de mansdominerade yrkena. 
Det uttrycktes genom att det var manliga egenskaper som förknippades med och var 
betydelsefulla inom exempelvis ingenjörsyrket. Att män var normen visades även genom att 
ett kvinnligt sätt att arbeta inte accepterades. Kvinnor förväntades att arbeta som män. Den 
manliga normen yttrade sig även i att arbetskläder och redskapen var anpassade för män. 
Dessa var för stora och för tunga för kvinnor. 
 
I temat kvinnors kompetens ifrågasätts skrev jag om att kvinnor som arbetar inom yrken som 
domineras av män och där män är normen möts av skepticism och blir automatiskt ifrågasatta 
pga. sitt kön. Flera av de vetenskapliga artiklar som jag har läst kom fram till att kvinnors 
kompetens och förmåga att utföra arbetsuppgifter i de mansdominerade yrkena har ifrågasatts 
på olika sätt. Kvinnors otydliga sätt att tala om mekaniska problem förknippades med brist på 
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kompetens. Män och kvinnor verkade ha skilda åsikter om kvinnors arbetsförmåga i 
mansdominerade yrken. Kvinnliga brandmän hade erfarenheter av att män tog ifrån dem deras 
redskap pga. de såg kvinnor som oförmögna. Medan de flesta kvinnor upplevde att de klarade 
av arbetsuppgifterna lika bra som män.  
 
I temat höga prestationskrav visade den tidigare forskningen att ifrågasättandet av kvinnors 
kompetens ledde till att kvinnor upplevde höga prestationskrav. På grund av sin 
könstillhörighet förväntades kvinnor vara sämre och var tvungna att arbeta hårt för att 
bekämpa stereotyper och bevisa sin kompetens i relation till de manliga kollegorna.  
 
Förutom misstro och ifrågasättande möttes kvinnor även med jargong och sexistiska skämt. I 
temat om jargong och sexistiska skämt skrev jag att dessa var vanligt förekommande. De 
flesta kvinnor hade problem med att vänja sig vid jargongen och kände sig förnedrade och 
diskriminerade pga. sådana skämt. Endast kvinnliga industriarbetare i Maria Bergmans (2003) 
studie ansåg att jargong inte var något allvarligt utan ansåg att det snarare var ett vänligt sätt 
att skämta och de lärde sig att inte ta illa upp.  
 
Ifrågasättandet av kvinnors förmågor har även lett till att de fått annorlunda arbetsuppgifter än 
män. I temat om annorlunda arbetsuppgifter skrev jag om att kvinnor i de tidigare studierna 
upplevde att de hade annorlunda arbetsuppgifter jämfört med män. Skillnader i 
arbetsuppgifter fanns även om kvinnor och män hade samma arbetslivserfarenhet. Kvinnors 
arbetsuppgifter kännetecknades av mindre ansvar och rutinjobb medan mäns arbetsuppgifter 
var ansvarsfulla och intressanta. Kvinnor hade sämre möjligheter att konkurrera om tjänster 
pga. deras koppling till moderskapet och familjen. 
 
I temat arbete- familj konflikt skrev jag om att kvinnor var tvungna att hantera denna konflikt 
genom att hitta en balans. De få kvinnor som lyckades med det har arbetat flera år och fått en 
hög position som gav dem flexibilitet. Andra kvinnor valde att prioritera antingen arbete eller 
familj. Mäns hjälp och högre ansvar i familjen var ett betydelsefullt stöd för kvinnors 
möjligheter att stanna kvar inom sitt drömyrke. 
 
Under temat kvinnors strategier skrev jag att kvinnor använde sig av flera strategier på de 
manliga arbetsplatserna. Några kvinnor lärde sig att vara en tuffingar/hårdingar. Andra blev 
”tomboys” dvs. pojkflickor. I vissa fall valde kvinnor att vara feminina. Kvinnor anpassade 
sin könsidentitet efter situationen. De kunde vara en vän som män kunde skämta med. 
Kvinnor skaffade kontakter med män som hade makt för att på det sättet komma in i de 
manliga nätverken. Nyanställda kvinnor spelade dumma för att inte visa sig vara bättre än 
män. Med hjälp av dessa strategier kunde kvinnor anpassa sig till villkor som rådde på 
manliga arbetsplatser och på ett bättre sätt komma in i mansdominerade miljöer. 
 
I temat kvinnor tar avstånd från andra kvinnor skrev jag om att det fanns en tendens bland 
kvinnor i mansdominerade yrken att ta avstånd från andra kvinnor. Anledningen till detta var 
att kvinnor ofta skapade intriger och konflikter. Män ansågs vara raka i sitt språk och 
kvinnorna trivdes att arbeta med dem.  
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I temat generella upplevelser kom jag fram till att trots allt negativt som upplevts och sagts av 
kvinnor tidigare t.ex. jargong och sexistiska skämt hade de flesta kvinnor i tidigare studier 
positiva upplevelser av sina arbetsplatser och trivdes att arbeta med män. Det mest positiva i 
de mansdominerade yrkena tyckte kvinnor var vänskapsband och samhörighet med 
arbetskamraterna. 
 
Det finns många tidigare studier om kvinnors erfarenheter av mansdominerade yrken. Jag har 
läst tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar för att ta reda på vad forskarsamhället 
idag vet om mitt ämne och vad jag kan tillföra med min undersökning. När jag läste artiklarna 
fick jag en känsla av att problemet med kvinnor i mansdominerade yrken redan är klargjort. 
Men jag har funderat på om det finns något som återstår att studera. Jag vill i min studie 
undersöka hur kvinnor upplever att det är att arbeta i ett mansdominerat yrke, hur de anpassar 
sig, vilka svårigheter de möter och hur de hanterar dessa. Min undersökning kommer kasta 
ljus på hur det ser ut idag för kvinnor i mansdominerade yrken. Jag skulle med min studie 
kunna belysa om det har skett framsteg och i sådana fall vilka. Det som kan ses som något 
annorlunda i min studie jämfört med tidigare forskning är att jag har för avsikt att undersöka 
generella tendenser eller gemensamma nämnare, mellan kvinnors upplevelser i olika 
mansdominerade yrken istället för att bara fokusera på ett yrke eller bransch.  
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3 Teoretisk och begreppslig referensram  
 
I följande avsnitt kommer jag att redovisa de teoretiska perspektiv som jag kommer att stödja 
mig på under analysen och tolkningen av kvinnors upplevelser. Eftersom min frågeställning 
handlar om kön och genus kommer jag i min studie att utgå ifrån ett genusperspektiv när jag 
ska tolka och förstå kvinnors upplevelser av att arbeta inom mansdominerade yrken.  Jag 
kommer att börja med att redogöra för feministisk teori i allmänhet för att sedan komma in på 
genusteorier och relatera dessa till min forskningsfråga.  
 
Feministisk teori 
Feministisk teori består enligt Langermann & Niebrugge (2009:369) av omfattande idéer om 
det sociala livet och den mänskliga erfarenheten som har utvecklats ur ett kvinnocentrerat 
perspektiv. Att den feministiska teorin är kvinnocentrerad uttrycks genom att det är 
kvinnornas förhållanden och erfarenheter i samhället som analyseras och genom att den 
försöker redogöra för den sociala världen ur ett genuint kvinnligt perspektiv. En feministisk 
teori har sitt ursprung i en fråga: ”Och kvinnorna då?” 
 
Den feministiska teoribildningen kännetecknas av följande fyra teman om ojämlika 
förhållanden mellan könen: kvinnor får mindre andel av de materiella resurserna, social 
status, makt och möjligheter till självförverkligande än män som befinner sig i samma sociala 
förhållanden, oavsett om dessa förhållanden grundar sig på klass, ras, yrke, etnicitet, religion, 
utbildning eller nationalitet (Lengermann & Niebrugge 2009:379).  
 
I en feministiska teoribildning är kön eller genus ett centralt begrepp. Ordet kön uppfattades 
avse det biologiska könet och har därför ersatts med begreppet genus som enligt 
genushistoriker Yvonne Hirdman betecknar det kulturellt och socialt skapade könet. Hirdman 
menar att genus är en kunskap om manligt och kvinnligt och förståelse av hur manligt och 
kvinnligt görs (1988:116). 
 
Många genusforskare menar att det är vi som gör kön genom att handla på ett sätt som anses 
vara lämpligt för det kön vi tillhör. Elvin Nowak & Thomsson (2003:38) menar att det är vi 
som med hjälp av osynliga regler beslutar vad som anses manligt eller kvinnligt beteende. Det 
är vi själva som genom social interaktion positionerar män i bättre positioner än kvinnor. 
Dessa osynliga regler blir inte synliga innan vi börjar bryta mot dem. Eftersom det är vi som 
gör kön så är det just vi som kan göra kön annorlunda, exempelvis genom att hävda vår rätt 
och agera mot förväntningar (2003:249). West & Fenstermaker anser att göra kön också 
innebär att göra skillnad genom att utmärka sig själv som manlig och inte kvinnlig eller 
omvänt (i Lengermann & Niebrugge 2009:378). 
 
Jag vill i min studie utifrån ett genusperspektiv studera hur genus görs och förstärks på 
arbetsplatser som domineras av män. Vilka skillnaden mellan könen finns i de 
mansdominerade yrkena? Jag vill i min studie specifikt titta på om kvinnor tenderar att handla 
som det är lämpligt för deras kön dvs. kvinnligt eller om de istället lär sig ett manligt beteende 



16 
 

och på det sättet bryter mot de osynliga reglerna, eller om kvinnor handlar både kvinnligt och 
manligt beroende på situationer. Försvarar kvinnor sin rätt och agerar mot förväntningar i 
mansdominerade yrken? 
 
Genussystem 
De tankar, finns även i Yvonne Hirdmans teori om genussystem. Yvonne Hirdman är mest 
känd för att ha introducerat begreppet genussystem i Sverige. Ett genussystem är enligt henne 
en ordningsstruktur av kön som förändras över tid. Hirdman (1988:117) menar att 
genussystemet har sin grund i två logiker som det upprätthålls av: isärhållandets logik och den 
hierarkiska logiken. Isärhållandets logik innebär att manligt och kvinnligt inte bör blandas 
ihop. Den hierarkiska logiken innebär att det är mannen som är normen och att det är män 
som anses vara människor och utgör normen för det normala. Kvinnan anses däremot vara det 
avvikande. 
 
Jag vill undersöka vad som händer med dessa logiker när kvinnor kommer in på de manliga 
arbetsplatserna. Hirdman (1988:118) skriver att grunduttrycket för isärhållandets logik finns i 
arbetsdelningen mellan könen. Dessa är mycket tätt kopplade till varandra och fungerar 
förstärkande och legitimerande. Arbetsdelningen upprätthålls av att man tycker att män och 
kvinnor har olika egenskaper och är lämpliga för olika arbetsuppgifter.  Hur hålls män och 
kvinnor isär i de mansdominerade yrkena? Om jag utgår ifrån tidigare studier så hålls män 
och kvinnor isär på flera sätt, men främst genom att kvinnor anses vara svagare och mindre 
kompetenta att utföra manliga arbetsuppgifter. Det är synen på män och kvinnor som olika 
som upprätthåller arbetsdelningen. Det sker alltså genom att skillnader skapas, genom att män 
och kvinnor tilldelas annorlunda arbetsuppgifter.  
 
Enligt Hirdman (1988:125) återföds den manliga normen av isärhållandets logik. När 
isärhållandets logik försvagas ökar ifrågasättandet av den manliga normen. När isärhållandet 
förstärks blir den manliga normen i mindre utsträckning ifrågasatt. Men när man passerar 
gränser, t.ex. då kvinnor börjar arbeta i mansdominerade yrken, bryts isärhållandets logik och 
den manliga normens överhöghet ifrågasätts (Hirdman 1988:127). 
 
Organisationsforskaren Rosabeth Moss Kanter i sin organisationsteori anser att det finns ett 
problem när kvinnor är i minoritet. Enligt Kanter finns det en tendens att majoriteten, män, 
stärker sin kultur när en minoritet, kvinnor, kommer in i deras miljö (Moss Kanter 1977:207).  
 
