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FÖRORD 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Med denna magisteruppsats avslutas fyra års studier i företagsekonomi på Ble-
kinge Tekniska Högskola och vi vill här passa på att tacka några av dem som 
varit till hjälp under arbetets gång. 
 
Vårt allra största tack går till vår handledare Marie Aurell, som med aldrig svik-
tande tålamod engagerat sig i vårt arbete och med säker hand lotsat oss framåt. 
Du har varit till ovärderlig hjälp! Ett stort tack också till Marie Hemming, som 
kommit med insiktsfulla åsikter under arbetets gång. Vi vill även tacka våra 
familjer för det stöd ni gett. 
 
Sist, men inte minst, ett stort tack till alla er på ”AB Verktyg”. Utan er hade det 
inte blivit någon uppsats! 
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SAMMANFATTNING 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Titel: Arbetsrelaterad identitet – om konstruktioner av maskulinitet och 

femininitet på en verkstad 
 
Författare: Åsa Nygren Ohlsson & Camilla Wernersson 
 
Handledare: Marie Aurell 
 
Institution: Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för Management 
 
Kurs: Magisterarbete i företagsekonomi (FED006), 10 poäng. 
 
Syfte: Syftet med undersökningen är att genom en teoretiskt informerad 

empirisk undersökning skapa förståelse för vad som anses masku-
lint/feminint bland verkstadsarbetande män samt hur dessa bety-
delser konstrueras. 

 
Metod: För att uppnå syftet valde vi att använda en kvalitativ metod. Em-

pirin samlades in genom deltagande observation och samtal med 
verkstadsarbetande män på en enkönad arbetsplats, för att sedan 
analyseras utifrån de teman vi fann kring maskulinitet och femini-
nitet. 

 
Slutsatser: Vi kom fram till att de verkstadsarbetande männen i mångt och 

mycket konstruerar vad som skulle kunna ses som traditionellt 
västerländsk maskulin identitet – men att också motsägelser finns. 
Utöver detta konstrueras även femininitet – trots att inga kvinnor 
är närvarande. 
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ABSTRACT 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Title: Workrelated identity - about constructions of masculinity and 

femininity in a workshop 
 
Author: Åsa Nygren Ohlsson & Camilla Wernersson 
 
Supervisor: Marie Aurell 
 
Department: Blekinge Institute of Technology, Section of Management 
 
Course: Master thesis in business administration (FED006), 10 credits. 
 
Purpose: Our purpose is to, through a theoretically inspired empirical exa-

mination, create an understanding of what is considered masculi-
ne/feminine among shopfloor men in a single-sexed organization, 
and how these meanings are constructed. 

 
Method: To reach our purpose we have chosen to use a qualitative method. 

Empirical data were gathered trough participating observations 
and conversations, before analyzed from the themes we found 
concerning masculinity and femininity. 

 
Results: We concluded that workshop men mainly construct what could be 

seen as traditional western masculine identity – but we also found 
contradictions to this. Furthermore we could see that also femini-
nity was constructed – despite women’s absence. 
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1. Social identitet – en inledning 
 
Människor i organisationer producerar inte bara säljbara produkter, de är även 
involverade i produktionen av identitet. Medarbetare producerar med andra ord 
inte bara bilar, telefoner, banktjänster eller sjukvård – i den dagliga praktiken 
förhandlas också kring hur de upplever sig själva och hur andra upplever dem. 
Just arbetsrelaterad identitet är det område som kommer att behandlas i 
föreliggande uppsats. 
 
En specifik aspekt av begreppet identitet är kön (Bradley 1999). Könsforskning 
har skett på olika sätt genom åren. Redan de klassiska teoretikerna ansåg att det 
fanns olikheter mellan könen men undersökte dem inte närmare eftersom de 
ansågs som ”naturliga”, det vill säga biologiska. Numera framställts emellertid 
identitet, och därmed maskulinitet och femininitet, alltmer som något en person 
gör, i samspel med sin omgivning (t ex Kondo 1990; Collinson 1992; Knights 
& Willmott 1999; Aurell 2001). Detta innebär att vad vi är, förändras över 
tiden. Det är inte något av naturen givet. 
 
Att maskulinitet och femininitet inte hänger samman med det biologiska könet 
på något självklart vis menar även Gemzöe (2002). Hon skriver till exempel att 
en manlig dragshowartist visar upp ett lika konstruerat genus som en kvinna 
som spelar upp kvinnlighet. Genus är därmed inget annat än en iscensättning av 
femininitet eller maskulinitet. 
 

”Manlighet kan tillskrivas också en individ med kvinnokropp, liksom kvinnlighet 
kan tillskrivas en manlig kropp.” (ibid, s 139)  

 
För att särskilja ovanstående perspektiv introducerades i vetenskapliga samman-
hang begreppet genus som motvikt till begreppet kön (Alvesson & Due Billing 
1997). Skillnaden mellan kön och genus är att kön oftast hänvisar till det biolo-
giska könet, medan genus syftar till maskulinitet kontra femininitet, det vill säga 
det socialt konstruerade könet. Men begreppet genus kan symbolisera biologiska 
skillnader mellan könen samtidigt som det kan stå för de socialt konstruerade 
olikheterna, vilket har sin grund i vad en individ har lärt sig i olika samman-
hang. 
 
Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan därför ytterligare indelningar be-
höva göras. Ett förslag ger Alvesson & Due Billing (1997) när de argumenterar 
för användandet av begreppen P-person och V-person (syftande till genitalierna) 
när inget annat än rent biologiska skillnader mellan könen avses. Författarna 
menar nämligen att redan när vi betecknar någon som biologisk man eller kvin-
na innefattas socialt konstruerade betydelser, om än inte i så värst stor omfatt-
ning. Nästa nivå, på konstruktionsskalan från biologiskt till socialt, når vi med 
hjälp av begreppen manlighet respektive kvinnlighet, för att därefter slutligen 
kunna se begreppen maskulinitet och femininitet som bestående i sin helhet av 
socialt konstruerade betydelser. Detta betyder att det inte finns någon koppling 
till det biologiska könet; vad som betraktas som maskulint eller feminint är inte 
bundet till den biologiska kroppen. Vi kommer därför i föreliggande arbete, 
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liksom Alvesson & Due Billing (1997) föreslår, att i möjligaste mån minimera 
vårt användande av ”etiketter” som för tankarna åt biologiska karaktäristika och 
istället, så långt det låter sig göras, använda begreppen maskulinitet och femini-
nitet när socialt kön avses. 
 
Socialt kön 
  

Maskulinitet / femininitet 

 Manlighet / kvinnlighet 

 Man / kvinna (biologisk) 

 P-person / V-person 

 

Biologiskt kön 
 
Maskulinitet är ett vagt koncept tycker Alvesson & Due Billing (1997), men 
menar att det kan definieras som de värderingar, upplevelser och betydelser som 
känns ”naturliga” för män mer än för kvinnor i en specifik kontext. Omvänt 
gäller givetvis samma förhållande för femininitet. Just kontextberoendet är en 
väsentlig poäng i sammanhanget. Vad som anses maskulint eller feminint 
varierar genom tid och rum. Det som betecknas som maskulint och feminint i en 
viss kultur eller tidsepok är inte nödvändigtvis detsamma som i en annan. 
 

1.1 Undersökningens problemområde 
 
Vad som betraktas som maskulint och feminint varierar, som ovan sagts, med 
det sociala sammanhanget. Det vi har funnit intressant att studera är vad som 
anses maskulint och feminint inom verkstadsindustrin. Området har länge 
betraktats som maskulint menar Abrahamsson (2000). Enligt Hirdman (1998) 
finns det också ett behov av att vara ”mer” maskulin där än på andra ställen. 
Men det är inte bara vad som betraktas som maskulint och feminint som är 
intressant att studera, utan också hur detta något konstrueras. Tyngdpunkten i 
vår uppsats kommer att ligga på själva konstruerandet, men det är ändå viktigt 
att förstå vad som är maskulint eller feminint i ett specifikt sammanhang för att 
kunna förstå hur det skapas; 
 

”Hur kan vi förstå hur något konstrueras, om vi inte har någon uppfattning om 
vad detta något är?” (Aurell 2001, s 13) 

 
Lyfter vi fram skapandet hamnar fokus på hur tillståndet uppkommer snarare än 
på vad detta något är. Ett tillstånd är förstås aldrig statiskt några längre stunder, 
men vad som betecknas som maskulint och feminint förändras troligen heller 
inte dramatiskt minut för minut, utan skapas och återskapas mer eller mindre 
över tiden. Betydelser skapas genom sociala interaktioner med andra, det vill 
säga när individen i olika sociala sammanhang möter andra människor som 
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återger och reflekterar individens agerande. Adelswärd (1999) kallar denna 
ståndpunkt för socialkonstruktivistisk och menar att synsättet fördjupar sig i hur 
normer, kategoriseringar och värderingar konstrueras och återskapas.  
 

”Man vill med andra ord förstå hur man ’gör genus’, alltså den ständiga process 
genom vilken det sociala könet om och om igen skapas, visas upp och bekräftas i 
sociala situationer.” (ibid, s 14) 

 
Varför är det då viktigt att studera skapandet av maskulinitet och femininitet 
inom just verkstadsindustrin – förutom för att området länge betraktats som 
maskulint eller att det finns ett behov av att vara ”mer” maskulin där än på 
andra ställen? Exempelvis framhåller Connell (1996) att det finns en annorlunda 
dynamik vid konstruerandet av maskulinitet på fabriksgolvet jämfört med hur 
det konstrueras bland tjänstemän på luftkonditionerade kontor. Författaren anser 
vidare att konstruktioner även påverkas av faktorer som organisatoriska struk-
turer och ekonomiska villkor. Därmed kan alltså både vad som betraktas som 
maskulint och feminint och hur skapandet går till skilja sig åt beroende på 
kontext. 
 
I den produktionsgrupp vi undersökt arbetar enbart män. Ett skäl till varför det 
är intressant att studera en enkönad organisation är att den subjektiva nivån blir 
tydligare (Collinson 1992); när människor kategoriseras som tillhörande en 
specifik grupp ses ofta deras likheter tydligt, men mer sällan deras inbördes 
olikheter. Ytterligare ett skäl till varför vår studie är intressant är att vi kommer 
att studera både maskulinitet och femininitet – vad det anses vara och hur det 
konstrueras inom vårt specifika undersökningsområde. Såvitt vi vet har detta 
aldrig tidigare undersökts i en enkönad organisation. I den litteraturgenomgång 
som gjorts har vi funnit att identitet och identitetsprocesser vanligtvis har stude-
rats i anslutning till mer ”professionella” yrkeskategorier, där statusen har varit 
högre än för verkstadsarbetare, eller där en längre sammanhängande utbildning 
eller inskolning krävts. I de fall där verkstadsarbetare studerats, som exempelvis 
av Abrahamsson (2000) och Kondo (1990), har det många gånger – liksom i vår 
studie – gjorts ur ett identitetsperspektiv, men inte på en enkönad arbetsplats. Ett 
undantag är dock Collinsons (1992) empiriska studie av verkstadsarbetande 
män. Han har undersökt hur maskulinitet skapas på en arbetsplats bestående av 
enbart män, men ur ett identitetsperspektiv grundat mer på klasstillhörighet en-
ligt traditionell marxistisk anda. Han har heller inte undersökt vad som betraktas 
som feminint, eller hur femininitet konstrueras i en dylik miljö, vilket vi avser 
att göra. Collinsons (1992) studie är dessutom genomförd i England på 1980-
talet vilket ger oss anledning att tro att vår undersökning avsevärt kan skilja sig 
från denna med tanke på resonemanget ovan, det vill säga att kontexten kan 
påverka både innehåll och process. 
 



 Magisterarbete i företagsekonomi September 2004 
 
 Åsa Nygren Ohlsson & Camilla Wernersson 
 

 

 
9(41) 

1.2 Undersökningens syfte 
 
Syftet med undersökningen är att genom en teoretiskt informerad empirisk 
undersökning skapa förståelse för vad som anses maskulint/feminint bland 
verkstadsarbetande män samt hur dessa betydelser konstrueras. 
 

1.3 Undersökningens fortsatta disposition 
 
Härnäst, i kapitel 2, diskuteras vetenskapligt förhållningssätt och tillvägagångs-
sätt i den empiriska undersökningen. 
 
I kapitel 3 möts läsaren av en teoretisk överblick inom området identitetskon-
struktion, samt hur det är kopplat till begreppet genus. Kapitlet kommer att visa 
vad tidigare forskning genererat för kunskap, samt ligga till grund för de 
analyser som görs i uppsatsen. 
 