Jag vill i min studie ta reda på om och hur den manliga normen ifrågasätts och hur kvinnor 
förhåller sig till den manliga normen som råder i mansdominerade yrken. Förstärks normen av 
att kvinnor, en minoritet, kommer in i en manlig miljö? Med logikerna vill jag även förklara 
den överdrivna manliga normen i de mansdominerade yrkena. Jag skulle vilja studera om 
kvinnor, som minoritet har erfarenheter av att män stärker sin kultur eller om det är tvärtom. 
 
Arbetslivsrelevanta aspekter kopplade till genussystemet 
Isärhållandets logik som implicerar att manligt och kvinnligt bör hållas isär upprätthåller 
könssegregeringen på arbetsmarknaden. Det finns två typer av könssegregering: vertikal och 
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horisontell. Vertikal segregering betyder att arbetsmarknaden är uppdelad så att vissa yrken 
domineras av män och andra av kvinnor. Det är t.ex. fler kvinnor som arbetar inom vård- och 
omsorgsyrken och det är fler män som arbetar inom teknik och industri. Horisontell 
segregering betyder att kvinnor och män, även om de befinner sig på samma arbetsplats, 
arbetar på olika positioner. Män har exempelvis oftare chefspositioner medan kvinnor 
befinner sig längst ned i arbetshierarkin (Elvin-Nowak & Thomsson 2003:199). Dessa 
begreppsapparat innebär ungefär samma sak som begreppet genussystem. Horisontell 
segregeringen kan kopplas till den hierarkiska logiken och vertikal segregering till 
isärhållandets logik. Jag vill studera om det finns en horisontell segregering inom de 
mansdominerade yrkena och hur den kommer till uttryck, exempelvis genom skillnader i 
mäns och kvinnors arbetsuppgifter. 
 
Isärhållandets logik, som jag skrev tidigare, innebär att män och kvinnor hålls isär. Detta kan 
ske genom att män och kvinnor tilldelas olika egenskaper men även genom homosocialitet. 
Homosocialitet kännetecknas av att män umgås och samarbetar främst med andra män. En 
konsekvens av homosocialitet är uteslutandet av kvinnor. Kvinnor exkluderas och intar 
marginella positioner som underordnande (Wahl, m.fl. 2011:240). Med hjälp av teorin om 
homosocialitet vill jag studera relationer mellan män och kvinnor och om mäns beteende 
bidrar till att utestänga kvinnor i mansdominerade yrken. Homosocialitets konsekvens dvs. att 
kvinnor exkluderas, kan anknytas till den hierarkiska logiken som innebär att män uppfattas 
som norm och kvinnor som avvikande. 
 
Beroende på om man hör till det som anses vara normen eller avvikare avgör hur mycket 
makt man har. Enligt Hirdmans (1988:117) hierarkiska logik anses män vara normen och 
kvinnor avvikare. Mäns tolkningar går därför före kvinnors vilket betyder att de har 
möjligheter att värdera verkligheten. Makt skapas i samspel mellan människor som 
exempelvis i homosocialiteten där mäns överordning framträder genom att män hör ihop och 
kvinnor exkluderas (Wahl, m.fl. 2011:251). Det som anses vara manligt och kvinnligt 
värderas olika. Makt uttrycks i skillnader i mäns och kvinnors lön, status och arbetsmiljö 
(Wahl, m.fl. 2011:250). Enligt Anna Wahl m.fl. (2011:252) måste man, för att förändra 
könsordningen, utmana mäns överordning. Det kan ske genom att vi börjar tänka annorlunda 
och bryta mot normer. 
 
Utifrån de valda teorier vill jag undersöka hur kvinnor upplever att det är att arbeta i ett 
mansdominerat yrke. I nästa avsnitt redovisas den hermeneutiska metoden, mina 
metodologiska överväganden och hur studien har genomförts. 
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4 Metod 
 
För att djupare studera och förstå kvinnors upplevelser av att arbeta på en mansdominerad 
arbetsplats kommer jag att utgå ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt. Eftersom hermeneutik 
är en metod som syftar till att tolka och förstå människor i deras livssituation är den en 
relevant metod för min studie. Människors upplevelser hör till de omätbara och existentiella 
dimensionerna. Med ett hermeneutiskt förhållningssätt bör jag kunna få grepp om kvinnors 
upplevelser av att arbeta i ett mansdominerat yrke (Ödman 2004:71). I denna del av min 
studie ska jag presentera mina metodologiska överväganden. 
 
Hermeneutik 
Enligt Dahlberg (2001:70) är hermeneutik en filosofi som går ut på att nå förståelse genom 
tolkning. Hermeneutik är en tolkningslära genom vilken man tolkar och förstår människors 
upplevelser. Hermeneutik bygger på språket, dialog och den hermeneutiska processen som 
består av fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring (Ödman 
2004:74).  
 
Enligt Dahlberg (2001:88) spelar språket en viktig roll i hermeneutiken och är ett redskap för 
forskning om människor. Genom att vi uttrycker oss i språk öppnar vi våra livsvärldar för 
varandra. Ödman (2004:72) skriver att i hermeneutiken studerar man texter och språk och 
dessa måste förstås genom språklig tolkning i sitt meningssammanhang. Man tolkar meningen 
bakom orden och hur någonting uttrycks. Tolkning är därför hermeneutikens kunskapsform.  
 
Den hermeneutiska analysen av data kännetecknas av tolkning. Enligt Ödman (2004:74) 
innebär tolkning att förstå ett antal tecken som något. Vi skapar en uppfattning om föremål 
eller företeelser som något genom att använda oss av det vi redan har förstått (Ödman 
2007:26). Hermeneutisk tolkning är viktig när man har för avsikt att förstå människor och när 
man vill förstå det man inte förstår. Man strävar efter så rimlig tolkning som möjligt. 
Resultatet av tolkningen måste bli en förståelse för det fenomen eller fråga man studerar. 
 
I hermeneutiken är förståelse viktigt. En hermeneutisk förståelse kännetecknas av att 
forskaren förstår på ett djupgående sätt som innebär att hans eller hennes sätt att vara och leva 
förändras. Förståelse inträffar när vi hittar en lösning på människors problem och när vi får en 
uppfattning av människor (Ödman 2004:74). I hermeneutiken menar man att förståelse inte 
handlar om att intellektuellt förståelse utan om att förstå människans livsvärld på djupet.  
 
Forskningsmaterialet utsätts i hermeneutiken för ett antal varv mellan förståelse och tolkning 
vilka ingår i den hermeneutiska spiralen. Det finns en koppling mellan förståelse och tolkning 
som innebär att forskaren hela tiden pendlar mellan förståelse och tolkning. Det blir svårt att 
tolka ett fenomen som man har för avsikt att studera om man först inte har förstått fenomenet 
på något sätt. Vi tolkar med hjälp av det vi redan har förstått, för att få en ökad förståelse. 
Förförståelsen är grunden och förutsättningen för förståelseprocessen. En hermeneutisk ”lag” 
säger att det inte finns någon förståelse utan förförståelse och att vi inte kan förstå utan att 
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först ha förstått något om det fenomen processen berör. Förförståelsen visar indirekt det man 
ännu inte förstår. Den bygger på våra tidigare erfarenheter, upplevelser och känslor. 
Förförståelsen ses som första orientering i den hermeneutiska processen som gör det möjligt 
för forskaren att gå vidare med sin tolkning (Ödman 2004:75). När vi tolkar blir vår 
förförståelse aktuell och hjälper till att bedöma vad vi ser ett fenomen som.  
 
Den hermeneutiska spiralen visar att vår förståelse inte är statisk och att den kan förnyas 
(Ödman 2004:78). Den klassiska hermeneutiska cirkeln har betydelse för förståelseakten och 
innebär att man pendlar mellan del- och helhet för att låta helheten belysa delarna och vise 
versa. På det sättet stödjer delar och helheten varandra. Man strävar efter att få en maximal 
del och helhetsförståelse. Med en hermeneutisk ansats kan man få en djup kunskap eftersom 
den hermeneutiska cirkeln inte har något slut, vilket innebär att vi tolkar hela tiden (Ödman 
2004:78). 
 
Dialog är viktigt för den hermeneutiska tolknings- och förståelseakten. Forskare brukar under 
intervjuer föra dialog med respondenterna för att två förståelsehorisonter ska möta varandra 
och för att en gemensam förståelse så småningom ska kunna uppnås. Intervjupersonen och 
forskaren ställs i hermeneutiken på samma nivå. I hermeneutiken är dialog med materialet 
viktigt för att forskaren ska kunna göra en sammanhängande, rimlig tolkning och få en ökad 
förståelse. En dialog ska ske på lika villkor (Ödman 2007:11–14). Den hermeneutiska 
förståelse och tolkningsprocessen kännetecknas av öppenhet, i vilken forskaren möter textens 
budskap med dialog (Ödman 2007:237). Forskaren ställer frågor till, samtalar med och 
reflekterar kring materialet. 
 
Det finns en nära koppling mellan förståelse och förklaring. Tolkningar innehåller 
förklaringar eller bygger på dem. Vi måste förklara för att förstå och för att förklara måste vi 
först ha förstått det vi förklarar (Ödman 2004:75–77). Förklaringar används för att provocera 
fram och utöka förståelsen. Man använder teorier för att förklara och ur teorier skapas ny 
förståelse.  
 
Enligt Ödman (2007:74–76) finns det tre typer av resultat man kan få med hjälp av 
hermeneutiken: att utsäga, att klargöra och att översätta. Att utsäga innebär att ge plats åt 
något som inte har sagts tidigare. Att klargöra betyder att reda ut något som är otydligt eller 
felaktigt. Att översätta innebär att ta ett fenomen från människors värld till vetenskap. I mitt 
fall blir det att klargöra kvinnors upplevelser och erfarenheter av att arbeta inom 
mansdominerade yrken. Genom tolkning vill jag skaffa förståelse för kvinnors upplevelser 
och skapa en förklaring av hur det är att som kvinna arbeta i ett mansdominerat yrke. Därför 
är hermeneutiken en relevant forskningsmetod för min studie. Jag kommer att redogöra för 
hur jag använder hermeneutikens principer i det nedanstående. 
 
Urval 
Jag har utgått ifrån ett ändamålsurval för att studera kvinnors upplevelser av att arbeta i 
mansdominerade yrken. Enligt Patton (2002:230) innebär detta urval att man väljer 
respondenter utifrån det syfte man har med studien och de erfarenheter respondenterna har. 
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Intervjupersoner valdes utifrån deras gemensamma egenskaper dvs. yrken och kön. Denna typ 
av urval kallar Patton (2002:235–236) homogent urval och är en typ av ändamålsurval. Detta 
urval är relevant för att respondenter till min studie har gemensamma erfarenheter, alla de är 
kvinnor och arbetar i ett mansdominerat yrke. Det negativa med denna urvalsmetod är att den 
inte kommer kunna generaliseras till en större population. Jag har därför också använt mig av 
maximal variation som också är en aspekt av ändamålsurval. Med hjälp av maximal variation 
ville jag få ökat spridning av erfarenheter och berättelser i mitt urval (Patton 2002:234). 
 
Kriterier för mitt urval av intervjupersoner var: yrke, nationalitet och ålder. Jag har studerat 
kvinnor som jobbar i olika mansdominerade yrken. Jag har velat att både svenska och 
utländska kvinnor skulle ingå i min studie. Urvalet består av fem kvinnor. Fyra av dem är 
mellan 20-30 år och en kvinna som är 50 åring. I mitt urval finns två kvinnor med utländsk 
bakgrund och resterande tre är svenskfödda. Jag har i mitt urval både intellektuella och 
fysiska yrken. Jag har valt att studera kvinnor som arbetar i de yrken som enligt min 
uppfattning är mansdominerade. Jag har studerat: en lastbilschaufför, en ronderande väktare 
på Securitas, en programmerare, en byggarbetare som är chef och en brandman. Tre 
respondenter har arbetat i dessa yrken mellan 1-3 år, en respondent i 6 år och en har arbetat i 
ungefär 10 år. 
 
Kontakt med respondenter och etiska principer 
Jag har via telefon kontaktat chefer på de fyra olika mansdominerade arbetsplatserna. Jag 
presenterade kort vem jag var, vilket syfte min studie hade och jag berättade även om de 
etiska principerna. Via chefer har jag fått tag på kvinnor som ville ställa upp på en intervju. 
När jag därefter kontaktade kvinnor har vi tillsammans överenskommit om tid och plats för 
intervjuerna. En respondent har jag fått tag på med hjälp av mina sociala kontakter. Hon 
kontaktades via telefon och vi överenskom om tid och plats för intervjun. Tre av fem 
intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser, en intervju skedde på ett café och en i 
ett tyst rum på högskolan.  
 