Därefter följer analyskapitlen 4 till 7, i vilka empiriskt material beskrivs och 
analyseras utifrån det teoretiska perspektiv som introducerats i kapitel 3. Varje 
analyskapitel inleds med en vinjett. Vinjetterna är konstruerade utifrån vår fält-
dagbok och kommer att belysa det tema som diskuteras i kapitlet. De teman vi 
funnit har också egna teorifält, vilka kommer att diskuteras allt eftersom i dessa 
kapitel. 
 
Avslutningsvis, i kapitel 8, sammanfattas och diskuteras analysens resultat. Här 
knyts trådarna ihop och vi lyfter fram de lärdomar som kan dras av studien. Sist 
i uppsatsen finns också en referenslista. 
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2. Metodologiska överväganden 

2.1 Verklighets- och vetbarhetsuppfattning 
 
Vad som utgör ett intressant forskningsproblem är relaterat till hur vi ser på 
världen menar Alvesson & Sköldberg (1994). Som säkerligen framgått av det 
inledande kapitlet ser vi maskulinitet och femininitet som socialt konstruerade 
fenomen, det vill säga som något som skapas och återskapas i sociala relationer. 
I och med detta finns förstås alltid möjligheten till förändring, men de sociala 
strukturer vi bygger upp begränsar samtidigt våra handlingar och sätter upp 
gränser för vad som kan åstadkommas (Giddens 2003). Människan ses, enligt 
detta synsätt, som vare sig helt passiv eller aktiv – hon är på samma gång ska-
pare av och fånge i de sociala strukturerna. 
 
Hur är det då möjligt att nå kunskap om den sociala världen? Vår uppfattning är 
att all kunskap om sociala fenomen är perspektivberoende – det vill säga ett 
resultat av subjektiva tolkningar. Därmed är det heller inte möjligt att slå fast 
några objektiva sanningar – hur ett fenomen uppfattas beror hela tiden på hur vi 
betraktar det. Teori blir därför ett sätt att se och tänka om världen snarare än en 
abstrakt representation av den, det vill säga; alla observationer är teoriladdade. 
Alvesson & Deetz (2000) menar att det är omöjligt att tala om teori och yttre 
värld var för sig. Ett försök att tala om det ena i frånvaro av det andra berövar 
både teorin och världen intresse. Vi kan till exempel inte studera maskulinitet 
och femininitet utan att ha en teori om att det ”finns” just maskulinitet och 
femininitet. 
 

”Att behandla observationen som om den föregick och kunde jämföras med 
teoretiska beskrivningar döljer det teoretiska val [...] som finns inbyggt i själva 
observationen.” (Alvesson & Deetz 2000, s 44) 

 
I alla vetenskapliga studier måste naturligtvis forskaren vara både saklig och 
tillförlitlig vilket kan åstadkommas genom att fortlöpande dokumentera och 
reflektera över den ”lins” som används, det vill säga redogöra för den förför-
ståelse som finns samt vilka val och tolkningar som görs under forsknings-
processens gång (Alvesson & Deetz 2000; Widerberg 2002). Ju mer noggrant 
detta görs, desto tydligare blir alla momenten i tolkningsprocessen. Därmed blir 
kunskapen både mer nyanserad och lättare att värdera, och i förlängningen 
också mer tillförlitlig när det gäller kunskapsanspråken. 
 
Men vilka kunskapsanspråk har vi då? Enligt Holmberg (1987) kan den kunskap 
som bildas i vetenskapliga undersökningar sägas innefatta en eller flera av föl-
jande tre aspekter. Kunskap kan innebära att vi känner till förhållanden, det vill 
säga att till exempel kunna peka ut Sverige på kartan, kunna stava till Sverige, 
och veta att det är beteckningen på en europeisk monarki. Den andra aspekten är 
kopplad till våra känslor. Den innebär att ha insikt och förståelse om någonting, 
att känna till innebörden av något. Den tredje aspekten rör praktikens värld, det 
vill säga den har att göra med tillämpning. Genom att känna till förhållanden 
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och nå insikt och förståelse kan vi lära oss färdigheter som är tillämpbara i olika 
situationer. Vårt syfte är att lära känna vad som betraktas som maskulint/femi-
nint på en specifik arbetsplats, samt att skapa insikt och förståelse om hur denna 
maskulinitet/femininitet konstrueras och rekonstrueras – att omvandla detta till 
praktisk tillämpbarhet anser vi är något som faller på läsaren. Det är ofta frukt-
bart att göra jämförelser med andra liknande fall för att förstå ”sin egen upplev-
da verklighet”. Dock är vi medvetna om att det inte går att okritiskt generalisera 
utifrån ett enda fall, men hoppas att i alla fall en eller annan läsare kan få någon 
form av aha-upplevelse genom att tänka; ”jamen, så här är det ofta”. Detta ser vi 
som ett viktigt fastställande av att resultaten är intressanta och giltiga. 
 

”[G]enom att en individ eller grupp av individer tar till sig ett tankesätt eller ett 
synsätt och fyller det med erfarenheter från den egna verkligheten kan förståelsen 
av denna utvidgas eller öka” (Johanson Lindfors 1993, s 47). 

 

2.2 Att genomföra en kvalitativ studie 
 
Vår studie är som ovan framkommit kvalitativ. Alvesson & Deetz (2000) väljer 
att presentera två möjliga tolkningar av vad kvalitativa studier innebär. Å ena 
sidan handlar de om att förstå den mening eller innebörd som människor ger sin 
värld, och å andra sidan en insikt om att såväl diskurser och ideologier som 
strukturella faktorer kan verka ”bakom ryggen” på de personer som undersöks. 
Följaktligen är det inte så lätt att ge en bestämd definition, men i stora drag kan 
kvalitativa studier sägas handla om att studera och/eller lyssna på de utforskade 
för att därigenom försöka ”tränga in” i deras livsvärld. 
 
Så hur gick vi då tillväga för att empiriskt fånga det Vad och Hur vår forsk-
ningsfråga innehåller? Om vi nöjt oss med att enbart intervjua männen för att 
förstå vad de ansåg vara maskulint och feminint, samt bett dem berätta hur de 
kommit fram till denna uppfattning, hade vi å ena sidan missat att ”in action” se 
hur de socialt konstruerar och rekonstruerar innebörden i dessa begrepp. Hade vi 
enbart gjort deltagande observationer för att studera deras relationer utan att 
samtala med männen om annat än arbetsinnehållet, hade vi å andra sidan inte 
fått veta vad de la för innebörder i begreppen maskulinitet och femininitet. 
 

”Om man vill belysa ett fenomen genom att studera det ’in real life’ eller ’in 
action’, så väljer man observationer som metod. Vill man däremot få fram 
människors förståelse av fenomenet, väljer man intervjuformen.” (Widerberg 
2002, s 17) 

 
Vi menar därför att en blandning av deltagande observation och ostrukturerade 
samtal gav oss ett bättre svar. Genom att både titta, lyssna och interagera kunde 
vi komma fram till vad som var viktigt för männen i deras arbetsrelaterade var-
dag, samt hur de diskuterade och agerade fram betydelsen kring detta vad. 
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2.2.1 Deltagande observation 
 
Vår huvudsakliga datainsamlingsmetod har varit deltagande observation. Enligt 
Patel & Davidson (1994) är detta förfaringssätt framför allt användbart när vi 
som forskare är intresserade av att samla information inom områden som berör 
beteenden och skeenden i naturliga situationer. Att göra en deltagande observa-
tion innebär att forskaren studerar, registrerar och tolkar andras kroppsliga och 
språkliga uttryck och agerande, samtidigt som han eller hon ingår som deltagare 
i gruppen (Widerberg 2002). Vi tillbringade all vår tid tillsammans med de 
undersökta, iklädda blåställ och träskor, och deltog aktivt i arbetet där vi hade 
möjlighet. Väl på plats visade det sig dock att vi inte kunde delta i den omfatt-
ning vi hade önskat, eftersom det krävdes utbildning för att hantera de maskiner 
som användes i produktionen. Vår studie genomfördes under tre kalenderdagar. 
Den första dagen var vi där bägge två, för att under dag två och tre besöka före-
taget var och en för sig. Den korta tid vi hade till vårt förfogande gjorde att vi 
förmodligen inte lyckades fånga en process, en sådan studie skulle kunnat ta år 
att genomföra, i alla fall bra mycket längre än tre dagar. Snarare kanske vi kan 
sägas ha fått insikt i ett antal sociala situationer, förhoppningsvis typiska för den 
undersökta organisationen. 
 

2.2.2 Samtal 
 
Genom att vandra runt bland verkstadsarbetarna och prata om deras arbete, samt 
delta i deras fika- och lunchraster, kunde vi efterhand skapa en förtroendefull 
atmosfär mellan dem och oss. Givetvis fick vi bättre kontakt med vissa personer 
än med andra, men vi fördelade tiden så att vi i princip observerade och samta-
lade med alla i produktionen, under längre eller kortare tid. Från att tidigare ha 
diskuterat ganska allmänt kring deras arbete, ledde vi under den sista dagens 
observation mer och mer in samtalen på de områden vi funnit intressanta att 
veta mer om. Bland annat ville vi till exempel veta mer om vem/vilka och vad 
som avsågs när frasen ”här finns väl nog med kärringar” föll under en fikarast, 
samt varför det inte fanns några kvinnor på verkstadsgolvet. 
 
Istället för att intervjua valde vi alltså att ”samtala” med de anställda under 
arbetstid. Ett samtal kan enligt Eneroth (1984) sägas skilja sig åt från intervjun 
genomågorna i ett samtal inte är på förhand fastställda, forskaren försöker 
istället hålla samtalet inom ett visst tema. Lundahl & Skärvad (1999) skulle 
dock kalla denna datainsamlingsmetod för ”ostandardiserad fri intervju”. 
 

2.2.3 Vårt ”deltagande” i konstruktionerna 
 
Både vem/vilka vi är och vilket språk som används påverkar resultatet av en 
undersökning menar Alvesson & Deetz (2000).  
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”Om en person ombeds att beskriva sitt arbete och intervjuaren explicit eller 
implicit anspelar på denna person som chef, anställd, kvinna, 40-åring, ekonom, 
invandrare, moder, religiös eller vad det nu kan vara, så kommer förmodligen 
redogörelserna att skilja sig därefter.” (Ibid, s 139) 

 
Till exempel kan ledarskapsforskaren vara benägen att rikta sig till den under-
sökta som ledare och feministen till henne som kvinna menar ovanstående 
författare. Identiteter konstrueras sällan ensidigt i interaktionen mellan forskare 
och undersökningsperson utan speglar bådas initiativ och samspel. Vår med-
vetenhet om denna dynamik gjorde att vi inte begick misstaget att alltför snabbt 
”fixera” en viss specifik position hos männen genom att ställa frågor som till 
exempel ”beskriv vad du tycker är maskulint/feminint”, utan väntade på att 
intressanta situationer som vi ville veta mer om skulle uppstå ”av sig självt”. 
 
Men inte bara explicita referenser till identiteter utan även andra fenomen, som 
till exempel kön, ålder, akademisk bakgrund och forskarens stil, kan inverka på 
resultaten menar Alvesson & Deetz (2000). Att vi kom dit som Kvinnliga Fors-
kare framkallade troligtvis en hel del reaktioner som förmodligen inte hade 
uppkommit lika omedelbart om vi varit manliga dito. Eftersom vi inte hade för 
avsikt att beskriva arbetsplatsen eller personerna som de ”är”, utan istället förstå 
konstruktionen av identitet, såg vi inte detta som en nackdel – snarare som en 
fördel eftersom vi därmed lättare kunde finna situationer där männen tillskrev 
oss olikhet gentemot dem själva. Vi blev med andra ord inte ytterligare ”två 
grabbar i gänget”. Eftersom vi heller aldrig försökte provocera fram männens 
reaktioner hade vi inga betänkligheter över att använda oss av dem i analys-
kapitlen (jmf Aurell 2001). Vi har också svårt att tro att påverkan genom vår 
blotta närvaro var så stor att deras åsikter och agerande skulle hinna förändras 
på något avgörande sätt under de få dagar vi genomförde studien. 
 

2.2.4 Dokumentation 
 
I samband med fältarbete uppkommer ganska omgående en konkret fråga; hur 
tas floden av information till vara? Vad som ska dokumenteras eller inte från 
observationer och samtal är ett komplext dilemma menar Ely (1993). I den 
initiala fasen är det viktigast att forskaren försöker göra sig hemmastadd och 
bekant med den sociala miljön och människorna, liksom de i sin tur måste lära 
känna forskaren (May 2001). Att under denna tid anteckna allt som händer är 
inte bara omöjligt, det är inte heller önskvärt. Istället är det viktigt att ägna tiden 
åt att göra anteckningar som stöd för minnet och att skriva ner alla de frågor 
som dyker upp. 
 
Vi valde att dokumentera data genom att efter arbetsdagens slut beskriva de 
människor vi observerade, vilka sociala relationer de hade, samt vissa händelser 
och i vilken ordning de inträffade. Till vår hjälp att minnas hade vi under obser-
vationstillfällena med oss papper och penna, som vi enligt Mays (2001) rekom-
mendation använde för att anteckna stödord på. Detta kan dock inte göras direkt 
och enbart när något ses som relevant att anteckna, eftersom vi tror att aktörerna 
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i sådana fall ganska snart blir medvetna om vad vi som forskare är ute efter och 
anpassar beteendet därefter. Nyfikenheten från de observerade var ibland stor 
över vad vi antecknade, och en av de anställda ställde frågan: ”Vad skriver du 
egentligen – hittar du någonting som kan göras bättre?” Andra skämtade om vår 
”inköpslista”. 
 
Men det är också viktigt att inte alltför tidigt avgränsa den information som 
söks, det vill säga att specificera frågor och observationsområden utifrån redan 
existerande teorier som har utvecklats i andra sammanhang menar Eliasson 
1995, s 128): 
 

”[I] forskningsarbetet är det vår förbannade skyldighet att inte använda den 
sortens selektiva seende som gör att vi blundar för det oväntade eller 
’obegripliga’.” 

 
Helt förutsättningslösa kan vi dock inte vara som människor, vi bär alltid med 
oss någon form av förförståelse. Däremot kan vi eftersträva en öppenhet i för-
hållande till den studerade verkligheten, vilket i sin tur förutsätter att vi försöker 
göra oss själva medvetna om och synliggöra de förföreställningar vi bär med 
oss. 
 

2.2.5 Bearbetning av den insamlade informationen 
 
Tillbaka vid skrivbordet påbörjades så ett hårt arbete. Vilka teman kunde vi hitta 
i vårt empiriska material? Och vilka tolkningar kunde göras kring dessa teman? 
Vi försökte se vad som verkade vara ständigt återkommande mönster i de obser-
verades arbetsrelaterade vardag. Vad var det som hände på verkstadsgolvet? 
Vilka relationer kunde vi urskilja och vad avhandlades i dem? Ett av de teman 
vi fann var ganska uppenbart, nämligen teknik. Så småningom framträdde ytter-
ligare ett antal teman; bland annat smuts, mod och kompetens. 
 
Vårt sätt att skriva kan närmast betraktas som inspirerat av den etnografiska 
skolbildningen, framförallt vad Alvesson & Deetz (2000) benämner som partiell 
etnografi, eller fokusering på situationen. Detta innebär bland annat att ge ”täta” 
(det vill säga ganska rika och detaljerade) beskrivningar av empirin så att den 
kan tolkas även ur andra synvinklar än den forskaren väljer. I vår studie kommer 
detta till uttryck bland annat genom de vinjetter varje tema inleds med. Vinjet-
terna är utdrag ur vår fältdagbok som på ett eller annat sätt belyser det tema 
kapitlet kommer att behandla, men vars innehåll också kan tolkas på annat sätt – 
ur andra perspektiv. Eftersom det i dessa utdrag inte är så mycket data som döljs 
genom tolkning inbjuds läsaren att engagera sig. 
 
Efterhand som vi går vidare i våra analyskapitel ökar dock graden av tolkning. 
Vi har, som tidigare sagts, inte så mycket försökt beskriva arbetsplatsen eller 
personerna där som de ”är”, utan istället försökt säga något om identitetskon-
struktion. För att åstadkomma det har vi gått vidare från en ytnivå (det vill säga 
liknande det som står i vinjetterna), där det som sägs är en slät beskrivning av 
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vad vi upplevt, över till en djupnivå där tolkningen skett med utgångspunkt i vår 
teoretiska referensram. 
 
För att undvika att i onödan ”hänga ut” vare sig organisationen vi besökte eller 
dess medarbetare valde vi att genomgående använda fingerade namn i våra 
beskrivningar. Personerna har också fått läsa igenom de av våra fältanteckningar 
som använts i analysen och därmed beretts möjligheten att kommentera den 
empiri vi använt. 
 

2.3  Resultatens värde 
 
Vilket värde har då vår studie? En vanlig kritik av kvalitativa undersökningar är 
att det inte går att generalisera från deras resultat eftersom de undersökta objek-
ten är för få (Kvale 1997). Ett paradoxalt svar på detta ur psykologins historia är 
att om syftet är att erhålla generell kunskap är det bättre att koncentrera sig på 
ett fåtal intensiva fallstudier! Att till exempel Freud med sina fallstudier bidragit 
till det allmänna vetandet om patologi och personlighet är det få som förnekar. 
 
Frågan är också vem som ska utföra generaliseringen från den kvalitativa un-
dersökningen – forskaren eller användaren? Kvale (1997) menar att det inom 
vetenskapen vanligen har varit forskaren som byggt upp och argumenterat för 
det generella i sina resultat genom statistiska metoder eller genom en påstående-
logik. I exempelvis rättsliga och kliniska fall är det däremot domaren respektive 
klinikern – det vill säga praktikern – som bedömer om ett tidigare fall är till-
räckligt jämförbart för att utnyttjas som precedensfall. 
 
Vi är naturligtvis medvetna om att det inte är samma sak att vara verkstads-
arbetande man på ett bullrigt och smutsigt verkstadsgolv jämfört med att vara 
det i en tyst och ren miljö. Vi är också medvetna om skillnader mellan att vara 
anställd av ett företag på landsorten jämfört med att arbeta i en storstad, liksom 
att arbeta ensam eller i lag med andra. Men vårt huvudsakliga syfte är inte att 
via ett representativt urval generellt försöka säga något om hur verkstadsarbe-
tande män har det, trots att vi kommer att göra en del påståenden om det, utan 
att bidra till kunskapen kring konstruerandet av identitet. De slutsatser vi kan 
dra är därmed delvis specifika för den undersökning vi genomfört, delvis mer 
generella.  
 
Konstruktioner av identitet och genus sker överallt och alltid. Förståelse för 
process är därför i högsta grad användbart även i andra sammanhang, om än inte 
generaliserbar i positivistisk bemärkelse. Vad vi har att säga skulle dock kunna 
gälla andra män som arbetar i ett tillverkande företag, på landsbygden, 
tillsammans med andra män. Vad gäller en man som arbetar ensam i en orga-
nisation med en annan slags arbetsmiljö i en storstad kan vi inte veta något om. 
Dock menar vi att det rimligtvis borde finns paralleller att dra med andra i tid 
och rum liknande arbetsplatser som den vi undersökt, och att det förmodligen 
går att finna näraliggande teman och interaktionsmönster som dem vi funnit 
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även på andra ställen. I vilken utsträckning är dock en fråga för andra under-
sökningar. Slutligen vill vi också påpeka, vilket vi även tidigare tagit upp, att det 
är när någon kan känna igen sig och använda vår studie för att öka sin egen för-
ståelse som den kommer till praktisk nytta – det vill säga när den får läsaren att 
föreställa sig ytterligare möjligheter. Vår utmaning blir därmed att säga ”hur det 
kan vara” snarare än ”hur det är”. 
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3. Identitet och genus – teoretiska utgångspunkter 

3.1 Genus som en aspekt av identitet 
 
Enligt Sundin (1998) är genus intimt sammankopplat med identitetsbegreppet. 
Genus kan enligt henne ses som ingående i den totala identiteten, kanske till och 
med som den allra viktigaste identifierande faktorn hos en individ förutom 
namnet. Kan vi inte omedelbart bestämma vem någon är blir förvirringen stor. 
Är det en kvinna som ser ut, eller låter, som en man? Eller är det en man som 
har feminina drag? 
 
Givetvis finns det andra begrepp än genus som kan användas för att förstå 
identitetsbegreppet (Bradley 1999). Exempel på detta är ålder, civilstånd, 
sexuella preferenser, konsumtionsmönster, klass, ras med mera. Författaren 
menar att det är omöjligt att särskilja effekterna av de olika elementen som 
konstituerar identitet eller att vikta dem mot varandra. De kan dock, enligt 
henne, analyseras var och en för sig som enskilda begrepp. 
 

3.2 Hur kan vi förstå identitetsbegreppet? 
 
Jackson & Carter (2000) menar att varje jag kan ses som unikt samtidigt som 
det är kollektivt. Enligt dessa författare är jaget en produkt av sociala relationer, 
aldrig bara en autonom del av en individ. Identitetskonceptet har visat sig vara 
svårdefinierat men det råder samtidigt stor enighet om vad det inte är. En aspekt 
är dock de flesta överens om – det är psykologiskt viktigt att ha en känsla av vad 
och vem vi är. Till exempel menar Alsmark (1997), men även Pratt (1998), att 
social identitet kan definieras som en känsla av hemmahörande både på indivi-
duell och kollektiv nivå. Weeks (refererad i Bradley 1996, s 88) gör i nedan-
stående citat ett liknande forsök att definiera identitetsbegreppet, det vill säga 
med betoning på hemmahörandet: 
 

”Identity is about belonging, about what you have in common with some people 
and what differentiates you from others. At its most basic it gives you a sense of 
personal location, the stable core to your individuality. But it is also about your 
social relationships, your complex involvement with others.”  

 

3.3 Konstruktioners kontextbundenhet 
 
Holmer-Nadesan (1996) menar att identitet inte är en fråga om vem eller vad en 
människa är, utan snarare om hur hon blir någon eller något. Genus är således 
på ett liknande sätt inte en fråga om vem eller vad någon människa är, utan 
istället hur denne konstrueras som maskulin eller feminin. Denna åsikt stödjer 
även Jacksson & Carter (2000), som menar att identitet är något som utvecklas, 
inte något som medföljer vid födseln. 
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Ses identiteten som socialt konstruerad kan vi alltså konstatera att den du är just 
nu, är du inte för evigt. Den du är när du föds fortsätter du inte att vara genom 
hela livet. Men den sociala identiteten har inte bara en tidsdimension, den är 
också rumsberoende (Bradley 1996). Var någonstans i världen du är född och i 
vilken familj, liksom vilka du umgås med, påverkar vem du blir. Grunden för 
vår identitet läggs i den tidiga barndomen genom sociala interaktioner med i 
första hand våra föräldrar, men senare med allt fler i vår omgivning. Identiteten 
kan därmed aldrig ses som färdigskapad, vi fortsätter att ”bli” under hela vår 
livstid: 
 

”Cultural identity … is a matter of ’becoming’ as well as ’being’. It belongs to the 
future as much as to the past … Cultural identities come from somewhere, have 
histories. But like everything which is historical they undergo constant transfor-
mation. Far from being eternally fixed in some essentialized past they are subject 
to the continuous play of history, culture and power.” (Hall, refererad i Bradley 
1996, s 25) 

 
Också Wenger (1998) påpekar att studier av identitetsskapande inte kan ryckas 
ur sitt sammanhang. Varje akt av deltagande eller förtingligande, från den mest 
publika till den mest privata, reflekterar kopplingen mellan individ och kol-
lektiv. Till och med i våra mest privata tankar använder vi oss av koncept, 
föreställningar och perspektiv som vi förstår genom vårt deltagande i olika 
sociala sammanhang. Wadel (refererad i Røvik 2000) formulerar detta med 
uttrycket: 
 

”Jag är mina sociala relationer” (ibid, s 132). 
 
Liksom identitet ges genus sin bestämning i en historisk och kulturell utveckling 
(Bradley 1996; Gemzöe 2002). Vi blir med andra ord socialiserade till att tycka 
på ett visst sätt. Många forskare menar att det finns biologiska skillnader mellan 
könen vilka skapar olikheter i reproduceringsprocessen och ibland också vad 
gäller fysiken. Men det finns också avvikande åsikter. Bland annat påpekar 
Bradley (1996) att till och med vad som tidigare benämnts som biologiska fakta, 
exempelvis reproduktion, faktiskt har blivit möjliga att kontrollera genom 
nutida teknologi. Det råder också delade meningar om ifall övriga eventuella 
olikheter mellan könen är socialt konstruerade eller medfödda, det vill säga 
biologiska. Vissa forskare anser att vi föds med vissa emotionella olikheter och 
att de beror på biologiska skillnader mellan könen (se t ex Robert & Uvnäs 
Moberg 1994). Andra forskare, (t ex Alvesson & Due Billing 1997; Sundin 
1998), menar att vi föds till ett samhälle där reglerna för vad som är maskulint 
och feminint redan existerar; med andra ord lär vi oss vad som betraktas som 
maskulint och feminint. 
 