Jag har i min studie utgått ifrån och tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer (2002) inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet 
redovisade fyra allmänna huvudkrav på forskningen: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Respondenter har innan intervjuer informerats om 
studiens syfte, om att intervjuerna skulle spelas in och transkriberas. Jag har även talat om för 
dem om att materialet kommer att användas endast av mig och bara till den här studien. De 
har blivit informerade om sina rättigheter bl.a. om att deltagandet i studien är frivilligt och att 
de ha rätt att när som helst avbryta sitt deltagande. Intervjupersonernas anonymitet bevarades 
genom att jag inte använde intervjupersonernas namn. 
 
Datainsamling 
Materialet till min studie samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dessa 
intervjuer bestod av öppna frågor. Detta för att få så breda och utvecklade svar som möjligt. 
Intervjuer var ca en timme långa. De spelades in och transkriberades ordagrant. Innan 
intervjuerna formulerade jag en intervjuguide (Bilaga 1) och använde den som hjälpmedel 
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under intervjun. Intervjuguiden bestod av preliminära teman som jag ville diskutera med 
respondenterna. Intervjuguiden har ursprungligen formulerats efter något snävare 
frågeställning. Teman i intervjuguiden och respondenternas berättelser under intervjuerna var 
tillräckligt omfattande för att studera kvinnors generella upplevelser.  
 
Innan intervjuerna informerade jag respondenterna om de etiska aspekterna. För att få en djup 
förståelse för kvinnors upplevelser förde jag en dialog med intervjupersonerna, för att våra 
förståelsehorisonter skulle sammansmälta och en ömsesidig förståelse skulle åstadkommas 
(Ödman 2007:11). Jag har under intervjuer alltid försökt vara på samma nivå som 
respondenterna. För att få samtalet att flyta och skapa en dialog med respondenterna under 
intervjuer har jag ställt uppföljningsfrågor, gett exempel från tidigare forskning och ibland 
även gett mina egna synpunkter. Jag har haft i åtanke att inte påverka respondenternas svar 
med mina kommentarer.  
 
Förförståelsen 
När jag presenterade hermeneutikens huvudmoment skrev jag kortfattad om förförståelsens 
betydelse för hermeneutiken. Vi förstår med hjälp av förförståelsen dvs. det vi redan vet om 
fenomenet vi vill studera. Den hermeneutiska processen grundar sig på förförståelsen (Ödman 
2004:76–77). Förförståelsen är betydelsefull för forskningen eftersom att den ger oss ledtrådar 
och avgör vilken aspekt vi lägger på det föremål som studeras (Ödman 2007:102). Men 
förförståelsen kan också vara ett hinder när vi försöker förstå en människa eller företeelse. 
Enligt Dahlberg (2001:204) är det viktigt att man antecknar och redovisar sin förförståelse 
pga. att det finns risk för skevhet, för att kunna kontrollera den så att den inte påverkar 
studiens resultat och för att vara redo att förändra den utifrån materialets budskap.  
 
Forskaren ska inte söka bekräftelse för det han/hon tror. Därför skrev jag ned mina egna 
tankar och förutfattade meningar om hur det är att vara kvinna på en mansdominerad 
arbetsplats i början av min studie. Jag redogör för min förförståelse i slutet av diskussionen. 
Innan intervjuerna läste jag igenom min förförståelse för att minska risken för att denna skulle 
kunna att negativt påverka intervjuer och analysarbete och för att undersöka om den kom att 
förändras.  
 
Analysförfarande 
Den hermeneutiska metoden är flexibel och saknar fasta riktlinjer för hur man går tillväga 
under analysen och tolkningen av materialet. I detta avsnitt ska jag redogöra för min 
tolkningsprocess.  
 
En hermeneutisk tolkning innebär, som jag har skrivit tidigare, att tyda tecken och att ge 
betydelser. Vi tolkar när vår förståelse inte räcker till, när vi inte förstår och för att vi vill 
förstå (Ödman 2007:58). Tolkningen kännetecknas av dialog mellan forskaren och materialet. 
Tolkningen bygger på förförståelsen av det fenomenet vi tolkar. Tolkningsprocessen består av 
två oskiljaktiga aspekter: att frilägga mening och att tilldela mening.  
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Tolkningsakten kan delas in i två inriktningar 1) från nuet mot det förgångna som innebär att 
vi genom vår förförståelse vill förstå och 2) från nuet mot framtiden som betyder att vi skapar 
det nya (förståelse), tilldelar mening och frigör (Ödman 2007:59).  
 
Under analysen av data vill man, genom att tolka flera gånger, uppnå högre grad av 
abstraktion. Efter varje tolkning åstadkommer man större förståelse och abstraktionsgrad. 
Varje ny tolkning blir därför en totalisering av den föregående tolkningen genom att den 
omfattar den tidigare tolkningen och en större del av verkligheten (Ödman 2007:66–67).  
 
Tolkning brukar stödja sig på teorier och som jag skrev i avsnittet om hermeneutik använder 
man teorier för att förklara och för att skapa ny förståelse. Man använder teorier för att de ska 
hjälpa oss att analysera materialet. Teorier är ett medel som man använder för att kontrollera 
det egna tolkningsarbetet. Med hjälp av teorier kan man se hur slutsatser från studien avviker 
från teorier (Ödman 2007:63–64). Det är angeläget att ha fler teorier för att låta dem 
konkurrera med varandra (Dahlberg 2001:204). Det är viktigt att resultaten av analysen inte 
ska styras av teorin. Man ska använda sig av teorier när materialet behöver det. Att sätta en 
teori för tidigt i en tolkningsprocess kan försämra tolkningen genom att endast 
teoribekräftande data kommer med (Ödman 2004:79). I hermeneutiken bejakar man teorier 
men man ska inte låta teorier helt styra tolkningen och resultatet. Det empiriska material man 
har tillgång till skall ställas i relation till teorier på ett sådant sätt att teoriernas tankegångar 
också kan ifrågasättas och korrigeras i mötet med intervjupersonernas egna beskrivningar och 
analyser. 
 
I den hermeneutiska tolkningsprocessen liksom under intervjuer ska forskaren vara öppen mot 
materialet. Öppenhet och beredskap att ändra sin förförståelse beroende på vad som kommer 
fram av materialet krävs, för att forskaren inte ska bekräfta sin egen utgångspunkt. Som 
forskare ska man se något nytt eller på ett nytt sätt istället för att bekräfta det man redan vet. 
Om forskaren inte förhåller sig öppen för materialet finns det risk för att han/hon bekräftar sig 
själv och den egna förförståelsen. 
 
När jag tolkade materialet, de transkriberade intervjuerna, försökte jag vara öppen och möta 
materialet med dialog. Min tolkningsprocess kännetecknades av ett pendlande mellan del och 
helhet. Jag började med att läsa varje intervju för sig tills jag kunde huvuddragen, för att 
skapa en preliminär förståelse och en helhetsbild över varje intervju för sig. Jag återger denna 
helhetsbild över varje intervju i resultatdelen. När jag läste genom intervjuerna skrev jag ner 
alla tankar och idéer som jag fått. Även kopplingar till de valda teorierna, tidigare forskning 
och min förförståelse har antecknats. Min tolkningsprocess bygger på dessa anteckningar.  
 
När jag var klar med den preliminära förståelsen startade jag en ny dialog med textens 
innehåll med ett större fokus på min forskningsfråga. Jag började att gå in på detaljer och 
bryta helheten som jag har fått från preliminär tolkning i delar dvs. i teman som var 
gemensamma i intervjuerna.  Under analysen av intervjuerna fann jag vissa gemensamma 
teman och när jag sedan läste igenom intervjuerna en gång till kunde jag formulera fler 
gemensamma drag i dessa intervjuer. Sedan kopplade jag dessa teman till teorier som jag har 



23 
 

valt som stöd för min studie. Detta är en typ av förklaring som provocerar fram ny förståelse 
under analysen. 
 
Därefter formulerade jag en huvudtolkning som inkluderade alla intervjuer och alla tidigare 
tolkningar. I hermeneutiken strävar man efter att finna en huvudtolkning som kommer att 
skära igenom hela materialet (Dahlberg 2001:208). Genom denna tolkningsprocess ville jag 
nå förståelse av kvinnors upplevelser och förklaring om hur det är att som kvinna arbeta i 
mansdominerade yrken. I nästa del presenteras och diskuteras studiens resultat som jag kom 
fram till genom denna tolkningsprocess. 
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5 Resultat 
 
Preliminär tolkning 
 
I denna del ska jag redovisa den helhetsbild som jag har fått av varje intervju. Denna helhet 
kommer i nästa steg av min tolkningsprocess att brytas ned till delar dvs. i teman, för att få en 
ökad förståelse över kvinnors upplevelser. Här nedan presenteras en sammanställning av varje 
intervju och en presentation av respondenterna.  
 
Intervju ett 
R1 (respondent 1) är en kvinna som är 24 år och har arbetat som lastbilschaufför i snart 1 år. 
R1 var lugn under intervjun och vi fick bra kontakt på en gång och pratade som att vi kände 
varandra sedan tidigare. R1 anser att hon har blivit bra bemött som kvinna på arbetsplatsen 
från första början och hon har inte upplevt några svårigheter med att smälta in i den manliga 
miljön, vilket enligt henne berodde på att hon är väldigt social. Hon anser att hennes arbete är 
väldigt smutsigt men det har hon blivit van vid. R1 har även fått vänja sig vid språket på 
arbetsplatsen som hon inledningsvis upplevde som grabbigt. Hon har inte mött några hinder 
eller svårigheter på arbetsplatsen som har med hennes kön att göra. Det R1 får tänka på är att 
kontra och hantera de negativa kommentarerna som hon ibland får av i första hand kunder. 
Under intervjun sade R1 att hon också har fått liknande kommentarer från de manliga 
arbetskamraterna och att hon har haft svårt att förstå om de skämtade eller om de menade 
allvar. Det är enligt R1 viktigt att slå tillbaka, förlöjliga eller skämta bort dessa kommentarer 
för att visa att man inte kan trycka ner henne på grund av hennes kön. Hon har erfarenheter av 
att vissa kunder ville hjälpa henne på grund av könet vilket hon ser som positivt. Hon 
poängterar att hon oftast blir bra bemött av både kunder och arbetskamrater. R1 trivs väldigt 
bra på sin arbetsplats och är nöjd med sitt arbete.  
 
Intervju två 
R2 är en kvinna som är 51 år som har arbetat på Securitas som ronderande väktare i 10 år. Jag 
tycker att intervjun med R2 gick väldigt bra och vi hade ett informationsrikt samtal. R2 
upplever att hon blev bra bemött som kvinna och trivdes bra på arbetsplatsen redan från 
början. R2 menar att hon försökte smälta in och ville vara som alla andra. R2 anser att hon 
anpassar sig i och med att hon inte är samma person hemma som på jobbet. Hon tycker att 
man måste vara lite tuff och ha lite skinn på näsan för att klara sig på hennes arbetsplats. Man 
måste även kunna säga ifrån och hävda sin plats. Man kan enligt henne inte vara ”pimpinett”. 
R2 upplever att män uppfattar kvinnor som gnälliga.  Det hon än idag behöver acceptera och 
tåla är en jargong som en del män har. R2 har erfarenheter av sexistiska skämt och fula 
kommentarer av människor utanför arbetsplatsen och några gånger av arbetskamraterna. R2 
menar att man ska vara beredd på att acceptera jargong men ibland går det för långt. I sådana 
fall hanterar R2 detta genom att prata med de personerna. När R2 har sin uniform på sig anser 
hon att hon kommer in i en roll och hon menar att de människor som skriker och svär åt henne 
gör det för att hon har de kläderna på sig. R2 menar att det finns fördelar med att vara kvinna 
på hennes arbetsplats och att det har hjälpt i vissa situationer. Det skulle därför enligt R2 vara 
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bra med jämnare könsfördelning. R2 skulle gärna prova att arbeta med något annat men hon 
trivs bra idag i det stora hela.  
 