Det socialkonstruktivistiska synsätt vi ansluter oss till innebär således att vi 
socialiseras till att vara ”maskulina” eller ”feminina” och att det inte har något 
att göra med biologiska olikheter. Att det inte finns någon sann kärna av 
maskulinitet eller femininitet betyder dock inte att genus är något som kan 
”kastas av” hur som helst (Gemzöe 2002). Om till exempel en kvinna börjar 
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använda sig av vad som traditionellt sett betraktats som ett arbetarklassmässigt 
maskulint kroppsspråk – som att sitta bredbent, klia sig i skrevet, eller spotta på 
gatan – kan hon bli utsatt för ett enormt socialt tryck på grund av att hon bryter 
mot de normerande idéerna om genus. Butler (1993) menar på ett liknande sätt 
att det är en missuppfattning att genus skulle vara något som någon skulle kunna 
bestämma över viljemässigt. 
 
Noon & Blyton (2002) knyter den tidigare nämnda socialiseringsprocessen till 
arbetslivet som de menar är en domän för genuskonstruktion. Olika arbeten 
tenderar att associeras med attribut från könsstereotypiseringar och genom detta 
konstrueras och reproduceras olika kulturella värderingar om maskulinitet och 
femininitet. Till exempel har arbeten som förknippats med fysisk styrka, uthål-
lighet, eller logiskt tänkande ansetts vara mansarbete eftersom dessa attribut 
vanligtvis har förknippats med män. Kvinnor har förmodats vara känsliga, 
tålmodiga och fingerfärdiga, och därför ansett lämpade för vårdande, tråkiga 
och repetitiva arbeten. Men denna tro på att det finns biologiska skillnader 
mellan könen reproduceras inte enbart av män – även kvinnor underhåller den. 
Män och kvinnor vaktar till och med svartsjukt de attribut som kännetecknar 
könstillhörigheten – ett brott mot reglerna skulle kunna äventyra hemmahörand-
et i kategorierna man/kvinna. Detta kan tyckas paradoxalt. Trots att ett brott mot 
reglerna skulle kunna leda till något positivt på sikt, finns det samtidigt en 
trygghet i att bevara invanda ordningar – även ur en underordnads perspektiv 
(Knights & Willmott 1999). Få kvinnor vill bli betraktade som maskulina, och 
på ett liknande sätt vill få män bli betraktade som feminina, vilket skulle kunna 
medföra ett ifrågasättande av deras identitet. 
 

3.4 Jämförelser – en fråga om likhet/olikhet 
 
Jämförelsen är den mest centrala identitetsutvecklande processen (Barker & 
Galasiński 2001; Røvik 2000). Individer identifierar sig själva i relation till hur 
andra är och hur det uppfattas att andra ser på en själv. Genom ett kontinuerligt 
jämförande utvecklas gradvis i en reflexiv process en klarare föreställning om 
vem och vad man har något gemensamt med och antingen redan liknar eller vill 
likna mer. Att identifiera sig, det vill säga att uppleva att det finns något gemen-
samt med andra, är en förutsättning för att utveckla en egen identitet. 
 
Men minst lika viktigt som antagandet om likhet är antagandet om olikhet 
(Røvik 2000). Jämförandet ger alltså också upphov till föreställningar om vem 
och vad man uppfattar sig som olik, och som man därför vill markera avstånd 
till. Ett liknande synsätt har Jackson & Carter (2000). De menar att jaget är 
baserat på antagandet av olikhet, av att på något sätt vara olik alla andra, att vara 
unik. Ifråga om likhet går de dock ett steg längre i sin uppfattning än Røvik 
(2000) ovan. De framhåller att individen primärt har en önskan att bli en part av 
de andra, att bli accepterad av dem, att ”bli” de andra. Enligt författarna är dock 
denna önskan trots allt inte möjlig att förverkliga – om det var möjligt att bli en 
del av de andra skulle vi bli oskiljbara från de andra, det vill säga vi skulle 
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förlora vår identitet genom att vara samma som de andra. Under identitets-
konstruktionsprocessen uppfattar vi alltså andra människor som någon/några vi 
skulle vilja vara – eller inte vara. Vi hittar likheter och olikheter i våra möten 
med omvärlden och omformar i enlighet med detta vår identitet i likhet eller i 
olikhet med de upplevelser vi har (Jackson & Carter 2000).  
 
Alvesson & Due Billing (1997) talar om likhet och olikhet i direkt anslutning 
till maskulinitet och femininitet. Författarna menar att de båda begreppen inte 
kan förstås i isolation från varandra; de bildar en dualitet. Detta synsätt ansluter 
sig också Hylland Eriksen (2000) till. Han anför som ett exempel etnicitet och 
menar att föreställningen om en enda isolerad etnisk grupp är meningslös – en 
sådan vore som ljudet av en hand som klappar. Etniciteten uppstår vid kommu-
nikation mellan två grupper om skillnaderna dem emellan. Det som betecknas 
som till exempel ”svenskhet” eller ”norskhet” (om nu något sådant existerar) 
framträder först när de två kulturerna ses i relation till varandra. 
 

3.5 Signifikativa andra 
 
I vår interaktion med omvärlden och andra människor influeras vår identitet på 
olika sätt. Jacksson & Carter (2000) menar att i många fall är det andra män-
niskor som har störst påverkan på vårt sätt att skapa jaget, men att alla dessa 
andra inte har ett betydande inflytande. De avser då inte hur stor makt en annan 
person har att påverka, utan det värde som är av betydelse för någons attityd och 
handlingssätt. Den betydelsefulla andra kan vara antingen positiv eller negativ, 
beundrad eller inte. Men även om någon har ett symboliskt värde för en specifik 
individ betyder inte det att alla andra upplever samma sak, då den som tillskri-
ver den andre en betydelse utgår från det egna jaget. 
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4. Teknik – en maskulin domän? 
 
Vi kliver in genom dörrarna till AB Verktyg några minuter i sju. Det första som 
slår emot oss är bullret och en frän lukt – vilket senare visar sig vara den vätska 
som används för att kyla ner maskinerna. Väl inomhus hälsas vi välkomna av 
Sven, utsedd av ägaren att ta emot oss eftersom han själv inte är där så dags på 
morgonen. Sven leder oss en våning upp för att visa var vi kan ställa ifrån oss 
vår medhavda matsäck. Samtidigt visar han nogsamt var vi får sitta under fika- 
och lunchraster. Han förklarar också att kaffe och te får vi ta så mycket vi vill 
av eftersom företaget bjuder på det. Därefter fortsätter vi till omklädningsrum-
met. För att visa oss två lediga skåp följer Sven med in i omklädningsrummet, 
trots att VD:n när vi talades vid i telefon bad oss se till att han inte gjorde det, 
då han i sådana fall förmodligen inte skulle kunna uträtta mer den dagen! 
 
Smått generade i våra säckiga blå overaller och träskor stapplar vi ut på golvet 
och får följa med på en guidad tur runt företaget. Vi träffar flertalet av de 
anställda och får samtidigt en första inblick i vad företaget sysslar med. Vår 
guide poängterar att det finns många invandrare anställda i företaget och att 
det är svårt att prata med dem på grund av språket (något vi inte alls uppfattade 
när vi senare pratade med dem). Han anser dock (något stereotypt) att de är 
mycket duktiga på att arbeta. 
 
Så småningom börjar vi gå runt själva bland medarbetarna. Verkstaden består 
av en stor maskinpark, där var och en sköter sin maskin. Detta innebär inte att 
individerna är ”fastlåsta” vid sina maskiner, de monterar fast materialet de ska 
bearbeta och kan sedan röra sig fritt i fabriken. Vi stannar till hos än den ena, 
än den andra av medarbetarna. Ganska snart har vi fått oss ”föreläsningar” 
om vars och ens maskin, som envar ansågs vara den största, bästa, eller den 
som hade hade flest tillbehör. 
 
Männen på AB Verktyg identifierar sig med hjälp av sina maskiner, det vill 
säga vem som har störst, bäst eller mest utrustad maskin. Temat är något som 
återkommer hela tiden, vilket även nedanstående citat visar; 
 

”Min maskin är inte den största, men den bästa. Han där borta har den största. 
[...] Vi tittar på maskinen och jag säger; ”du har många tillbehör”. Miro svarar 
att han har flest av alla. [...] Rickard visar några otroligt små borrar (0,1 mm) och 
en tallrik som dessa är använda på.” (Ur fältdagboken) 

 
Teknik framhålls i vårt samhälle som en maskulin domän (Berner & Mellström 
1997). Teknisk kompetens är något som män, men inte kvinnor, behärskar. Att 
det inte finns några kvinnor i produktionen på AB Verktyg, förklaras av en 
anställd med att kvinnor inte söker jobb här. Rickard berättar om när han gick 
på Amu för att lära till verktygsmakare. Då hade det från början funnits en tjej i 
gruppen men hon hoppade av, främst på grund av läraren. Andra lärare på 
skolan till och med avrådde tjejer från att söka nämnda utbildning, då det var 
allmänt känt att läraren motarbetade kvinnor. Själv skulle Rickard, enligt egen 
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utsago, välkomna kvinnor i produktionen. Dock bad han oss aldrig hjälpa till 
fastän vi inledningsvis uttryckligen hade bett om att få delta i arbetet. 
 
Av en del andra blev vi dock erbjudna att arbeta. Främst bestod detta ”arbete” 
av att hålla i något verktyg, eller byta borr i någon maskin. 
 

”Jag blir erbjuden att hålla i en mikrometer, eftersom ’det är roligt att mäta’.” 
(Ur fältdagboken) 

 
Vid ett tillfälle, när en medarbetare avlägsnar sig från sin maskin, uppmanar 
hans granne oss, med ett skratt, att köra dennes maskin. Vi antar förvisso inte 
utmaningen eftersom vi vet att föraren av den anvisade maskinen strängt ser till 
att vi håller oss på flera meters avstånd när han kör den. Det visar sig också så 
småningom att ”hjälpa till” emellanåt betyder att ”se på”. 
 

”Peter dyker upp mitt i samtalet och frågar om jag vill hjälpa till med att plocka ut 
det som är färdigt i härdugnen. Jag nappar på förslaget och följer med. Det visar 
sig dock att jag bara ska titta på...” (Ur fältdagboken) 

 
Genom att på detta sätt forma en olikhet mellan oss och dem skapar männen 
utrymme att förhålla sig maskulina gentemot det feminina, kompetenta gent-
emot det inkompetenta – i detta fallet representerat av oss som kvinnor. Männen 
på AB Verktyg konstruerar och rekonstruerar med andra ord sin maskulinitet 
genom att inte låta oss vara delaktiga i deras arbete. På samma gång, i och med 
att vi inte bjuder motstånd mot denna uppfattning, är vi delaktiga i skapandet av 
deras maskulinitet samtidigt som vi tillsammans med dem också rekonstruerar 
traditionell femininitet, det vill säga att femininitet och teknisk kompetens inte 
hör ihop. Genom vårt förhållningssätt både tillåter och godkänner vi alltså dem 
att bestämma vad som är maskulint och feminint. 
 
Sambandet mellan genus och teknik är också tidigare problematiserat av bland 
andra Wajcman (1991), Sommestad (1992), Cockburn & Ormrod (1993) och 
Mellström (1995). Till exempel visar Wajcman (1991) att teknik definieras 
utifrån män och det män gör. Exempelvis kan en och samma arbetsuppgift 
definieras som teknik i ett sammanhang där det används av män, men som icke-
teknik i ett sammanhang där det används av kvinnor. Vid ett tillfälle berättas på 
AB Verktyg om en gång då alla var hembjudna till en av medarbetarna för att 
grilla. Mannen ifråga är av de andra betraktad som ytterst tekniskt kompetent 
och hade i enlighet med detta utarbetat en ”teknik” för att alla korvarna skulle 
bli exakt lika mycket grillade runt om – en teknik som det, enligt berättaren, 
förmodligen tagit två år att utveckla med tanke på mannens noggrannhet. Detta 
kan jämföras med ”traditionella” synsätt på sambandet mellan kvinnor och 
matlagning. När en kvinna lagar mat använder hon sin ”naturliga” fallenhet, 
absolut inte sitt tekniska kunnande (jmf Widding-Isaksen 1992). Noon & Blyton 
(2002) påtalar att det oftast är män som bestämmer vilka maskiner och verktyg 
som ska användas i arbetet, för att de ska behålla makten och kompetensen inom 
sin grupp. Enligt Bradley (1999) kan detta ses som att män gör tekniken masku-
lin för att behålla makten över kvinnan. 
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Men hur förhandlas det kring makt och teknik, begrepp som vanligtvis förknip-
pats med maskulinitet, om det inte finns några kvinnor närvarande? Knights & 
Willmott (1999) menar att makt, det vill säga kontroll över den mening som 
skapas, förekommer i alla sociala relationer, inte bara i genusrelationer; 
 

”[D]efining reality for others is an exercise of power.” (ibid, s 94) 
 
Som vi inledningsvis i detta kapitel kunde se, är det på AB Verktyg viktigt att 
ha den största, bästa, eller mest utrustade maskinen. Männen låter inte någon 
annan av medarbetarna köra deras maskin – med ett undantag. Det gäller en av 
konstruktörerna som tidigare har arbetat vid en maskin och således lärt upp den 
som numera arbetar där. Under sommaren när den ordinarie medarbetaren har 
semester får konstruktören köra maskinen, eftersom: 
 

”Han är lika försiktig med verktygen som jag, säger Peter.” (Ur fältdagboken) 
 
Det framkommer dessutom tydligt vid våra besök att det heller inte – bland de 
allra flesta medarbetarna – är populärt att låna ut sina verktyg, det vill säga 
sådana som också passar andra maskiner. Vanliga förklaringar på detta är att 
verktygen aldrig blir tillbakalämnade, eller att de slits så konstigt eftersom alla 
hanterar sin maskin på olika sätt. En av medarbetarna menar att verktygen är så 
känsliga att deras exakthet försvinner när någon annan, mer oförsiktig, använder 
dem. Det här är något som ständigt återkommer i de samtal vi för med medarbe-
tarna, vilket något hårddraget skulle innebära att alla är lika oförsiktiga. Trots 
dessa uttalanden kunde vi konstatera att vissa av dem lånar ut sina verktyg till 
noggrant utvalda personer, förmodligen sådana de kände att de kunde lita på. 
 
Traditionellt sett har omsorg enligt Noon & Blyton (2002) ansetts som en femi-
nin syssla. Kvinnor har genom åren varit de som inom familjen, men även på 
arbetsmarknaden, som tagit hand om barnen, vårdat de sjuka och skött hushålls-
sysslorna. Men skulle inte också männens ”noggrannhet” ifråga om sina verktyg 
kunna ses som en form av omsorg? De vårdar dem, håller reda på dem och är 
noggranna med vem de lånar ut dem till. Är dessa män därmed att betrakta som 
feminina? Eller kan omsorg ses som något maskulint i just denna kontext? Vi 
ser här att ett och samma beteende definieras som omsorg när det utförs av 
kvinnor, och som något annat när det utförs av män. Kanske är det därmed dags 
att omvärdera begreppet omsorg till att förstås som något ”mänskligt”, snarare 
än maskulint eller feminint. 
 
Redan på ett tidigt stadium under våra observationer får vi också veta att det är 
skillnad på hur svårt det är att köra maskinerna. Det finns bland annat två 
maskiner som är placerade bredvid varandra, varav den ena är manuell och den 
andra programmerbar. Sven, som sköter den manuella, påstår att hans maskin är 
den svårare av dem eftersom han hela tiden måste tänka sig för medan han kör 
den. Å andra sidan menar Miro att hans maskin är svårast att hantera, eftersom 
den inte ger något utrymme för att tänka fel vid programmeringen, då maskinen 
styr helt efter denna. De manuella maskinerna kommer så småningom på tal 
igen då Bengt vill visa vad hans maskin kan göra. Han har också en äldre mo-
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dell som även den körs manuellt och han berättar var den har använts innan den 
kom till företaget. Samtalet går över till att han vill visa den stora del som går 
att placera på maskinen för att kunna göra ytterligare moment.  
 
Dessa exempel tyder på att det finns grupper inom gruppen; grupperingar som 
innesluter vissa medarbetare och utesluter andra. Genom att peka på likheter 
och olikheter konstruerar männen på AB Verktyg olika former av maskulinitet. 
Uppdelningen som görs mellan förarna till de manuella och programmerbara 
maskinerna skulle också kunna diskuteras i anslutning till Wajcmans (1991) 
teori om att manliga arbetare (men även kvinnliga, i till exempel Aurell 2001) 
idealiserar manuellt arbete. Wajcman (1991) menar att arbetande män genom att 
hålla ny teknik på avstånd upprätthåller traditionella ”manliga” ideal. Att hylla 
dessa ideal – det vill säga att använda sin kropp och sin fysiska styrka istället för 
att trycka på knappar – skulle kunna ses som ett försvar hos förarna av de ma-
nuella maskinerna gentemot den teknikrelaterade maskulinitet som konstrueras 
av förarna till de programmerbara maskinerna. Värt att notera är också att åldern 
hos dem på AB Verktyg som hanterar de manuella maskinerna är väl över ge-
nomsnittet. Kanske är den ”traditionella” bilden av maskulinitet mer omhuldad 
av dem som är äldre och har arbetat länge inom verkstadsindustrin än av dem 
som nyligen beträtt yrket som verkstadsarbetare – vilket vår studie i så fall 
visar? Omvänt blir då förhållandet att de män som ansluter sig till en teknikre-
laterad maskulinitet gör det för att försöka skapa en mer professionell och mo-
dern identitet, en identitet som bryter mot den ”gamla” traditionella. Teknikens 
betydelse för maskulinitet är alltså inte given. 
 
Connell (1996) framhåller att det är viktigt att inte bara lägga märke till skillna-
derna mellan olika maskuliniteter. Det är också viktigt att se relationerna dem 
emellan; relationer bestående av allianser, dominans och underordning. Dessa 
relationer skapas genom praktiker som utesluter och innefattar, som trakasserar, 
exploaterar osv. Författaren menar att det finns en genuspolitik inom maskulini-
teten. Utifrån detta kan vi förstå de män som arbetar vid maskinerna på ett annat 
sätt än bara som skilda grupperingar. Vare sig de manuella eller de program-
merbara maskinerna ses som mer åtråvärda att hantera, måste arbetare vid de 
”mindre” ansedda maskinerna förhålla sig på något sätt till ”de andra”. Vi upp-
fattade vid våra besök att arbete vid de programmerbara maskinerna var vad 
som hade högst anseende bland männen (kanske på grund av att de var flera än 
de andra?), vilket innebär att arbetare vid de manuella maskinerna måste ”för-
svara” sig på något sätt. De försöker göra detta bland annat genom att framhålla 
sina maskiner som mer komplicerade och användbara än de ”bättre, större och 
mer utrustade maskiner” som andra i organisationen arbetar vid. Signifikant kan 
också vara att den medarbetare som arbetar vid den mest högteknologiska mas-
kinen inte säger något till oss under den tid vi är där. Han gör uträkningar och 
verkar stå i egna tankar när vi söker kontakt... 
 
Vad visar då detta kapitel? Vi har bland annat diskuterat kring hur män använ-
der teknik för att konstruera sin maskulina identitet gentemot kvinnor. Männen 
på AB Verktyg gör genus genom att framhålla hur komplicerat det är att köra 
maskinerna och genom att inte låta oss ta del i deras arbete. Det har också dis-
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kuterats att omsorg kanske inte alltid är relevant att betrakta som ett feminint 
begrepp utan lika gärna skulle kunna ses som något maskulint – symboliserat av 
männens ”noggranhet” om sina maskinverktyg. Vi har också kunnat konstatera 
att det mellan männen på verkstadsgolvet finns en form av rivalitet angående 
vem som har den ”största, bästa eller mest utrustade maskinen”. Förarna av de 
manuella maskinerna framhåller att deras maskiner är svårast att hantera då de 
kräver ständig övervakning vid körtillfällena. Förarna av de programmerbara 
maskinerna framhåller å sin sida att deras maskiner är svårast att hantera; blir 
det fel i programmeringen är det bara att kassera produkten som körs. Ovan-
stående analys visar alltså att teknikens roll inte på något sätt är given. Det är 
inte bara så, att det med hjälp av teknik skapas olika maskuliniteter, det sker 
också på olika sätt. 
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5. Smuts som maskulinitetsförstärkare 
 
Vi stannar till vid en av maskinerna och börjar samtala med Peter som arbetar 
där. I närheten håller Gunnar på att ta ner väggarna till ett litet rum där ug-
narna till härdningen tidigare har varit lokaliserade. Där är mycket sotigt. 
Peter säger att Gunnar – som river väggarna – jämt kallar till sig honom när 
risken är som störst för att bli nersmutsad, det vill säga Peter får alltid göra 
”skitgörat”. Efter en stund går vi tillsammans med Peter till den nya lokalen för 
härdugnarna. När vi står där dyker en inhyrd elektriker upp och börjar koppla 
in ugnar och kylningsmaskiner. Peter får en gliring om att spänna sig när det 
finns tjejer på företaget. Gunnar ansluter sig till samtalet genom att påstå att 
det är mycket lättare att arbeta när det finns damer runtomkring. Peter börjar 
efter en stund att montera upp en manöverpanel. När det är färdigt vänder han 
sig till oss och säger;  
 

”Titta, nu står jag i skiten igen.” 
 
Vi börjar prata med Gunnar och frågar om han tycker att han har ett roligt 
jobb. Detta svarar han inte riktigt på, utan går istället bort till den inhyrda 
elektrikern. När han en stund senare går därifrån har han sot upp till armbå-
garna och säger;  
 

”Skitig bli jag i alla fall!” 
 
Efter ett tag är det dags för fikarast. Vi stannar till vid handfatet nedanför 
trappan för att tvätta händerna. En man frågar oss med ett skratt om vi är smut-
siga. Ja, svarar vi och frågar vilken tvål vi ska använda av de två som finns att 
välja mellan. Någon annan svarar i hans ställe; 
 

”Ta den vanliga tvålen, ni är väl inte så smutsiga!” 
 
Männen på AB Verktyg framhåller hur skitiga de blir av att utföra sitt arbete. 
Att vara smutsig efter en dags arbete är ofta likställt med att ha utfört ett riktigt 
arbete för personer som arbetar manuellt, skriver Noon & Blyton (2002). Förfat-
tarna menar också att detta fungerar som en avgränsare mellan vad som anses 
vara maskulint och feminint arbete, då arbete för kvinnor inte förväntas vara 
baserat på att arbeta med kroppen och bli smutsig, utan på att hantera känslor. 
Denna uppfattning råder det dock delade meningar om, vilket vi återkommer till 
lite längre fram i kapitlet. 
 
Genom att först neka oss att delta i deras arbete och sedan anvisa oss den ”van-
liga” tvålen skapar männen på AB Verktyg en olikhet gentemot oss kvinnor – 
men också gentemot andra ”mindre maskulina” män. Tvålarna har förstås 
många olika funktioner, men kan även betraktas som kulturella artefakter vilka 
används av männen på AB Verktyg för att beteckna både femininitet och olika 
former av maskulinitet. Intressant att notera var att alla männen på verkstads-
golvet kategoriskt – vare sig de var hårt nedsmutsade eller inte – använde den 
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mer ”effektiva” tvålen. Den vanliga tvålen är för andra än dem själva. Ovan-
stående tyder på homogenitet inom gruppen; tillsammans skapar de en enhetlig 
maskulinitet som är annorlunda än andra mäns. Samtidigt konstruerar också 
männen femininitet som varande något rent och ofördärvat, till skillnad från 
maskulinitet som i deras fall innebär att smutsa ner sig. Vi utför inte deras 
maskulina arbete, alltså blir vi heller inte smutsiga. 
 
Men är det verkligen alltid så? Blir inte också kvinnor smutsiga i sitt arbete? 
Hur är det till exempel för arbetare inom vården (oftast kvinnor) som hanterar 
allehanda kroppsutsöndringar i sitt dagliga arbete? Är inte deras ”skitiga” 
kroppar också ett tecken på ”a fair days work” (Collinson 1992)? Eller är dessa 
kvinnor att betrakta som maskulina? Ett möjligt svar ger Widding-Isaksen 
(1992). Hon menar att ”kroppsnärhet” leder till låg status. Västerländsk kultur 
förknippar det kroppsliga med smuts och skam, vilket innebär att personer som 
ägnar sig åt att till exempel städa efter andra eller sköta om barn och sjuka (det 
vill säga som ägnar sig åt vad som betecknas som traditionellt kvinnoarbete) ges 
lägre status än dem som blir blir smutsiga av exempelvis olja eller smörjfett. 
 