Intervju tre 
R3 är en kvinna som är 30 år som har arbetat som programmerare i 6 år. R3 svarade i början 
av intervjun kortfattat på de frågor jag ställde men sedan när jag gav exempel bl.a. från 
tidigare forskning märkte jag att hon kunde slappna av och då flöt samtalet mycket bra. Hon 
har redan under sin första tid på arbetsplatsen trivts bra. R3 upplever att hon har blivit bra 
bemött som kvinna på sin arbetsplats. Hon har ibland känt sig lite utanför. Hon sade: ”man 
blir aldrig en av grabbarna”. R3 anser att man som kvinna bedöms lite hårdare och måste 
bevisa sig lite mer. Arbetskamraterna trodde inledningsvis att hon inte kunde någonting i och 
med att hon är kvinna. Hon blev respekterad efter att hon fått en svår uppgift som hon 
lyckades att lösa. Efter att ha visat att hon kan programmera får hon idag lika mycket respekt 
som en man. Hon har upplevt att en kvinna syns mer, att som kvinna måste man vara försiktig 
med hur man uttrycker sig och hon försöker att inte visa känslor. R3 har fått lära sig att prata 
mer bestämt, argumentera för sin sak och att vara direkt. Hon brukar annars vara ganska 
försiktig och tyst. Utanför arbetsplatsen har R3 fått höra ganska mycket negativa åsikter 
angående hennes yrkesval. R3 har inga erfarenheter av jargong eller sexistiska skämt men hon 
har hört att det har förekommit på arbetsplatsen.  Arbetskamraterna har kunnat säga något om 
kvinnor i allmänhet något som hon tyckte var otrevligt att höra. Hon blev i sådana situationer 
förvånad och sur men hon sade inget tillbaka vilket hon tycker att hon borde ha gjort. Hon 
menar att det kan finnas svårigheter i början med att vara kvinna på en mansdominerad 
arbetsplats men efter att man har visat vad man kan blir allt bra.  
 
Intervju fyra 
R4 är en kvinna som är 25 år och har jobbat som linjechef på ett byggföretag i 3 år. R4 var 
förberedd när hon kom till intervjun. Hon hade en lapp med sig där hon hade skrivit ned vad 
hon ansåg skulle vara bra att berätta för mig. Det kändes verkligen som att hon var intresserad 
och ville berätta om sina erfarenheter. Den första tiden på hennes arbetsplats upplevde hon 
som hemsk av flera anledningar bl.a. på grund av mycket ansvar och svåra konflikter. R4 
tycker att man inte riktigt blir bra bemött som kvinna på hennes arbetsplats. Den första tiden 
på arbetsplatsen var psykiskt svår och känslosam för R4. R4 lärde sig med tiden att hantera 
problemen och idag skriker hon tillbaka när det uppstår konflikter istället för att gå hem och 
gråta. Hon hade bra chefer som gav henne mycket stöd. När hon håller möten och är ensam 
kvinna bland 20 män tänker hon inte på att hon är kvinna. R4 har erfarenheter av att vissa män 
har velat göra bort henne framför andra och då är det viktigt att inte visa känslor, att hålla 
masken. Hon menar att sexistiska skämt och jargong är vanligt på arbetsplatsen. Dessa 
hanterar R4 genom att säga åt de männen att hon inte accepterar sådana skämt. Hon upplever 
att hon ibland får jättemycket beröm när hon egentligen inte har gjort någonting vilket enligt 
henne beror på att de inte trodde att hon skulle klara det.  R4 anser att hennes kompetens 
ifrågasätts och att hon alltid måste bevisa sig själv på grund av sitt kön. Hon tycker att det är 
svårt att gå ut på ett bygge där det finns ca 189 män och vara ensam kvinna. Hon beskrev det 
såhär: ”folk tittar, vissa är oförskämda och vissa hälsar inte och det gäller bara låta det rinna 
av sig”. R4 har anpassat sitt utseende för att få acceptans. Hon har slutat sminka sig och börjat 
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klä sig annorlunda. Men nu upplever R4 att hon kan vara feminin och ändå få mäns respekt 
för den yrkesroll hon har. R4 ser fördelar med att vara kvinna bl.a. att man får hjälp och att 
jargongen minskar vilket leder till att det blir en annan stämning på arbetsplatsen. R4 blev 
respekterad efter att hon fått bra resultat i ett projekt. Hon trivs att arbeta med bara män för att 
de enligt henne är direkta. Ändå har hon bestämt sig att hon inte ska arbeta med det hon 
arbetar med idag i framtiden. 
  
Intervju fem 
R5 är en kvinna som är 28 år och har arbetat som brandman i 2 år. R5 var väldigt lugn under 
intervjun och samtalet flöt lätt. Jag upplevde det som att hon var intresserad av de teman jag 
tog upp. R5 trivdes från början väldigt bra med sitt arbete och tycker att hon har blivit bra 
bemött och väl mottagen som kvinna på en mansdominerad arbetsplats. Att vara kvinna och 
brandman är enligt henne lika som att vara en man och brandman. Hon ser mycket fördelar 
som en kvinna tillför arbetsplatsen bl.a. att jargongen minskar och att det i vissa situationer 
har varit mer passande om hon som kvinna hjälpte en utländsk kvinna. Hon har inte mött 
några hinder eller svårigheter som har med hennes kön att göra. Hon tycker att män är mer 
rakt på sak och att de till skillnad från kvinnor inte pratar bakom ryggen. Som brandman 
måste man träna väldigt mycket fysiskt och det har R5 inga svårigheter med i och med att 
träningen är hennes stora intresse. Hon jobbar i en grupp som aldrig tidigare har haft någon 
kvinna i gruppen. De tyckte att det var väldigt roligt med en kvinna i deras team och såg inget 
negativt med det. R5 anser att reaktionerna utanför arbetsplatsen är mer negativa än på den. 
R5 har upplevt att det finns män som har den traditionella synen på kvinnor men majoriteten 
tycker att det är trevligt med en kvinna på deras arbetsplats. Hon menar att man måste lära sig 
att koppla bort det som andra tycker. När arbetskamraterna skämtar med R5 kan det ibland bli 
lite för mycket och R5 menar att man måste säga till om man inte tycker om det. R5 tar det 
inte personligt och anser inte att det är illa menat mot henne utan att det är kollegorna som 
inte vet eller har svårt att förhålla sig till henne. R5 känner sig som en av de andra på sin 
arbetsplats och trivs väldigt bra. 
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Fördjupad tolkning 
 
I denna del presenteras en fördjupad tolkning av kvinnornas upplevelser. Genom att ha läst 
varje intervju för sig och förstått de som en helhet ska jag i detta steg av min tolkningsprocess 
bryta ner denna helhet i delar, dvs. i teman som är gemensamma i alla intervjuer för att uppnå 
ökad förståelse. Dessa är: kvinnor trivs bra, kvinnor anpassar sig, fördelar med att vara 
kvinna, kvinnor om kvinnor, kvinnor möter motstånd och kvinnor säger emot. Jag kommer 
koppla teman till valda teoretiska och begreppsliga referensramar som presenterades tidigare. 
Utifrån dessa teorier ska jag försöka förstå och förklara kvinnors upplevelser och erfarenheter. 
Jag kommer med citat från intervjuerna stödja de olika teman och ge dem validitet.  
 
Kvinnor trivs bra 
I detta tema presenteras kvinnors erfarenheter och upplevelser när det gäller trivseln på 
arbetsplatserna. Alla fem kvinnor menar att de trivs alltifrån ganska bra till mycket bra på sina 
arbetsplatser idag. Fyra respondenter trivdes och blev bra bemötta som kvinnor redan under 
den första tiden på arbetsplatsen. R5 har alltid trivts bra, blir alltid bra bemött som kvinna:  

Min första tid var väldigt bra, jag blev väl omhändertagen, mottagen och 
introducerad och jag har trivts bra hela tiden… man har känt sig hemma 
liksom och man har blivit väl mottagen och man har känt sig som en av dem 
andra liksom. (R5, brandman). 

Här kan man se att respondenten upplever att hon har blivit mottagen på ett sätt som har fått 
henne att känna sig som en av dem andra arbetskamraterna. 
 
R2 som är ronderande väktare på Securitas trivdes bra från början på sin arbetsplats men 
upplever att hon trivs lite mindre bra idag. Hon sade:  

Ja men jag trivdes bra när jag började också… gjorde jag… i det stora 
hela. Det går inte att säga att jag trivs jätte bra nu, men i det stora hela 
trivs jag bra. Jag känner inte att jag verkligen vill byta jobb och att jag är 
trött på det här… det gör jag inte… (R2, ronderande väktare på Securitas).  

Även om R2 menar att hon trivs mindre bra idag upplever hon, att hon generellt sett, trivs bra 
och känner inte att hon vill byta jobb. 
  
Att majoriteten av kvinnor upplever att de blir bra bemötta av män på arbetsplatsen kan 
kopplas till Hirdmans logiker: isärhållandets logik och den hierarkiska logiken. Isärhållandets 
logik säger att manligt och kvinnligt inte får blandas ihop. Den hierarkiska logiken säger att 
män är normen och kvinnorna är det avvikande. När det gäller kvinnors generella trivsel på 
mansdominerade arbetsplatser finns det inga tydliga spår av dessa och man kan därför 
argumentera för att logikerna i någon mån är upphävda på ett generellt plan. Det faktum att 
fyra kvinnor upplever att de blev bra bemötta från första början och trivs bra idag gör att man 
kan säga att män inte ser kvinnor som andra eller som avvikande eller i alla fall inte i stor 
utsträckning. Annars skulle respondenterna inte uppleva att de blev väl mottagna och bemötta 
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som kvinnor och skulle inte heller trivas bra på mansdominerade arbetsplatser. En möjlig 
förklaring till att män möter kvinnor på ett bra sätt kan vara en så kallad kollegial logik som 
innebär att män uppfattar kvinnor som kollegor. Denna logik försvagar isärhållandets logik 
och upphäver den hierarkiska logiken. Män accepterar kvinnor som kollegor i en större 
utsträckning vilket resulterar i att kvinnor generellt trivs bra på mansdominerade arbetsplatser.  
 
Kvinnor anpassar sig 
I detta tema presenteras de åtgärder som kvinnor vidtar för att få acceptans på en 
mansdominerad arbetsplats. Man tonar ned den kvinnliga ytan och använder ett sakligare och 
tuffare förhållningssätt.  
 
Kvinnor anpassar sig på olika sätt på de mansdominerade arbetsplatserna eftersom att de inte 
vill avvika från normen på arbetsplatserna. R2 som är ronderande väktare på Securitas 
upplever att hon inte vill inte vara annorlunda män och menar att man inte ska vara överdrivet 
prydlig: ”man vill ju vara som alla andra, så du kan inte gå… och vara pimpinett”.  
 
R4 upplever att hon får mer uppmärksamhet om hon sminkar sig, använder parfym eller klär 
sig kvinnligt vilket hon anser är negativt och obekvämt. Hon anpassar sitt utseende eftersom 
hon inte vill avvika för mycket. Hon sade:  

Jag började klä mig helt annorlunda… slutade sminka mig på jobbet för att 
jag inte ville känna mig feminin på nått sätt, för att på nått sätt bli mera 
accepterad… jag har anpassat det yttre och sådär för att få 
acceptans…(R4, byggarbetare).  

Här ser man att R4 anpassar sig genom att ta bort feminina attribut, för att bli accepterad på 
hennes arbetsplats. 
 
Andra kvinnor anser att de inte har behövt anpassa sitt utseende men däremot har de fått tänka 
på sitt beteende på arbetsplatserna. R3 som är programmerare anser att som kvinna ska man 
tänka på hur man talar och hon försöker att hålla känslorna inne. Hon sade:  

Man måste vara lite mer försiktig för hur man uttrycker sig. Om en man 
hade sagt precis samma saker så hade det inte uppfattats som gnäll. Det är 
jättetråkigt jag försöker att inte visa så mycket känslor utan liksom bara 
säga saker väldigt sakligt. (R3, programmerare). 

Här ser man att R3 håller tillbaka känslorna genom att hon uttrycker sig så sakligt hon kan. 
 
Två kvinnor upplever även att man måste vara hårdare på deras arbetsplatser. R2 anser t.ex. 
att man måste vara tuff och ha lite skinn på näsan på hennes arbetsplats. Hon sade: 

Man ska vara tuff, man ska bevisa sig själv att vara lite tuff, ha lite skinn på 
näsan så kommer du klara det bra. Det är viktigt… man måste säga ifrån 
man måste hävda sin plats också. (R2, ronderande väktare på Securitas). 
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Det som man ser här är att förutom att vara tuff, måste man som kvinna, också kunna stå för 
sin rätt, säga emot och hävda sin plats. 
 
I detta tema syns den hierarkiska logiken som säger att män är normen och kvinnor är 
avvikande. Man ser förekomsten av den hierarkiska logiken i att kvinnor anpassar sig på olika 
sätt till de mansdominerade arbetsplatserna. De försöker att anpassa sig till normen genom att 
tona ned ”kvinnliga” drag och förstärka de ”manliga”. Enligt Elvin Nowak & Thomsson, som 
jag skrev om i teoriavsnittet, är det vi som gör kön och därför kan vi göra kön annorlunda. Det 
är svårt eftersom kvinnor är de som enligt Anna Wahl m.fl. är maktlösa. De som tillhör 
normen har enligt Anna Wahl m.fl. makt och kan bestämma verkligheten. Det är män som 
bestämmer hur kvinnor ska vara och bete sig för att accepteras. Enligt Anna Wahl m.fl. måste 
man ifrågasätta normen och agera emot den för att bryta könsordningen. Kvinnor tillhör det 
avvikande och därför kan inte kvinnorna riktigt ifrågasätta normen och måste acceptera den 
för att kunna arbeta i de yrkena. Kvinnor är normbrytare i och med att de arbetar i de yrken 
men de ifrågasätter inte normen på arbetsplatserna utan de anpassar sig snarare efter den.  
 
Fördelar med att vara kvinna 
Jag har nyligen skrivit att kvinnor på olika sätt anpassar sig till de mansdominerade 
arbetsplatserna. I stort sett handlar det om att tona ned det kvinnliga och förstärka det 
manliga. Men kvinnliga egenskaper är också till fördel på arbetsplatserna. I detta avsnitt ska 
jag presentera de fördelar som finns med att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats 
t.ex. att kvinnor får hjälp och att jargongen på arbetsplatserna minskar. 
 
Alla respondenter anser att de flesta män tycker att det är trevligt med att det kommer in fler 
kvinnor till de yrkena. Kvinnor har erfarenheter av att det finns fördelar med att vara kvinna. 
R2 upplever att hon ibland har lättare att utföra arbetsuppgifterna pga. att hon är kvinna. Hon 
sade:  

… ibland är det också fördel att vara kvinna som när man väl har kommit 
till… t.ex. vi åker på störningar om någon ringer… då är vi alltid två i alla 
fall men då har jag märkt att en del kanske öppnar dörren, jätte du vet arga 
och så. Men då har det hjälpt ibland att man är kvinna och man pratar 
lugnt och på något sätt lugnar de ner sig och det har hjälpt att man är 
kvinna i sådana lägen (R2, ronderande väktare på Securitas). 

Här ser man att vissa lugnar ner sig när de ser en kvinna som är väktare, som knackar på deras 
dörr. Det har alltså i vissa situationer hjälpt att man är en kvinna och pratar lugnt. 
 
Två kvinnor menar att när kvinnor kommer in minskar jargongen på arbetsplatsen, det blir en 
annan stämning och man pratar om annat. R5 har fått intrycket att jargongen minskar när 
kvinnor kommer till mansdominerade arbetsplatser: 

Män skärper till sig lite grann när det kommer en tjej, det är vad jag har 
hört och det är vad de har sagt liksom, att det inte är samma jargong, lika 
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hård jargong som det var innan. Men alla som jag pratar med har upplevt 
det som positivt, att det blandas upp lite. (R5, brandman). 

Enligt R5 blir jargongen inte lika hård när det kommer en kvinna till en mansdominerad 
arbetsplats. Hon menar att alla upplever könsblandningen som något positivt. 
 
Isärhållandets logiken, att man håller isär manligt och kvinnligt och anser att kvinnor har 
andra egenskaper, resulterar i att kvinnor upplever fördelar, att jargongen minskar och i att de 
har lättare att utföra vissa arbetsuppgifter.  
 
Enligt Moss Kanters teori som redovisades tidigare skulle jargongen och fula skämt öka när 
kvinnor kommer in i en majoritets kultur snarare än att dessa skulle minska. Två kvinnors 
upplevelser säger emot denna teori eftersom att de anser att jargongen minskar och män 
skärper till sig när de är i deras miljö. Att jargongen minskar när kvinnor kommer in på dessa 
arbetsplatser innebär att män inte är homosociala, de utesluter inte kvinnor utan anpassar i 
viss mån sitt språk för att kvinnor ska bli inkluderade. Det faktum att jargongen minskar kan 
också förklaras med hjälp av den kollegiala logiken, som innebär att män uppfattar kvinnor, i 
stor utsträckning, som kollegor. Denna logik träder in och minskar åtminstone 
konsekvenserna av isärhållandets logik och den hierarkiska logiken, vilket resulterar i att 
jargongen minskar när kvinnor tar sig in i mansdominerade yrken. 
 
Kvinnor om kvinnor 
I detta tema kommer jag att redogöra för respondenternas inställning till andra kvinnor. De 
flesta kvinnor är positivt inställda till andra kvinnor och vill se fler kvinnor på sina 
arbetsplatser. R1 menar även att fler kvinnor skulle kunna bevisa att kvinnor verkligen kan 
arbeta i mansdominerade yrken. Hon sade:  

Det skulle vara mycket mer positivt ifall vi fick in fler kvinnor i den här 
branschen för att visa att vi faktiskt kan för vissa män har ju fortfarande 
den här gamla bilden… att kvinnor inte kan. (R1, lastbilschaufför).  

 
Två respondenter är nöjda med att arbeta bara med män eftersom att de enligt respondenterna 
är raka jämfört med kvinnor som enligt dem pratar bakom rygg. R5 tycker exempelvis att män 
till skillnad från kvinnor inte brukar prata bakom rygg:  

Jag upplever ju att män är ganska mer ärliga mot varandra och de säger 
vad de tycker och tänker liksom, det tycker jag är positivt. När man jobbar 
med kvinnor så kan man uppleva att det ofta finns grupperingar och vissa 
tycker inte om andra och sen så får man höra det bakom ryggen och de 
pratar skit om varandra och så upplever jag inte att det är här.(R5, 
brandman). 

 
Den vertikala könssegregeringen, som innebär att vissa yrken domineras av män och andra av 
kvinnor, försvagas när kvinnor tar sig in på mansdominerade arbetsplatser. Ökat antal kvinnor 
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i mansdominerade yrken ska enligt Hirdman leda till att den manliga normen ifrågasätts. 
Hirdman menar att ökat antal kvinnor, som överskrider gränser genom sina yrkesval, ska leda 
till att isärhållandets logik bryts och den manliga normen, den hierarkiska logiken, ifrågasätts. 
Ökat antal kvinnor skulle därför bidra till positiva förändringar bl.a. till att kvinnor skulle bli 
mer accepterade och få ökade möjligheter att bryta mot rådande normer. Majoriteten av 
kvinnor upplever att de trivs bra att arbeta med män men ändå är de mycket positivt inställda 
till en könsblandning på arbetsplatserna.  
 
Kvinnor möter motstånd 
Även om alla kvinnor menar att de trivs bra på sina arbetsplatser upplever de flesta av dem 
vissa svårigheter. I det temat kommer jag att redogöra för motstånd som respondenter möter, 
exempelvis i form av negativa kommentarer och ifrågasättanden av kompetens. 
 
Alla kvinnor har erfarenheter av negativa kommentarer antingen på arbetsplatsen eller utanför 
den. Tre kvinnor upplever fler negativa reaktioner och kommentarer av män utanför 
arbetsplatsen bl.a. från kunder än på arbetsplatsen. Respondent 1 som är lastbilschaufför har 
erfarenheter av att vissa kunder reagerar negativt och ger fula kommentarer pga. hennes 
könstillhörighet. Hon sade:  

Det är mest hos kunderna som jag har fått vissa kommentarer, alltså vissa 
negativa reaktioner… just nu kan jag inte komma på något konkret men det 
har alltid någonting med könet att göra. (R1, lastbilschaufför).  

 
Flera kvinnor upplever negativa kommentarer även på arbetsplatsen. R4 som är chef i 
byggbranschen anser att sexistiska skämt och jargong är väldigt vanligt förekommande på 
arbetsplatsen. Hon sade:  

Här om dagen som fick jag kommentaren… min kollega har gått hem och så 
kom det in några och frågade: vart är han? Är han sjuk? Nej han vårdar ett 
sjukt barn… jaha har han ingen kvinna eller? Och så gick de bara… och då 
känns det… tycker du att jag inte ska sitta här för att du tycker att jag ska 
vara hemma och ta hand om barn eller vadå? Det är lite så… sådant är 
dagligen (R4, byggarbetare).   

Man kan i detta citat se hur män uttrycker att vårda barn är en kvinnosyssla. Det upplever R4 
som något negativt och otrevligt. 
  
Att hantera de negativa kommentarerna är en av de svårigheter som kvinnor möter på 
mansdominerade arbetsplatser. Två respondenter menar att de ifrågasätts på grund av sitt kön. 
När jag ställde frågan om R4 upplever att hon blir ifrågasatt på grund av att hon är kvinna 
svarade hon: ”ja, alltid”. R3 upplever att hon på grund av sitt kön behöver bevisa sig mer 
eftersom att hon anser att kvinnor döms lite hårdare. Hon sade:  

Men man måste bevisa sig mer… man kanske döms lite hårdare för att man 
är tjej. Som kvinna så måste man bevisa sig själv lite mer. Många tror att… 
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jag märker att många tror att man inte kan någonting för att man är kvinna 
men när man väl har visat att man faktiskt kan då får man lika mycket 
respekt som en man. (R3, programmerare). 

Här kan man se att R3 upplever att, som kvinna, måste man visa att man kan utföra samma 
arbetsuppgifter som män för att bli respekterad lika mycket som män. 
 
Att män möter kvinnor med motstånd t.ex. i form av olika negativa kommentarer och 
ifrågasättanden av kompetens visar att Hirdmans logiker dvs. isärhållandets logik och den 
hierarkiska logiken inte är helt utplånade. Man anser att kvinnor har andra egenskaper och är 
annorlunda. Män försvarar den manliga normen genom att de möter kvinnor med motstånd.  
Här finns det en anknytning till Kanters teori som säger att en majoritet förstärker sin kultur 
när en minoritet kommer in i deras miljö. Detta syns här eftersom män ger kvinnor negativa 
kommentarer när de som en minoritet tar sig in i mansdominerade miljöer. 
 
Kvinnor säger emot 
Nu kommer jag att redogöra för hur kvinnor hanterar de olika kommentarerna och sexistiska 
skämten som de får av män. Alla kvinnor reagerar på dessa genom att på olika sätt säga emot. 
R1 som är lastbilschaufför upplever negativa kommentarer från kunder och menar att man 
måste slå tillbaka och att detta är viktigt för att visa att man kan försvara sig.  R1 sade:  

Jag har behövt tänka på att kontra med kommentarer som man får. Att 
amen, ifall någon ger mig den här kommentaren så måste jag säga det här 
bara för att de inte ska tro amen jag kan trycka ner henne på nått sätt bara 
för att hon är tjej…(R1, lastbilschaufför).  

 
Även för R4 som är byggarbetare är det viktigt att kontra de olika kommentarerna som hon 
får av männen på arbetsplatsen.  Tidigare reagerade hon känslosamt på sådana kommentarer 
men nu har hon lärt sig att hantera dessa. R4 sade:  

I början när jag hamnade i sådana här då grät man ju… man satte sig i 
bilen och grät och ringde väl sin… min pojkvän då eller så. Men för varje 
gång jag hamnat i en konflikt så hanterade jag det bättre. Och till slut så 
gråter man inte eller man skriker tillbaka. (R4, byggarbetare). 

Med tiden har R4 lärt sig att hantera konflikter och idag skriker hon tillbaka när de uppstår 
istället för att gå hem och gråta. 
 