Trots att männen uppvisar homogenitet inom gruppen genom att kategoriskt 
använda den mer ”effektiva” tvålen, finns det också utrymme för subjektiva 
varianser. Vissa av männen på AB Verktyg investerar mer uppenbart än andra i 
en maskulinitet som innefattar att smutsa ner sig. Till exempel väljer Peter, som 
har sin ordinarie arbetsplats vid en av de programmerbara maskinerna, ofta att 
ägna sig åt arbete som ligger utanför hans ordinarie arbetsuppgifter. Som vi 
kunde se i vinjetten ovan ställer han, tillsammans med Gunnar, sina tjänster till 
förfogande så fort det gäller att ”stå i skiten”. Det är också Peter som oftast 
sköter härdugnarna. Kanske är detta ett sätt för honom att bli ”mer” smutsig än 
vad som är möjligt genom att arbeta vid en programmerbar maskin? Genom att 
på detta sätt ”söka” sig till smutsigt arbete bidrar Peter till upprätthållandet och 
reproduktionen av ”traditionell” maskulinitet. 
 
Den maskulina identitet som skapas på AB Verktyg kan alltså förstås med hjälp 
av termen ”smuts”. Denna genuskonstruerande aspekt är viktig för männen på 
AB Verktyg då den hjälper till att skapa likhet mellan männen och skillnad mel-
lan kvinnor och män, men även mellan ”riktiga män” och andra ”mindre riktiga 
män”. Ytterligare en fråga vi diskuterar är om det finns skillnader mellan mas-
kulin och feminin smuts. Blir vi ”mer” smutsiga, eller bör vi ha högre status 
beroende på om vi hanterar maskinsmuts till skillnad från kroppssmuts? Det 
låter inte rimligt tycker vi. Kanske borde vi (i en ideal värld) istället betrakta 
begreppet smuts som något som inte har specifikt med genus att göra utan är 
beroende av vilket arbete som utförs – vem som än utför det. Som det ser ut 
idag verkar i alla fall smuts allt annat än könsneutralt. 
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6. Hanterande av över- och underordning 
 
Vid fikarasten visar Sven var vi kan ta muggar och säger att vi kan ställa dem i 
diskhon när vi är färdiga eftersom de har ”jämställdhet” på AB Verktyg – det 
vill säga en kvinna från företaget bredvid sätter på kaffe och tar sedan hand om 
disken. Vi serverar oss själva kaffe och sätter oss på de röda stolar vi blivit 
anvisade redan vid den inledande rundturen. När alla samlats blir vi formellt 
presenterade för de anställda av Sven, som säger att vi är studenter från Ble-
kinge Tekniska Högskola. Är det någon som är intresserad av en ekonom, 
menar Sven att detta är ett ypperligt tillfälle att få fatt i en. Det blir också prat 
om att lämna ut telefonnumren till oss mot betalning till Sven. Raljerandet 
övergår så småningom till att behandla tidsstudier och annat från tidernas 
begynnelse. Enligt VD, som också sitter och fikar, har Sven dessutom tagit sitt 
första beslut under sina 40 yrkesverksamma år – tjejerna, det vill säga vi, ska 
under de tre och en halv dagar det är tänkt att vi ska genomföra studien, 
tillbringa åtminstone tre av dem i närheten av hans maskin. 
 
Några av männen börjar diskutera vem eller vilka som ska arbeta över samma 
kväll. Miro säger att han kan arbeta över så sent som till tio eller elva bara vi 
tjejer stannar kvar lika länge. Någon föreslår att det ska anställas en tjej, kans-
ke skulle det då bli mer gjort på företaget. Gunnar svarar på detta genom att 
påstå: 
 

”Här finns det väl kärringar så det räcker!” 
 
Ingen bemöter påståendet och Gunnar lämnar strax därpå rummet. Vi går ock-
så ner i verkstaden och börjar sakta vandra omkring. Slutligen hamnar vi vid 
Rickards maskin som för tillfället är trasig. Inuti den ligger Rickard och Robert 
på knä med ”rumporna i vädret”. Peter kommer gående runt hörnet för att se 
vart vi tagit vägen och ropar till oss: 
 

”Ni vet väl att ni inte får mata djuren i buren!” 
 
Peter stannar vid maskinen och försöker hjälpa till att lösa problemet. Efter ett 
par, tre förslag säger han att han inte har mer att komma med, men dröjer sig 
ändå kvar. Eftersom problemet inte har en uppenbar lösning tillkallas VD. Det 
är hans sak att avgöra om reparatören från Jönköping ska tillkallas eller inte. 
VD tycker att de först ska försöka få ut riktskenan ur maskinen för att slå den 
rak igen. Han hoppar in i maskinen för att hjälpa till. Peter står kvar bredvid 
den trasiga maskinen och blir så småningom ombedd att manuellt styra fram 
plattan inne i maskinen. VD hoppar skyndsamt ut ur maskinen och säger att om 
Peter ska köra den vill i alla fall han gå väck! 
 
Genom att skämta skapar männen på AB Verktyg bland annat maskulin och fe-
minin identitet. Att de skämtar om sig själva som ”djur” återkommer vid flera 
tillfällen under vår tid på AB Verktyg: 
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”De avslutar samtalet genom att någon säger att det är en massa djur som arbetar 
på företaget – Torbjörn kallar det för ”Berras zoo”.” (Ur fältdagboken) 

 
Användandet av metaforen ”djur” kan tolkas som ett försök att konstruera en 
stabil maskulinitet i ögonen på dem själva och andra. Bilden skapar likhet 
mellan männen, men sätter också press på dem att uppträda homogent inom 
gruppen – som i alla tillhörigheter/identiteter. På samma gång skapas även 
olikhet gentemot andra, exempelvis i jämförelse med VD som skulle kunna 
uppfattas som djurparksägare; det vill säga männens ledare. Att framhålla sig 
själva som ”djur” kan därmed också ses som ett sätt att hantera sin underordning 
i en klassrelaterad maktrelation (klass är en identitetsaspekt vi i detta fall inte 
kan bortse ifrån, trots att det inte var vad vi egentligen undersökte). 
Resonemanget stämmer väl överens med Knights & Willmotts (1985) teori om 
försvarsstrategier. Författarna menar att ett sätt att hantera ett tillstånd av 
upplevd maktlöshet är att definera det på ett sätt som låter mer positivt, men 
också att detta agerande i själva verket ”fryser” den rådande maktrelationen. 
Samtidigt som männen på AB Verktyg agerar för att stärka sina identiteter, 
förstärker de också sin egen underordning i den hierarki de ingår i. 
 
Vi går vidare genom fabrikslokalerna och ut till Peter och Gunnar som fortfa-
rande håller på att montera härdningsmaskinen i den nya lokalen. De tittar på 
fläkten och drar lite i slangen för utsuget. Peter påpekar att de behöver fixa den 
eftersom den hänger ner lite för lågt. Han föreslår att de ska stoppa in några 
Viagra i den så löser det sig. Gunnar skrattar och svarar att i så fall kommer de 
aldrig att få ner den igen. Skämt av den här typen förekommer då och då på AB 
Verktyg. Uttalanden liknande dessa befäster för verkstadsarbetarna och deras 
kollegor vem och vad de är, nämligen tuffa, självständiga och osårbara män som 
helt enkelt uttrycker sin ”naturliga” maskulina identitet genom att skämta om 
liknande ting. 
 
Att inte falla inom ramen för vad någon annan tycker är maskulint framkallar 
lätt löje. Bland annat kommenterar Sven att Miro alltid går sin väg när han 
pratar med sin fru i telefon för att de andra inte ska höra vad som sägs. Vid ett 
annat tillfälle uppmanar Sven Miro att torka av bänken där vi ska sätta oss; 
 

”Han kan städa – det gör han ju varje fredag tillsammans med sin fru!” (Ur 
fältdagboken) 

 
Att vara hunsad hemma är något Sven framför allt tillskriver dem som, i likhet 
med Miro, är av utländsk härkomst. En av dessa utländska män berättar för oss 
att han förändrats sedan flytten till Sverige. I det förra hemlandet hade han och 
frun helt skilda roller, hon som hemmafru och han som yrkesarbetande. Numera 
arbetar både han och frun utanför hemmet vilket, enligt honom, innebär att de 
får hjälpas åt med att sköta sysslorna hemma. 
 

”När vi kom till Sverige fick min fru visa mig hur man sätter igång tvättmaskinen.” 
(Ur fältdagboken) 
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För att inte utsätta sig för förlöjligande är liknande åsikter något som det i de 
flesta fall talas tyst om, i varje fall inför varandra. Istället talar och uppträder 
männen inom gruppen oftast på det sätt som förväntas av dem. Men Svens 
påståenden får inte stå oemotsagda. Många av de skämt som förekommer 
handlar i sin tur om hur ”hunsad” han är i hemmet. 
 

”Sven säger något om kvinnor och så är diskussionen om vem som bestämmer 
hemma igång igen. Kranislav anser att han bestämmer, Oleg att frun gör det, Miro 
velar, Sven muttrar att han bestämmer. De andra killarna säger då att Sven inte 
bestämmer hemma; han betalar bara räkningarna där.” (Ur fältdagboken) 

 
Det är dock inte från männen av utländsk härkomst Sven oftast får kommentarer 
som rör vem som gör vad hemma eller vem som bestämmer, trots att det är dem 
han oftast häcklar vad gäller detta. Kommentarerna kommer istället vanligtvis 
från andra som, liksom han själv, har levt hela sitt liv i Sverige. Bland annat 
säger VD, när han vid ett tillfälle går förbi Sven som är inbegripen i ett samtal 
med oss, att han har en diskmaskin i bagaget till sin bil som ska installeras i 
fikarummet så att Sven inte längre ska behöva diska för hand (trots att det ju 
inte är han som sköter diskandet på AB Verktyg). Svaret som mumlas fram är 
att: 
 

”Man blir i alla fall ren om händerna när man diskar.”  (Ur fältdagboken) 
 
Kanske kan Svens försök att förlöjliga männen av utländsk härkomst också ses 
som en form av ”katten på råttan och råttan på repet”? De ”svenska” männen 
skulle kunna ses som signifikativa andra för Svens del. Att tilldela männen av 
utländsk härkomst en, enligt hans sätt att se det, ”sämre” form av maskulinitet 
kan ses som att han försöker uppnå ett maskulint ideal och samtidigt förpassa 
epitetet ”hunsad” vidare till någon annan än han själv. Att synsätten på bestäm-
manderätt och vem som bör göra vad hemma skiljer sig åt kan eventuellt också 
ha med ålder att göra (ytterligare en identitetsaspekt vi svårligen kan bortse från 
i sammanhanget). Sven tillhör en av de äldsta männen på AB Verktyg. Kanske 
ses det som mer ”naturligt” att hjälpas åt och bestämma tillsammans hemma 
bland män i den yngre generationen än bland män i Svens generation? 
 
Skämtandet mellan männen på AB Verktyg konstruerar emellertid inte bara 
maskulinitet utan också femininitet, det vill säga betydelsen av att vara kvinna. 
Vad männen förhandlar om är också vad som i motsats till maskulint bedöms 
vara feminint. Är det maskulint att bestämma är det samtidigt feminint att lyda. 
Är det maskulint att inte utföra hushållssysslor är det samtidigt feminint att laga 
mat, tvätta och städa. På våra vandringar genom fabrikslokalen kan vi heller inte 
undvika att notera alla de bilder och kalendrar på halvt avklädda eller helnakna 
kvinnor som finns uppsatta vid flera av maskinerna. Dessa artefakter konstitue-
rar kvinnor som sexuella ”objekt” – något som bara finns till för männens 
fromma, liksom ”städerskan”, ”matlagerskan” och ”tvätterskan”. Den objek-
tifierande synen kan relateras till den klassiska dikotomin horan/madonnan 
(Johannisson 1995). Enligt detta synsätt framhålls kvinnor som antingen den 
ena eller den andra av två arketyper – den ena ses upp till, den andra ses ner på. 
Den objektifierade kvinnan är dock inte en sådan kvinna mannen ifråga är gift 
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med – vem skulle ha en nakenbild av sin fru på arbetet? Och vad skulle hända 
om någon pratade om ens fru som de pratar om andra kvinnor (horor)? Önske-
målet från Sven om att vi ska tillbringa all vår tid vid hans maskin kan ses som 
ett objektifierande även av oss, i vår egenskap av att vara kvinnor. Han vill att vi 
ska tillbringa vår tid på AB Verktyg tillsammans med honom (som prydnader, 
kanske?) istället för att, på det sätt vi själva önskar, ägna oss åt det som gagnar 
vår studie. Framträdande är att i dessa konstruktioner av maskulinitet och femi-
ninitet är även vi, i vår egenskap av att vara kvinnor, delaktiga – främst genom 
att inte göra motstånd. Vi deltar så att säga genom ”aktiv passivitet”. 
 