Kvinnor som säger något tillbaka eller försvarar sig kan uppfattas och anklagas vara gnälliga 
eller pryda. R4 sade: 

Jag har gjort min ståndpunkt ganska tydligt att dra inte sådana skämt med 
mig, dörren är där borta du kan gå härifrån liksom och då tycker de att 
man är pryd och då skojar de tillbaka liksom amen du är så pryd…(R4, 
byggarbetare). 
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När R4 säger emot jargong och sexistiska skämt får hon höra kommentarer om att hon är 
pryd. Att säga att man är pryd gör en till kvinna, vilket upphäver den kollegiala logiken. 
 
Enligt Elvin- Nowak & Thomsson är det vi som gör kön genom att vi beter oss som det är 
acceptabelt för vår könstillhörighet. På detta sätt bestämmer vi vad som anses vara manligt 
eller kvinnligt. Vi kan göra kön annorlunda genom att agera mot förväntningar, stå för sin rätt 
och försvara den. Kvinnor som på olika sätt säger emot jargong hävdar och försvarar på detta 
sätt sin rätt och bidrar till att göra kön på ett annat sätt. Enligt Anna Wahl m.fl. måste man för 
att bryta könsordningen bl.a. agera mot normen. Trots att kvinnorna riskerar att uppfattas som 
gnälliga eller pryda kontrar dem de olika negativa kommentarerna genom vilka män försvarar 
normen istället för att acceptera eller ignorera dem. Hirdman menar att den manliga normens 
primat, den hierarkiska logiken, kommer att ifrågasättas när isärhållandets logik bryts. Det 
kommer ske om fler kvinnor kommer ta sig in på mansdominerade arbetsplatser.  
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Huvudtolkning  
 
I denna del av min tolkningsprocess kommer jag med hjälp av de ovan redovisade delar dvs. 
teman att redogöra för den helhetsbild som jag har fått. I huvudtolkningen kommer jag att 
använda mig av valda teorier och min förförståelse.  
 
Jag har i min studie velat undersöka hur kvinnor upplever att det är att arbeta i ett 
mansdominerat yrke. Jag kommer fram till att majoriteten av kvinnor trivs bra, att de blir bra 
bemötta och att de inte har upplevt stora svårigheter med att smälta in på de mansdominerade 
arbetsplatserna. Men kvinnor behöver anpassa sitt beteende och utseende för att bli 
accepterade. De finner fördelar med att vara kvinnor på de arbetsplatser och många kvinnor 
vill se fler kvinnliga kollegor i mansdominerade yrken.  Kvinnor möter svårigheter i form av 
negativa kommentarer och skämt men de hanterar dessa genom att säga emot det motstånd 
som de möter och stå för sin rätt.  
 
I första delen av huvudtolkningen utgår jag ifrån och gör en totalisering av teman från min 
tidigare tolkning kvinnor trivs bra och kvinnor anpassar sig. Jag kommer fram till att kvinnor 
trivs bra på sina arbetsplatser och blir oftast bra bemötta som kvinnor. Det tyder på att 
generellt sett är inte isärhållandets logik och den hierarkiska logiken verksamma bland 
kvinnor på mansdominerade arbetsplatser.  Förklaringen tycks vara att dessa logiker slås ut av 
en kollegial logik och att de motarbetas av kvinnlig anpassning. Kollegial logik innebär att 
majoriteten av män på dessa arbetsplatser uppfattar kvinnor som kollegor och som kvinnor, 
och inte som kvinnor och som underordnade. Men kvinnor måste anpassa sig för att män ska 
uppfatta dem som kollegor. När kvinnor tonar ned den kvinnliga ytan och lär sig ett sakligare 
och tuffare förhållningssätt försvagas isärhållandets logik och den hierarkiska logiken slår inte 
igenom. När de beter sig eller klär sig kvinnligt slår isärhållandets logik och den hierarkiska 
logiken igenom och kvinnor börjar ses som annorlunda och avvikare från rådande normer på 
arbetsplatser.  
 
I andra delen av huvudtolkningen gör jag en totalisering av teman fördelar med att vara 
kvinna och kvinnor om kvinnor. Även om kvinnor anpassar sig tycker de att det finns fördelar 
med att vara kvinna. Det innebär att i vissa fall är isärhållandets logik något som ses positivt. 
Man får vissa fördelar av att vara kvinna. En av fördelarna är att kvinnor pga. sin 
könstillhörighet har i vissa situationer lättare att utföra arbetsuppgifter. En annan fördel med 
isärhållandets logik som kvinnor upplever är att jargongen på arbetsplatserna minskar vilket 
inte skulle ske om inte män såg kvinnor som annorlunda och att kvinnor pratar om annat och 
på ett annat sätt. Det faktum att kvinnor upplever att det inte blir lika hård jargong när de är på 
dessa arbetsplatser säger emot Moss Kanter som menar att majoriteten stärker sin kultur när 
en minoritet kommer in i deras miljö. Att jargongen minskar och att män skärper till sig när 
kvinnor kommer in på dessa arbetsplatser innebär även att homosocialitet, som det visar sig i 
denna studie inte är så starkt uttalad, dvs. att män inte exkluderar kvinnor.  Även i det här 
fallet sätter kollegial logik, som innebär att män ser kvinnor som kollegor, isärhållandets logik 
och den hierarkiska logiken ur spel. Det resulterar i att det inte blir lika hård jargong när 
kvinnor tar sig in i mansdominerade yrken. Hirdman menar att isärhållandets logik 
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upprätthåller arbetsdelningen på arbetsmarknaden. Isärhållandets logik upprätthålls av såväl 
kvinnor som män. Män och kvinnor upplevs vara väldigt olika. Kvinnor trivs bra att arbeta 
med män eftersom att de tycker att de är raka jämfört med kvinnor. Men majoriteten av 
kvinnor är positivt inställda till könsblandning på dessa arbetsplatser och anser att dessa 
arbetsplatser får fördelar av könsblandningen.  
 
I den tredje delen av min huvudtolkning följer en totalisering av teman kvinnor möter 
motstånd och kvinnor säger emot. Även om kvinnor trivs bra på mansdominerade 
arbetsplatser möter de ibland vissa svårigheter. Två kvinnor menar t.ex. att deras kompetens 
ifrågasätts vilket innebär att den hierarkiska logiken förekommer. Två kvinnor (R3 som är 
programmerare och R4 som är chef och byggarbetare) som arbetar i högstatusyrken upplever 
att deras kompetens ifrågasätts. Det innebär att den hierarkiska logiken förstärks i 
högstatusyrken. Män i dessa yrken tenderar att stärka och försvara den manliga normen i 
större utsträckning än män i andra yrken, enligt min studie. 
 
Alla kvinnor möter motstånd i form av negativa kommentarer eller skämt antingen på eller 
utanför arbetsplatser. Kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser är alltid en 
minoritet. Enligt Moss Kanter tenderar majoriteten att stärka sin kultur och norm när en 
minoritet kommer in i deras miljö. Män stärker och försvarar sin norm genom att möta 
kvinnor med negativa kommentarer. Det kan anknytas till den hierarkiska logiken som 
förstärks i och med att män på detta sätt stärker normen. Det intressanta är att tre av fem 
kvinnor upplever att de negativa reaktionerna från män utanför arbetsplatserna är fler än på 
dem. I och med att den kollegiala logiken inte gäller män utanför arbetsplatserna, då de inte är 
kollegor, kan denna logik inte upphäva eller försvaga isärhållandets logik och den hierarkiska 
logiken. Dessa två slår därför igenom vilket resulterar i att kvinnor möter negativa reaktioner 
av män utanför mansdominerade arbetsplatser.   
 
Kvinnor står emot och hanterar de negativa reaktionerna som de möter på och utanför 
arbetsplatserna. När de protesterar mot skämt riskerar de att feminiseras. När kvinnor säger 
emot det motstånd som de möter uppfattas de snarare som annorlunda, som gnälliga och 
pryda kvinnor, än som kollegor. Även i detta fall går isärhållandets logik och den hierarkiska 
logiken in igen. Det visar att det är bättre att anpassa sig än att visa motstånd. När man 
anpassar sig efter normen försvagas logikerna och kvinnor börjar ses som kollegor. Att visa 
motstånd verkar samtidigt fungera eftersom att de flesta kvinnor, trots allt, tenderar att kontra 
de negativa kommentarerna och tycker att det är viktigt. Dessa svårigheter som kvinnor möter 
är inte tillräckligt besvärliga för att kunna påverka kvinnors trivsel i de mansdominerade 
yrkena. Sammanfattningsvis det som är överordnat är den kollegiala logiken men den kräver 
dock kvinnlig anpassning för att fungera. Isärhållandets logik är angelägen men leder inte 
alltid till den hierarkiska logiken. Den hierarkiska logiken slår igenom när man beter sig 
kvinnligt vid fel tillfällen, när den kollegiala logiken inte gäller, när man är chef, när man 
arbetar i högstatusyrken och när man protesterar mot negativa skämt. 
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6 Diskussion 
 
I denna del anknyter jag resultatet till studiens tidigare avsnitt. Först kopplar jag mitt resultat 
till syftet och frågeställningen. Därefter anknyter jag den till den tidigare forskningen och den 
teoretiska och begreppsliga referensramen. Sedan redogör jag för mina metodologiska 
reflektioner, egna reflektioner och ger förslag till vidare forskning. 
 
Syfte och frågeställning kopplat till resultat 
Syftet med denna studie var att med ett hermeneutiskt förhållningssätt och genom intervjuer 
undersöka hur kvinnor upplever att det är att arbeta i ett mansdominerat yrke. I början av min 
studie ville jag studera kvinnors upplevelser som de hade under deras första tid på 
arbetsplatsen och vilka svårigheter de har mött innan de kom dit där de är idag. Jag har velat 
studera hur denna process av insocialisering ser ut men jag fann ingen tydlig process eftersom 
att majoriteten av kvinnor upplever att de trivdes bra på sina arbetsplatser sedan första början. 
Jag fann få element av insocialisation till yrken då mitt resultat visar bredare och mer 
generella upplevelser.  Resultatet visar att kvinnor trivs bra och blir bra bemötta på 
mansdominerade arbetsplatser men att de behöver anpassa sig och hantera vissa svårigheter.  
 
Min studie visar att kvinnor blir bra bemötta och trivs bra på mansdominerade arbetsplatser. 
Att kvinnors upplevelser, generellt sett, är positiva tyder på att isärhållandets logik och den 
hierarkiska logiken inte är obönhörligt verksamma på dessa arbetsplatser. Det kan förklaras 
med att det finns en kollegial logik som innebär att män ser kvinnor som kollegor. Denna 
logik bidrar till att isärhållandets logik och den hierarkiska logiken inte är så starka som man 
kunde ha förväntat sig.  
 
Men kvinnor måste anpassa sig för att få acceptans och för att ses som kollegor. Min studie 
visar att kvinnor inte kan vara kvinnliga på arbetsplatser som domineras av män utan att de 
måste tona ned den kvinnliga ytan och lära sig ett sakligare och tuffare förhållningssätt. Om 
kvinnor är kvinnliga antingen beteendemässigt eller utseendemässigt upphävs den kollegiala 
logiken, vilket leder till att isärhålandets logik och den hierarkiska logiken väcks upp. Det 
leder i sin tur till att kvinnor uppfattas som annorlunda och avvikande. Det innebär att det i 
vissa lägen är fel att vara kvinnlig på en mansdominerad arbetsplats.  
 
Kvinnor anser att det finns fördelar med att vara kvinna på en mansdominerad arbetsplats t.ex. 
att man har lättare att utföra vissa arbetsuppgifter. Det tyder på att isärhållandets logik i vissa 
fall är något som ses positivt. Hade män inte uppfattat kvinnor som olika skulle kvinnor inte 
fått de fördelar med sitt kön som de upplever. En av dessa fördelar är att jargongen minskar 
och det går emot Kanters teori. Enligt Kanter stärker majoriteten sin kultur när en minoritet 
kommer in i deras miljö och därför skulle jargongen, enligt hans teori, öka. En förklaring till 
att jargongen minskar är den kollegiala logiken som innebär att män uppfattar kvinnor som 
kollegor. Det tyder även på att homosocialiteten, i denna studie inte, är så starkt uttalad. 
Kvinnor trivs bra att arbeta med män men majoriteten av dem är positivt inställda till kvinnor 
och vill se fler kvinnor på dessa arbetsplatser. Jag tycker att fler kvinnor skulle föra med sig 
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många fördelaktiga förändringar på mansdominerade arbetsplatser. Man kommer enligt 
Hirdman kunna bryta isärhållandets logik och ifrågasätta den manliga normen. Men det jag 
tycker framkommer är att man främst bryter den hierarkiska logiken. Med fler kvinnor på 
mansdominerade arbetsplatser skulle man kunna kasta ljus på och finna fler fördelar med en 
könsblandning på arbetsplatserna.  
 
Kvinnor möter svårigheter på sina mansdominerade arbetsplatser, främst i form av sexistiska 
skämt och negativa kommentarer som de får av män på och utanför arbetsplatser. De möter 
motstånd även i form av ifrågasättandet av kompetens. Två kvinnor som arbetar i 
högstatusyrken, yrken som alltid har ansetts vara ”manliga”, upplever att deras kompetens 
ifrågasätts. Det tyder på att män i dessa yrken känner ett större behov av att stärka normen, 
den hierarkiska logiken. Kvinnor upplever svårigheter även i form av negativa kommentarer 
och sexistiska skämt.  Det kan anknytas till Moss Kanter som menar att majoriteten stärker sin 
norm när en minoritet tar sig in i en majoritets miljö. Män, genom att möta kvinnor med 
negativa reaktioner, stärker sin norm.  
 
Kvinnor anser att negativa reaktioner utanför arbetsplatser är fler än på arbetsplatser. En 
möjlig förklaring till detta är att externa män inte är kvinnors kollegor och därför inte ser 
kvinnor som kollegor, vilket betyder att den kollegiala logiken inte gäller och därför inte 
hindrar isärhållandets logik och den hierarkiska logikens funktion. Med anknytning till den 
hierarkiska logiken tyder kvinnors erfarenheter på att män både på och utanför arbetsplatser 
ser kvinnor som normbrytare, som det avvikande från normen som råder på arbetsplatserna. 
Många män har den traditionella synen på kvinnan och anser att kvinnans plats är i köket och 
absolut inte på de arbetsplatser som är mycket mansdominerade. För att man länge har hindrat 
kvinnor från att komma ut till den offentliga sfären eller hänvisat dem till omsorgsyrken tror 
man idag att kvinnor inte kan eller inte har tillräckligt med kompetens för att utföra samma 
arbetsuppgifter som män. Män på mansdominerade arbetsplatser kan, enligt mig, jämföras 
med katter. Katter försvarar sitt territorium från andra katter. På samma sätt beter sig män när 
kvinnor tar sig in i mansdominerade yrken. Det visar sig i de negativa kommentarerna och 
ifrågasättanden av kvinnors förmågor.  
 
Kvinnor hanterar negativa skämt och kommentarer genom att säga emot och kontra dem. Det 
leder till att kvinnor feminiseras, deras annorlunda och avvikande sidor blir mer 
uppmärksammade och till att de slutar att uppfattas som kollegor. Det innebär att kvinnors 
protester bidrar till att väcka isärhållandets logik och den hierarkiska logiken. Kvinnor vinner 
alltså mer på att anpassa sig än på att visa motstånd. Kvinnor i mansdominerade yrken kan 
uppfattas som modiga, dels för att de valde de yrken och dels för att de, trots allt, säger emot 
det motstånd som de möter och står för sin rätt. Min studie visar att generellt sett, trots alla 
hinder och svårigheter, trivs kvinnor bra på sina mansdominerade arbetsplatser.  
 
Tidigare forskning kontra resultatet 
Min studie bekräftar den tidigare forskningens resultat eftersom att mycket av det som skrivits 
i tidigare forskning återges i min studies resultat. Både min studie och tidigare forskning visar 
att kvinnor blir bra bemötta och trivs bra att arbeta på mansdominerade arbetsplatser. Jag kom 
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fram till att förklaringen till att kvinnor trivs bra ligger i en så kallad kollegial logik som 
försvagar isärhållandets logik och den hierarkiska logiken.  
 
Min studie visar att kvinnor måste anpassa sig för att accepteras och för att den kollegiala 
logiken ska gälla. Även tidigare forskning visar att kvinnor använder sig av flera strategier 
och behöver anpassa sig till de mansdominerade arbetsplatserna. Tidigare forskning kom fram 
till att vissa kvinnor dämpar sin kvinnlighet och lär sig manliga egenskaper och att andra 
kvinnor pendlar mellan att vara manliga i vissa situationer och kvinnliga i andra. Majoriteten 
av kvinnor i min studie tonar ned den kvinnliga ytan och beter sig mindre kvinnligt för att få 
acceptans på mansdominerade arbetsplatser. Trots att kvinnor i min studie dämpar de 
kvinnliga egenskaperna anser de att det finns fördelar med att vara kvinna i vissa situationer. 
Det tyder på att isärhållandets logik kan ses som något positivt. Min studie liksom tidigare 
forskning säger att kvinnor anser att andra kvinnor pratar bakom rygg och att män däremot är 
raka i sitt språk. Jag kom fram till att både män och kvinnor bidrar till att upprätthålla 
isärhållandets logik. Men trots att kvinnor i min studie trivs bra att arbeta bara med män vill 
majoriteten av dem se fler kvinnliga kollegor på sina arbetsplatser.  
 
I avsnittet tidigare forskning skrev jag om att kvinnors kompetens ifrågasätts och därför 
upplever kvinnor hög prestationskrav. Exempelvis förknippades kvinnors otydliga sätt att tala 
om mekaniska problem med brist på kompetens. Jag kom fram till att kvinnor i min studie 
upplever samma sak och jag fann även att det leder till att den hierarkiska logiken, som säger 
att män är normen och kvinnor är avvikande, stärks. Tidigare forskning kom fram till att 
ifrågasättandet av kvinnors förmågor har lett till att de fått annorlunda arbetsuppgifter än män. 
Kvinnors arbetsuppgifter kännetecknades av mindre ansvar och rutinjobb medan mäns 
arbetsuppgifter var ansvarsfulla och intressanta. Jag hittar i min studie ingen bekräftelse på 
detta då kvinnor inte upplever några skillnader i deras och mäns arbetsuppgifter. Enligt 
tidigare forskning har kvinnor upplevt en konflikt mellan arbete och familj som de var 
tvungna att hantera. Kvinnor i min studie har däremot inga erfarenheter av en sådan konflikt.  
 
Tidigare forskning kom även fram till att kvinnor upplevde jargong och sexistiska skämt och 
att kvinnor lärde sig att inte ta illa upp, ignorerade sådana skämt eller deltog i dem 
tillsammans med män. Även min studie visar att kvinnor upplever motstånd i form av 
negativa kommentarer och sexistiska skämt. Det finns här en koppling till den hierarkiska 
logiken som män, med hjälp av sina handlingar, bidrar till att förstärka.  
 
Jag kom i min studie, till skillnad från tidigare forskning, även fram till att externa män, män 
som kvinnor möter utanför arbetsplatserna, tenderar att reagera mer negativt och ge fler fula 
kommentarer till kvinnor. Vilket jag tycker beror på att män utanför arbetsplatser inte ser 
kvinnor som kollegor. Jag har i min studie lagt större vikt vid hur kvinnor hanterar sexistiska 
skämt och negativa kommentarer och kom fram till att av kvinnorna säger emot och kontrar 
de negativa kommentarerna och anser att det är viktigt.  
 
Den tidigare forskningen visade att det var mannen som var normen i de mansdominerade 
yrkena. Det visades i att ett kvinnligt sätt att utföra arbete inte accepterades och i att 



39 
 

arbetskläder och redskapen på arbetsplatserna var anpassade för män. Min studie tyder också 
på att det är män som är normen på de mansdominerade arbetsplatserna. Men det finns en 
skillnad mot tidigare forskning, främst i hur den manliga normen uttrycks. Denna uttrycks i 
att kvinnor behöver anpassa sig genom att bl.a. dämpa det ”kvinnliga” och förstärka det 
”manliga” i dessa yrken och i att de möter svårigheter som har med deras könstillhörighet att 
göra.  
  
Min studie förstärker den tidigare forskningens resultat på flera sätt. Den är viktig i relation 
till tidigare forskning då den går in på djupet och visar andra alternativ på vilka kvinnor 
hanterar problemen t.ex. sexistiska skämt. Min studie i relation till tidigare forskning visar att 
kvinnor hävdar sin rätt och vågar att säga emot.  
 
Efter att jag har läst tidigare forskningsartiklar upplevde jag att kvinnor har det svårt, att de 
har annorlunda arbetsuppgifter och att stora förändringar krävs. När jag studerade mitt eget 
material fick jag dock en annan uppfattning. Jag anser fortfarande att förändringar behövs 
bl.a. som ska leda till att de negativa reaktionerna ska minska och att kvinnor ska lättare 
kunna accepteras och anpassa sig på egna villkor till mansdominerade yrken. Men det ser inte 
så mörkt ut för kvinnor på mansdominerade arbetsplatser som jag förväntade mig att det 
skulle vara, efter att ha läst tidigare forskningsartiklar.  
 
Teorin i relation till resultatet 
De valda teorierna har varit ett viktigt stöd för resultatet av denna studie. Alla teorier och 
begreppsliga ramar har kommit till användning men jag har framför allt stöttat mig på 
Hirdmans begrepp.   Teorierna har hjälpt mig att tolka och förstå kvinnors upplevelser. 
Resultatet stämde oftast med teorierna men ibland talade mitt resultat emot dem. 
 
Hirdman menar att det finns två logiker i genussystemet: isärhållandets logik och den 
hierarkiska logiken. Isärhållandets logik stödjs på flera sätt i min studie. Både män och 
kvinnor upprätthåller denna logik genom att hålla isär manligt och kvinnligt. Man anser att 
män och kvinnor är väldigt olika. När kvinnor beter eller klär sig kvinnligt slår isärhållandets 
logiken igenom och kvinnor börjar uppfattas som annorlunda. Även när kvinnor säger emot 
de negativa kommentarer blir de feminiserade och ses som annorlunda, vilket innebär att 
isärhållandets logik förstärks. Kvinnor upplever även fördelar av isärhållandets logik, av att 
man anser att manligt och kvinnligt inte bör blandas ihop. En av dessa fördelar är att 
jargongen på arbetsplatserna minskar eftersom att man anser att kvinnor pratar om andra saker 
och på ett annat sätt. 
 
Även den hierarkiska logiken slår igenom på olika sätt. Den hierarkiska logiken, att män ses 
som en norm och kvinnor som avvikande, återfinns i och med att kvinnor måste anpassa sig. 
Den hierarkiska logiken uttrycks även i att män ifrågasätter kvinnor och kommer med 
negativa kommentarer och skämt. Den logiken stärks eftersom att män försvarar den manliga 
normen genom att möta kvinnor med negativa kommentarer och ifrågasättanden av 
kompetens. Den hierarkiska logiken slår igenom när man är kvinnlig chef, när man arbetar i 
högstatusyrken, när man protesterar mot negativa skämt och när man beter sig kvinnligt vid 
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fel tillfällen. Att kvinnor trivs bra tyder på att generellt sett är inte isärhållandets logik och den 
hierarkiska logiken verksamma bland kvinnor på mansdominerade arbetsplatser.  Men mycket 
tyder på att isärhållandets logik och den hierarkiska logiken inte är helt utplånade. 
 
För att bryta dem måste fler kvinnor välja att arbeta i mansdominerade yrken. Det ska enligt 
Hirdman leda till att isärhållandet försvagas och därmed till att den hierarkiska logiken, 
manliga normen, kommer att ifrågasättas. Jag har i teoriavsnittet skrivit om att Anna Wahl 
m.fl. anser att de som tillhör normen har makt. Det är i det här fallet män som har makt och 
kan bestämma om hur man ska vara och bete sig för att bli accepterad. Kvinnor, som är 
avvikare, anpassar sig till normen. Enligt Elvin Nowak & Thomsson är det vi som gör kön 
genom att bete oss antingen manligt eller kvinnligt. Men vi kan också göra kön annorlunda 
genom att bryta mot normen och stå för vår rätt och försvara den. Kvinnor som på olika sätt 
säger emot de negativa kommentarerna hävdar och försvarar på detta sätt sin rätt och bidrar 
till att göra kön på ett annat sätt.  
 