Som vi tydligt kan se i detta kapitel fungerar skämtandet bland männen på AB 
Verktyg dels som en sammanhållande kraft ämnad att skapa likhet, exempelvis 
som när de framställer sig själva som ”djur”; dels som en splittrande kraft för att 
skapa skillnad, som till exempel när de diskuterar vem som bestämmer och gör 
vad i hemmet. Det finns alltså hela tiden både förstärkande och försvagande 
krafter i omlopp beroende på vilken aspekt av identiteten som sätts i centrum. 
Under de dagar vi besökte AB Verktyg kunde vi också se att det finns en form 
av ”hackordning” baserad på etnicitet bland männen; en hackordning som 
förpassade ej önskvärda epitet vidare i ”statushierarkin”. Vidare i kapitlet har 
också en diskussion förts kring hur männen på AB Verktyg skapar femininitet 
genom att tillskriva kvinnor betydelser som står i motsatsförhållande till vad det 
för dem innebär att vara man. De kvinnobilder som framträder är traditionellt 
stereotypa och kan delas upp enligt den klassiska dikotomin horan/madonnan. 



 Magisterarbete i företagsekonomi September 2004 
 
 Åsa Nygren Ohlsson & Camilla Wernersson 
 

 

 
32(41) 

7. Styrka, mod och kompetens 
 
Klockan är 12.15 och det är dags för lunch. Under lunchrasten visas olika for-
mer av skador upp. Det är allt från brännskador till små grader som har trängt 
in under skinnet. Kranislav visar ett ärr han fått efter en fil som trängt in genom 
skinnet mellan tummen och pekfingret. Någon skojar om att: 
 

”Fredagsnöjet är att ta sig en sup och plocka spetor ur händerna.” 
 
Efter rasten följer vi med Peter för att ta ut några bitar ur härdugnen. Han 
spottar på de utplockade bitarna för att låta oss höra hur det fräser, och vi får 
känna hur hettan strömmar ut från den öppna luckan. Medan vi väntar på att 
bitarna ska kallna berättar han om en kille som råkat sätta sig på ett varmt 
block – denne kunde sedan inte sitta på flera veckor! Vi får också inspektera 
brännsåret mannen har på armen. Alla som jobbar vid de här maskinerna har 
ett märke där, eftersom ett handtag är i vägen när korgen ska lyftas upp ur en 
av de andra ugnarna. 
 
Så är det dags att ta ett stort block ur ugnen. Till detta används en skyffel. Peter 
lägger ett stort metallstycke över det glödande blocket för att detta inte ska 
”slå” sig. Gunnar kommer fram och tycker det är konstigt att Peter aldrig har 
bränt sig, trots att det mestadels är han som sköter härdugnarna. Peter visar 
därefter hur långt det går att sticka in händerna i ugnen innan vantarna brinner 
upp. 
 
Genom att framhålla hur farligt deras arbete är och hur modiga de själva är som 
utför det, skapar männen på AB Verktyg sin maskulina identitet (jmf Aurell 
2001). Högst status i denna ”tävling” når den som utför flest farliga moment och 
samtidigt undgår att skada sig. Bland annat klättrar Peter vid ett tillfälle upp för 
en stege framför ett par svängdörrar, när en truck kommer körande på andra 
sidan. Gunnar, som kör trucken, hinner precis få stopp på den och tillsammans 
står de efteråt och skrattar och fantiserar om vad som kunde ha hänt. När vi 
”kvinnor” för ovanlighetens skull någon gång emellanåt blir erbjudna att delta i 
arbetet, får vi däremot samtidigt också en föreläsning om hur farligt det är; 
 

”Kranislav vill att vi ska försöka byta borr i hans maskin samtidigt som han 
berättar hur farligt det är. Vi tvekar och han får göra det själv.” (Ur fältdagboken) 

 
På detta sätt skapas hela tiden en olikhet gentemot oss – gentemot de feminina 
varelser vi förväntas vara. Genom att ”gentlemannamässigt” värna om ”de spä-
da, ömtåliga kvinnorna” upprätthåller och förstärker männen på AB Verktyg 
synen på vad det innebär att vara man respektive kvinna. Förhållningssättet är 
typiskt för verkstadsarbetande män, menar Connell (1996). Deras enda ekono-
miska tillgång är kropparnas kapacitet – vilket kanske också kan ses som en av 
förklaringarna till varför mäns arbete värderas högre än kvinnors lönemässigt. 
Kvinnoarbete kan ju ”vem som helst” utföra, medan mäns arbete kräver styrka 
och mod. Skulle mot all förmodan en kvinna klara av männens arbete, beror det 
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på att hon inte är en ”riktig” kvinna – det vill säga hon passar inte in i den ste-
reotypa bilden av vad en kvinna ”är”. 
 
Det som är särskilt intressant med definitionen av männens arbete som farligt är 
att det så uppenbart är en konstruktion, något som skapats genom männens 
agerande. Arbetet behöver inte nödvändigtvis vara farligt, men det görs farligt 
(jmf Gherardi 1995; Aurell 2001). Detta kommer till uttryck på flera olika sätt, 
bland annat genom att männen inte alltid använder den skyddsutrustning som 
finns tillgänglig, eller att de klättrar på stegar vid dörrar som inte spärrats av för 
trucktrafik, vilket vi beskrev ovan. 
 
Efter vad vi kunde förstå vid våra besök på AB Verktyg var det emellertid också 
många av männen som ofrivilligt hade drabbats av skador på ett eller annat sätt. 
Vi frågar Rickard om han varit på AB Verktyg länge och han svarar: 
 

”Ja, i fyra år – tre år för länge.” (Ur fältdagboken) 
 
Rickard har nyligen sagt upp sig för att påbörja en utbildning till processtek-
niker, mest på grund av skaderisken. Många av de ”äldre” har tinnitus till följd 
av den höga bullernivån, samt andra blessyrer både här och där på kroppen. En 
sådan ålderdom ser han själv inte fram emot. Enligt honom är kroppsliga skador 
något som förväntas drabba en, det finns inte många verkstadsarbetare som går 
omärkta genom livet. Synsättet hos Rickard kontrasterar mot många av de 
andras uppfattning om styrka och mod, det vill säga som något som positivt 
förstärker den maskulina identiteten. Det som i nuläget är viktigt för honom är 
närmast att skapa en olikhet istället för likhet gentemot arbetskamraterna – han 
är på väg att konstruera en annan form av maskulinitet än den som gäller på 
verkstadsgolvet på AB Verktyg.  
 
Kroppsliga tillgångar förändras dock med tiden påpekar Connell (1996). Genom 
skador och förslitning förbrukas verkstadsarbetarnas kroppar av industriarbetet, 
vilket innebär ett hot om minskade inkomster eller arbetslöshet. Författaren 
framhåller emellertid att avtagande styrka till viss del kan ersättas av ökad 
skicklighet och att balansen mellan dem är i ständig förändring. En önskan om 
att framhäva sin skicklighet ser vi också tecken på hos en del av männen på AB 
Verktyg. Där det inte ”tävlas” i kraft och mod används i stället skicklighet och 
kompetens för att konstruera maskulinitet – om än i en annan form. 
 

”Oleg pratar mycket om hur noggrann man måste vara för att kunna sköta ett jobb 
som hans, och att det kanske verkar lätt att bara slipa de färdiga verktygen. Han 
berättar att mycket av hans tid går åt till att planera hur han ska slipa och i vilken 
ordning, samt för kontroller av att verktyget uppfyller kraven enligt ritningarna. Vi 
får också veta att det krävs stora matematiska kunskaper för att utföra dessa 
beräkningar.” (Ur fältdagboken) 

 
Mustafa, som är relativt ny på arbetsplatsen, framhålls som mycket duktig i för-
hållande till den tid han varit hos dem. Men trots det verkar några av de andra 
männen ha ytterst roligt åt att det ibland går fel för den nyanställde; 
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”Vi kommenterar ’saftblandarna’ som sitter på de flesta maskinerna och Rickard 
och Peter berättar att på Mustafas maskin är den urkopplad eftersom den annars 
hade larmat hela tiden. Det händer titt som tätt att det kommer ett ’läte’ ur den 
maskinen och sedan kommer det ett ’läte’ ur Mustafa (de skrattar). Mustafa dyker 
upp mitt i konversationen och Peter säger att ’nu kan vi inte prata om det mer’. 
Efter bara några minuter låter det konstigt ur Mustafas maskin och de båda andra 
bryter ihop av skratt. Mustafa vänder sig om och säger: ’hörde ni, hörde ni riktigt 
ordentligt!’” (Ur fältdagboken) 

 
Peter och Rickard menar att det inte är så farligt om det någon gång blir fel, men 
berättar samtidigt om att vissa andra män, särskilt de av utländsk härkomst, 
verkar ha svårt för att acceptera misstag. Många gånger slängs av dessa män 
felkörda bitar snabbt undan på platser där ingen kan se dem istället för att läggas 
tillbaka på lagret för att återanvändas till något annat. Vid ett tillfälle, några 
veckor innan vi var där för att genomföra studien, var det en av de utländska 
männen som hade glömt att skruva åt en kran till kylvätskan, vilket innebar att 
cirka 30 liter rann ut på golvet. Bara en kort stund senare gick VD förbi och 
mannen som gjort misstaget blev alldeles vansinnig och undrade vem som 
skvallrat. Det var det ju ingen som gjort, det var en ren tillfällighet att VD råkat 
dyka upp. Ovanstående situationer skulle kunna tolkas som att männen som 
”gömmer undan” felen ser misstag som ett tecken på låg kompetens. Och 
kanske bristande kompetens inte känns lika besvärande för den som tycker det 
är viktigare att vara stark och modig, som de svenska männen? Är det angeläget 
att känna sig – och betraktas som – kompetent, blir förstås andra i samma grupp 
viktiga att jämföra sig emot; de blir signifikativa andra i en positiv bemärkelse, 
medan jämförelser kring styrka och mod kanske förefaller mindre viktiga. 
Naturligtvis gäller också det omvända förhållandet. Det blir här också tydligt att 
inte bara aspekten ålder, i enlighet med Connells (1996) teori ovan, är en 
relevant indelningsgrund vad gäller grupperingar kring kropp kontra kompetens. 
Hos männen på AB Verktyg har uppenbarligen även det etniska ursprunget 
betydelse, liksom i det förra kapitlet angående vem som bestämmer hemma. 
 
Att en del av männen framhäver noggrannhet som ett tecken på kompetens 
skulle också kunna ses som ett feminint drag enligt stereotypen. Bland annat 
menar Westberg-Wohlgemuth (1996) att noggrannhet ofta argumenterats vara 
en medfött kvinnlig egenskap och att den använts som argument för att placera 
kvinnor vid monotona, repetitiva arbeten. Att noggrannhet kan ses som både 
feminint och maskulint visar att innehållet i begreppen är föränderligt, beroende 
på kontext och inom vilken ideologisk diskurs det förs fram. 
 
Gherardi (1995) framhåller dock kompetens som en traditionellt maskulin egen-
skap. Hon ger som exempel att när en manlig kollega lagar något trasigt upp-
skattas han för sin kompetens som allt-i-allo, medan en kvinnlig kollega som 
föreslår en lämplig present till någons barn tackas för att ha använt sin kvinnliga 
intuition. På ett liknande sätt resonerar även Widding-Isaksen (1992). Författa-
ren menar att arbete utfört av kvinnor tenderar att ses som en naturligt feminin 
talang, medan arbete utfört av män ses som inlärd duglighet. Detta synsätt har 
att göra med den klassiska dikotomin mellan natur och kultur. Kvinnors kompe-
tens ses som något de är födda med, något som ligger i deras natur. Män däre-
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mot, kan tillägna sig kompetens. Synsättet kan tyckas förlegat, men är fortfa-
rande tillämpbart i detta fall, liksom i många andra. Att vi knappt får utföra 
något av männens arbete på AB Verktyg skulle därför kunna ses som att vi inte 
är kompetenta nog, vilket vi ju till stora delar heller inte är. Däremot får vi en 
gång erbjudande om att diska, det framhålls att vi ju trots allt är tjejer. I situa-
tioner som denna är det aldrig fråga om ifall vi är kompetenta eller inte. 
 