Jag har kommit fram till att det finns en så kallad kollegial logik. Kollegial logik innebär att 
män uppfattar kvinnor som kollegor. Detta resulterar i att kvinnor blir bra bemötta på sina 
arbetsplatser och upplever att de trivs bra. Denna logik kan upphäva eller försvaga Hirdmans 
logiker. Men för att den ska fungera måste kvinnor anpassa sig. De logikerna motarbetas 
alltså av en kvinnlig anpassning.  Kvinnor anpassar sig genom att tona ned det ”kvinnliga” 
och förstärka det ”manliga”. Det resulterar i att kvinnor ses som en av män, som kollegor, 
vilket resulterar i att isärhållandets logik försvagas och den hierarkiska logiken upphävs. När 
den kollegiala logiken inte gäller blir isärhållandets logik och den hierarkiska logiken 
verksamma. Den kollegiala logiken omfattar inte män utanför arbetsplatser i och med att de 
inte är kollegor.  Denna logik slutar gälla när kvinnor handlar kvinnligt och när de protesterar 
mot skämt. När kvinnor exempelvis protesterar mot negativa skämt börjar de uppfattas som 
feminina och annorlunda och inte som kollegor. Därför kan man säga att kvinnor vinner mer 
på att anpassa sig än på att säga emot och protestera mot negativa kommentarer. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den kollegiala logiken är överordnad. Men det krävs att 
kvinnor anpassar sig för att denna ska kunna fungera. Isärhållandets logik är viktig men leder 
inte alltid till den hierarkiska logiken. Den hierarkiska logiken slår igenom på flera sätt, 
främst utanför dessa mansdominerade yrken. 
 
Min studie både bekräftar och problematiserar Moss Kanters teori om att majoriteten stärker 
sin kultur när en minoritet kommer in i deras miljö. Den får stöd i och med att kvinnor möter 
negativa kommentarer och sexistiska skämt. Men den kan även ifrågasättas då några kvinnor 
upplever att jargongen minskar och att män börjar prata om annat när de kommer in på 
mansdominerade arbetsplatser. Kollegial logik bidrar till att jargongen minskar när kvinnor 
börjar arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Män ser kvinnor som kollegor och därför vill 
de prata om annat och på ett annat sätt. Att jargongen minskar tyder också på att 
homosocialitet inte tycks finnas i någon större utsträckning på de arbetsplatser som berörs här.  
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Jag kom fram till att den vertikala könssegregeringen försvagas i och med att kvinnor kommer 
in på dessa arbetsplatser. Den horisontella könssegregeringen däremot finns det inget spår av i 
min studie då kvinnor inte upplever att det finns några ojämställdheter.  
 
Jag har under tolkningen av materialet upplevt att teorierna, som jag använde mig av, var 
mycket viktiga och gav mycket stöd till mina tolkningar. Med hjälp av dessa teorier har jag 
kunnat tolka och förklara kvinnors upplevelser. Men jag har även upplevt att de är ganska 
schematiska. Jag hade svårigheter med att arbeta med dem. Det har ibland varit svårt att sätta 
dem i olika sammanhang och att modifiera dem. 
 
Metodologiska reflektioner 
Det finns flera begränsningar och svårigheter med hermeneutiken som metod. Därför är det, 
speciellt för en oerfaren forskare, viktigt att läsa mycket om och få kunskap om de 
hermeneutiska principerna. Det finns i hermeneutiken, som jag skrev i metodavsnittet, inga 
klara riktlinjer för hur man konkret går tillväga under tolkningen och analysen av materialet. 
Det har därför för mig varit viktigt att ha en plan för hur min tolkningsprocess ska se ut.  
 
Ett annat problem med hermeneutik som metod är att den inte går att replikera eftersom den 
hermeneutiska forskaren använder sig av sin förförståelse då han eller hon tolkar ett fenomen. 
Därför kommer en annan forskare som kommer att studera samma fenomen tolka detta 
fenomen på ett annat sätt. Jag har innan och under intervjuerna med respondenterna och 
tolkningen av dem redovisat och försökt ha kontroll över min förförståelse. Eftersom man 
inom hermeneutiken inte kan tvinga fram en förståelse kräver en hermeneutisk tolkning 
mycket tid. Det har för mig varit viktigt att reflektera över mitt arbete och kvinnors 
upplevelser. När jag reflekterade har många viktiga tankar väckts och dessa skrev jag alltid 
ned.  
 
På grund av det begränsade tidsutrymmet har jag, för att få tag på respondenter, kontaktat 
chefer på de olika arbetsplatserna. Det kan ha resulterat i en snedvridning av mitt resultat 
eftersom att chefer har kunnat välja de kvinnor som har haft minst problem och som har de 
mest positiva upplevelserna av sina arbetsplatser. Men jag litar på att chefer valde kvinnor 
utan att tänka på deras erfarenheter. Det är också möjligt att chefer inte visste vilka 
upplevelser kvinnor hade av sina arbetsplatser. Det är upp till läsaren att bedöma om han eller 
hon vill lita på denna studies resultat. 
 
Studiens resultat bygger på intervjuer med endast fem kvinnor och kan därför inte vara 
generaliserbart till en större population. Det fanns svårigheter med att få ett urval som ändå 
skulle det göra möjligt att göra vissa generaliseringar kring fenomenet ifråga. Jag tycker att 
jag har fått ett bra urval med och en god spridning i yrken.  
 
Jag har i mitt urval både intellektuella och fysiska yrken: en lastbilschaufför, en ronderande 
väktare på Securitas, en programmerare, en byggarbetare som är chef och en brandman. Jag 
har lyckats att få tag på en kvinna som är chef i ett mansdominerat yrke. Tre respondenter har 
arbetat i dessa yrken mellan 1-3 år, en respondent i 6 år och en har arbetat i ungefär 10 år. 



42 
 

Urvalet består av fem kvinnor varav fyra är mellan 20-30 år och en är 50 åring. I mitt urval 
finns två kvinnor med utländsk bakgrund och tre är svenskfödda.   
 
Jag har velat få en spridning av erfarenheter i mitt urval genom att välja kvinnor i olika åldrar 
och jag har även velat studera kvinnor som har arbetat minst 1 år och max 3 för att studera de 
kvinnor som minns alla sina upplevelser.  Jag har inte lyckats med att få tag på respondenter 
utifrån dessa två kriterier. Det var inte lätt att få tag på kvinnor som arbetar på olika 
mansdominerade yrken. Jag studerade de kvinnor som ville ställa upp och bli intervjuade. 
Konsekvensen av att majoriteten av mina respondenter är unga är att min studie visar hur den 
unga generationen av kvinnor upplever att det är att arbeta i mansdominerade yrken. Att två 
av fem respondenter har arbetat i ett mansdominerat yrke lite längre tid kan möjligtvis ha lett 
till att de inte kom lika bra ihåg alla sina upplevelser som de andra respondenterna. 
 
Egna reflektioner, min förförståelse och vidare forskning 
En dag när jag var på en gymnastiksal såg jag en kvinna som lagade en träningsmaskin med 
en skruvmejsel. Jag blev förvånad och det första jag tänkte var: Varför är det en kvinna som 
gör det? Finns det inga män här? Sedan funderade jag: Varför tänker jag på det sättet när vi 
under vår studietid på programmet läste så mycket om genus? Det var min reaktion på det 
sedda som ledde till att jag blev intresserad av hur det är att vara kvinna i ett mansdominerat 
yrke. 
 
Min förförståelse var att det förmodligen är många som tycker som jag när de ser eller hör 
talas om kvinnor i mansdominerade yrken. Min förförståelse bygger även på de kommentarer 
som jag har hört från bekanta män som jobbar i mansdominerade yrken, som t.ex. snickare 
eller programmerare. De har kommit med kommentarer som att kvinnor inte duger, att de inte 
kan lika bra och att det är så få kvinnor på deras arbetsplatser eftersom att kvinnor inte kan 
tänka logiskt och liknande.  Det har lett till att min förförståelse av hur kvinnor upplever att 
det är att arbeta i ett mansdominerat yrke blev väldigt negativ. Jag har i min studie försökt 
kontrollera min förförståelse. Jag sökte inte bekräftelse på min förförståelse och mötte 
materialet med öppenhet. Jag var beredd på att min förförståelse kan vara felaktig och var 
öppen att förändra den.  
 
Under intervjuer och tolkningen av dem har jag försökt att sätta mig in i kvinnors situation 
och se på fenomenet med deras ögon. Det har underlättat att jag är kvinna både när jag 
genomförde intervjuerna och när jag tolkade dem. Jag upplevde att kvinnorna ville berätta om 
sina erfarenheter och var lugna under intervjun vilket också kan bero på att jag utgick och 
informerade dem om de etiska principerna och på att jag var på samma nivå som de. Under 
intervjuerna har jag för att få samtalet att flyta och för att få en dialog ibland gett exempel från 
tidigare forskning och även berättat vad jag tycker. Men jag har tänkt på att inte påverka 
respondenternas svar.  Även om jag tillsammans med respondenterna fick informationsrika 
samtal märkte jag, när jag lyssnade genom intervjuerna och transkriberade dem, att jag på 
vissa ställen under intervjuerna missade ställa uppföljningsfrågor eller att jag gick för fort till 
nästa tema. Däremot upplever jag inte att detta fick några konsekvenser för materialet. 
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Innan studien trodde jag att kvinnor inte trivs och har det väldigt svårt på dessa arbetsplatser. 
Min förförståelse har i vis mån bekräftats av tidigare forsknings resultat, då kvinnor enligt 
dessa upplev många svårigheter, men den har även förändrats i och med att kvinnor i tidigare 
forskningsartiklar trivdes på sina arbetsplatser. Men när jag sedan hela tiden pendlade mellan 
del och helhet under tolkningen av mitt material har det skett större förändringar i min 
förförståelse. Jag kom fram till att det faktiskt inte är så jobbigt för kvinnor som jag trodde. 
Kvinnor trivs bra och de svårigheter som de möter tycker jag inte är så besvärliga. Kvinnors 
trivsel på arbetsplatserna och avsaknaden av ojämställdheter kan också förklaras av att 
Sverige har kommit långt med sitt jämställdhetsarbete och är ett jämställt land relativt sett. 
Det finns jämställdhetslagar som alla arbetsplatser måste följa.  
 
Denna studie har fått mig att tänka annorlunda. Om jag kommer träffa en kvinna med en 
skruvmejsel idag kommer jag inte ha samma reaktion och tankar som tidigare. Kvinnor som 
arbetar i dessa yrken trivs bra och blir väl mottagna. Jag har tidigare bidragit till att ifrågasätta 
dem och reagerat konstigt på deras yrkesval. Sådana reaktioner hör till kvinnors vardag. Det 
är så vi bygger kön, isärhåller män och kvinnor och gör män till norm och därmed försvårar 
det för kvinnorna.  
 
Jag har i min forskning fått kunskap om kvinnors upplevelser som de har av att arbeta i ett 
mansdominerat yrke. Man skulle kunna göra en större forskning och undersöka fler 
respondenter från olika delar av landet för att få en bättre och kanske sannare bild av kvinnors 
upplevelser. Mitt urval består av kvinnor som idag arbetar i mansdominerade yrken. Jag vill 
inte ifrågasätta det faktum att kvinnor trivs bra på mansdominerade arbetsplatser men 
personligen tror jag att de kvinnor som inte trivdes bra lämnade dessa yrken. Därför är ett 
annat förslag till vidare forskning att studera kvinnor som har tidigare arbetat i 
mansdominerade yrken och undersöka anledningar till att de slutade arbeta inom dessa yrken.  
 
Jag har i min studie fått information om mäns reaktioner på kvinnor och tycker att det skulle 
vara intressant att studera män i mansdominerade yrken och deras syn på kvinnor som en 
minoritet i de yrkena. Kvinnor i min studie upplever att det finns fördelar med att vara kvinna 
på mansdominerade arbetsplatser. Respondent 1 som är lastbilschaufför berättade t.ex. att 
hennes chef påpekade att de bilar som kvinnor kör har varit inblandade i färre olyckor. 
Hennes chef menar även att när han ska rekrytera ny personal kommer han först och främst 
rekrytera kvinnor. Det skulle därför också vara spännande att studera och kasta ljus på de 
fördelar som finns och som kvinnor tillför de mansdominerade arbetsplatserna.  
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