Mycket av det vi såg och hörde under våra besök på verkstaden kan tyda på att 
hushållssysslor inom AB Verktyg inte ses som maskulina arbetsuppgifter. Sven, 
mannen som ger oss erbjudande om att diska, talar vid ett tillfälle om hur lite 
han gör hemma – hans arbetsinsats vid middagarna sträcker sig till att lyfta 
potatisen från grytan till tallriken. Vi undrar dock om han hade uttryckt sig på 
samma sätt om frun hade stått bredvid? En möjlig tolkning är förstås att man-
nens syn på femininitet är olika beroende på i vilken kontext han befinner sig, 
och att det som sägs på jobbet mer är för att imponera på ”grabbarna” än statiskt 
stereotypa idéer som gäller i alla situationer. Ytterligare en möjlig tolkning kan 
vara att mannen, som arbetat förhållandevis länge inom verkstadsindustrin, 
började sin yrkesverksamma bana under en tid när kvinnor fortfarande mesta-
dels befann sig inom hemmets väggar och att de värderingar som rådde då 
fortfarande upprätthålls av honom. 
 
I de exempel som ovan tagits upp kan vi se hur femininitet, jämsides med 
maskulinitet, konstrueras på AB Verktyg – emellanåt utan att det andra könet 
ens behöver närvara. Det verkar dock finnas multipla bilder av vad både 
maskulinitet och femininitet skulle kunna innebära. I detta kapitel har vi 
diskuterat hur styrka och mod ställs i opposition till kompetens. Vissa av 
männen på AB Verktyg investerar mer än andra i ett maskulint ideal som härrör 
sig till mod och styrka. Andra framhåller mer ”inlärda” kompetenser som ett 
uttryck för maskulinitet. Olika grupperingar skapas beroende på vilken aspekt 
som sätts i centrum. Åsikter krockar och ställs i relation till varandra. Vilken 
betydelse som läggs i begreppen maskulinitet och femininitet är därmed hela 
tiden en förhandlingsfråga, men en sak är tämligen uppenbar; maskulinitet och 
femininitet är något som görs. 
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8. Avslutande diskussion 
 
I uppsatsens inledande kapitel ställdes två frågor. Den ena handlar om vad som 
betraktas som maskulint och feminint bland verksstadsarbetande män, den andra 
om hur dessa betydelser konstrueras. I föreliggande kapitel ämnar vi besvara 
dessa båda frågor, samt diskutera studiens övriga bidrag. 
 
Tidigare forskning inom området såg maskulinitet och femininitet framför allt 
som ett varande, som något en person är (t ex Robert & Uvnäs Moberg 1994). 
Enligt detta synsätt föds vi med en viss identitet, som inte nämnvärt förändras 
under vår livstid. Numera framställs maskulinitet och femininitet emellertid 
alltmer som något en person gör, i samspel med sin omgivning (t ex Kondo 
1990; Collinson 1992; Knights & Willmott 1999; Aurell 2001). Detta innebär 
att vad vi är, förändras över tiden. Det är inte något av naturen givet. Vår studie 
ger stöd åt det senare synsättet och visar att genus och identitet är något som 
konstrueras. Detta betyder dock inte att den ena av våra två forskningsfrågor 
(den som handlar om vad) är irrelevant på något sätt. I varje ögonblick är vi 
naturligtvis också något, men detta varande fungerar närmast som en utgångs-
punkt (eller ett mål) för vår fortsatta tillblivelse. 
 
Vad kan vi då säga om vad som betraktas som maskulint och feminint på AB 
Verktyg? Enligt vad som framkommit ansluter sig dessa verkstadsarbetande 
män i mångt och mycket till en traditionell syn på vad män och kvinnor är – 
män är tekniska, smutsiga, överordnade, modiga och kompetenta, medan 
kvinnor är vårdande, rena, underordnade, räddhågsna, inkompetenta och/eller 
sexobjekt (jmf horan/madonnan). Men detta är bara ”halva sanningen”. I vår 
undersökning kunde vi också se att männens agerande exempelvis kan förstås 
som omsorg, ett begrepp som vanligtvis förknippats med traditionell femini-
nitet. Att motsägelser till de traditionellt feminina bilderna inte framträder lika 
tydligt som till de maskulina, kan kanske förklaras utifrån frånvaron av kvinnor 
på arbetsplatsen. Finns det ingen (kvinna) närvarande som gör motstånd mot de 
stereotypa bilder av femininitet (och maskulinitet) som konstrueras, får männen 
fritt spelrum att utveckla sin ”fantasi" – att skapa sina egna bilder av vad kvin-
nor (och män) är. Vi kan emellertid konstatera att den ”frånvarande kvinnan” är 
ytterst ”närvarande” på AB Verktyg – bland annat i form av nakenbilder och 
prat om fruarna. Det förekom också under den tid vi besökte företaget en hel del 
diskussioner kring huruvida kvinnor var välkomna till företaget. Att anställa 
kvinnor var det egentligen bara en person som uttryckligen sa sig ha något emot, 
han tyckte de hade nog med ”kärringar” på företaget. Andra tyckte det skulle 
vara bra om kvinnor anställdes, om än av skiftande anledningar. Emellanåt 
diskuterades också om kvinnor skulle kunna klara av männens arbete. Somliga 
tyckte att det var väl inget problem, men vi blev å andra sidan aldrig erbjudna, 
ens av dessa män, att på ett aktivt sätt delta i arbetet. 
 
Så till den andra av våra frågor – hur konstrueras de stereotypa bilder männen 
på AB Verktyg har? Teknik har visat sig vara en central aspekt vad gäller ska-
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pandet av männens genusidentiteter. Genom att framhålla hur svårt det är att 
hantera maskinerna och genom att inte låta oss delta i deras arbete, konstruerar 
de en olikhet gentemot oss som kvinnor – men därmed också en likhet med 
varandra som varande män. Vid andra tillfällen är det inte distinktionen mellan 
män och kvinnor som enhetliga grupperingar som är den mest framträdande. 
Samtalen kretsar då istället kring vem av männen som har störst, bäst, eller mest 
utrustad maskin. Var och en av männen framhåller att just deras maskin är den 
största, eller den bästa, eller den som kan utföra flest operationer. Beroende på 
vilken aspekt av tekniken som sätts i centrum för uppmärksamheten, skiljer det 
sig alltså åt huruvida de uppfattar sig som lika, eller olika varandra. Vad vi 
också kunde se, visar männen stor omsorg om maskinerna och dess tillbehör. 
Traditionellt sett har omsorg ansetts vara en feminin syssla (Noon & Blyton 
2002). Hos männen  på AB Verktyg såg vi omsorg uttryckas bland annat genom 
deras ovilja över att låna ut verktygen till andra, trots att de skulle kunna passa 
även i andras maskiner. Deras sätt att agera skapar emellertid utrymme för fö-
rändring. Kanske är det dags att omvärdera begreppet omsorg från att vara något 
feminint, till att betraktas som varande rent ”mänskligt”? Som vår studie ju 
visar, finns det inte någon större skillnad mellan män och kvinnor i förhållande 
till omsorgsbegreppet – men fortfarande definierar vi det olika. 
 
Smuts har visat sig vara en annan aspekt kring vilken männen på AB Verktyg 
konstruerar maskulinitet och femininitet. Att efter en dags arbete kunna uppvisa 
en smutsig kropp anses av männen på AB Verktyg symbolisera ”en riktig man”. 
Också denna bild av mannen känns igen och bygger på stereotypa föreställ-
ningar. Vi fann att den mer ”effektiva” tvålen inte var för kvinnor, men inte 
heller för andra ”mindre” maskulina män – oavsett hur smutsiga vi var. I 
kapitlet kunde vi också se att det fanns vissa män som mer uppenbart än andra 
investerade i vad som traditionellt betraktats som maskulint. Räckte det inte att 
bara stå vid maskinerna för att bli smutsig, fanns det andra sätt att bli det. 
 
I likhet med teknik och smuts, används också mod och kroppslig styrka som en 
avskiljare mellan vad som betraktas som maskulint och feminint. Ett exempel på 
hur detta går till ges i beskrivningen av hur vi vid ett tillfälle blir erbjudna att 
byta ett borr i en av maskinerna. Genom att inte anta utmaningen bekräftade vi 
att han var modig och att vi var rädda, vilket förmodligen också var avsikten 
mannen hade när han talade om för oss hur farligt det var att genomföra opera-
tionen. Hade vi mot förmodan genomfört bytet skulle vi av männen på AB 
Verktyg inte blivit betraktade som ”vanliga” kvinnor, utan som maskulina 
sådana. 
 
Vi ger också, främst i kapitlet om över- och underordning, exempel på hur 
skämt används av männen på AB Verktyg för att konstruera och förstärka sin 
identitet. Genom att skämta om sig själva som ”djur” stärker de sin tillhörighet 
inom gruppen, samtidigt som de även förstärker sin egen underordning i den 
klassrelaterade hierarkin. Andra gånger handlar skämten emellertid om vem 
som bestämmer och gör vad hemma. Till skillnad från ovan debatteras här 
istället genusordningen, det vill säga maskulin och feminin över- och underord-
ning. I kapitlet ges också exempel på hur motstånd görs mot uppfattningar som 
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står i strid med ens självbild. Närmast tänker vi då på hur Sven, när han blir 
beskylld för att vara hunsad hemma, förpassar epitetet vidare i ”statushierarkin”. 
 
Den sista av de aspekter vi funnit viktiga vid konstrueradet av maskulinitet och 
femininitet är kompetens. Kompetens diskuteras av bland annat Gherardi (1995) 
som varande en traditionell maskulin egenskap. När en kvinna utför ett arbete 
tackas hon vanligtvis för att ha använt sina ”naturliga” egenskaper, medan en 
man uppskattas för sin kompetens. Exempel på detta gavs då vi i vår egenskap 
av att vara kvinnor erbjöds att diska (men aldrig att utföra något av männens 
arbete). Vad vi kunde se fanns det också en uppdelning baserad på etnisk 
tillhörighet mellan männen på AB Verktyg. Många av de svenska männen sa att 
männen av utländsk härkomst var mer rädda att förlora ansiktet genom ett 
inkompetent uppträdande, än de själva var. 
 
Sammanfattningsvis kan vi alltså se att det görs skillnad mellan kvinnor och 
män på AB Verktyg – men även mellan ”riktiga män” och ”andra män”. Vad 
hade då hänt om vi istället för att acceptera deras uppfattningar hade gjort mot-
stånd? Ett sådant agerande hade öppnat upp för vad Holmer-Nadesan (1996) 
kallar ett ”förhandlingsutrymme”. I ett förhandlingsutrymme finns möjligheter 
till förändring – möjligheter till ett omskapande av maskuliniteters och femini-
niteters symboliska innebörder. 
 
Slutligen har då vi nått fram till en diskussion kring vilka bidrag vår studie kan 
tänkas ha gett vid sidan av de resultat som utgör svar på forskningsfrågorna. På 
ett teoretiskt plan kan vi bland annat konstatera att jämförelsen är ett viktigt in-
slag i de situationer där maskulina och feminina identiteter konstrueras. Identite-
ter skapas genom ständiga förhandlingar kring likhet och olikhet  – de uppstår 
som ett resultat av kommunikation. Ur ett vidare perspektiv kan vår undersök-
ning också sägas öka förståelsen för vad som sker i organisationer. Människor 
är inte maskiner, utan sociala varelser som förutom att producera säljbara pro-
dukter också är involverade i produktionen av identitet. Vi har lyft fram några 
av mekanismerna kring detta; mekanismer som har konkreta effekter på hur 
arbetet utförs. Kunskapen kan göra det lättare att förstå varför/varför inte något 
fungerar som det var tänkt, till exempel varför vissa personer arbetar så bra 
tillsammans, eller varför de inte gör det. Ett viktigt bidrag ligger också i själva 
empirin. Studier av identitet och identitetsskapande har vanligtvis skett i anslut-
ning till mer ”professionella” yrkeskategorier, än i lågstatusyrken som till 
exempel verkstadsindustri. Vårt material bidrar till att minska denna kunskaps-
brist. Ytterligare ett bidrag – som vi är ensamma om såvitt vi vet – ligger i att vi 
även undersökt hur femininitet, vid sidan av maskulinitet, ser ut och konstrueras 
i en organisation bestående av enbart män. Samtidigt har vi också visat hur in-
stabila de betydelser som konstrueras kan vara, det vill säga att det handlar om 
socialt överenskomna och kontextbundna innebörder, inte om ”naturliga” 
biologiska skillnader. Genus är socialt konstruerat. 
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