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Sammanfattning 
 

Titel:  Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? En studie om hur mäns 
konstruktion av maskulinitet och femininitet påverkar jämställdhetsattityder på 
mansdominerade arbetsplatser. 

Författare:  Hanna Bark, Markus Gatier och Linda Sandström 

Handledare:  Marie Aurell 

Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng. 

Syfte:  Syftet med denna studie är att öka kunskap och förståelse för hur män 
konstruerar genus på mansdominerade arbetsplatser samt hur denna 
genuskonstruktion påverkar dessa mäns attityder till jämställda arbetsplatser. 

Metod:  För att uppnå studiens syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod 
där empirisk data samlats in genom samtal med män som arbetar på 
mansdominerade arbetsplatser. Lämpliga respondenter har framtagits genom 
ett bekvämlighetsurval, det vill säga ett urval där respondenterna ingår i vår 
egen bekantskapskrets. Gällande frågan hur män konstruerar genus så har 
empirisk data analyserats genom linsen av vår teoretiska referensram emedan 
frågan gällande hur dessa mäns genuskonstruktion vidare kan kopplas till 
attityder till jämställda arbetsplatser har analyserats fritt genom att granska 
given data. 

Slutsatser:  Denna studie har visat att män på mansdominerade arbetsplatser konstruerar 
maskulinitets- och femininitetsnormer ur varandras motsatser. Konstruktionen 
sker dels genom någon form av språkmässig komparering och dels genom 
direkta kopplingar till vad som anses vara maskulint och feminint. Ett tydligt 
mönster är att styrka främst kopplas till maskulinitet och känslosamhet främst 
kopplas till femininitet. Studien har vidare visat att den egna 
maskulinitetskonstruktionen sker dels genom jämförelse med andra män och 
dels genom att en konstruerad maskulinitetsnorm rekonfigureras. Gällande det 
senare så tycks det handla om att rådande maskulinitetsnorm inte anses vara 
tillräckligt tillfredsställande och att denna därför rekonfigureras så att den egna 
maskulinitetens definition utgör en bredare definition av rådande 
maskulinitetsnorm. Studien har vidare visat att ju längre till vänster i 
maskulinitetsskalan “rebellisk - heroisk/normal - heroisk” som män befinner 
sig, desto större medvetenhet och vilja tycks finnas vad gäller rekonfiguration 
av maskulinitetsnormer genom att addera det som normalt anses vara feminint.  
Slutligen har studien visat att olika maskuliniteter påverkar attityder om 
jämställdhet. Studien visar att ju längre till vänster i maskulinitetsskalan 
“rebellisk - heroisk/normal - heroisk” som män befinner sig, desto mer troligt 
existerar attityder som handlar om att förändra/utmana arbetsplatsens rådande 
maskulinitetsnormer och desto mer troligt är det också att dessa attityder kan 
sägas vara jämställdhetsattityder enligt ett systemförändrande spår. 
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Abstract 
 

Title:  Gendernorms in transition – a road to gender equality? A study of how men’s 
construction of masculinity and femininity affects attitudes towards equality in 
workplaces dominated by men.  

Authors: Hanna Bark, Markus Gatier och Linda Sandström 

Advisor:  Marie Aurell 

Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits.  

Purpose:  The purpose of this study is to increase the knowledge and understanding of 
how men construct gender in male-dominated workplaces, and how this gender 
construction affects these men’s attitudes towards equal workplaces.  

Method:  To achieve the purpose of the study, we have chosen to use a qualitative 
method where empirical data were gathered through conversation with men 
working in male-dominated workplaces. Suitable respondents were derived by 
a convenience sample, a sample where respondents were picked from a circle 
of our own acquaintances. Regarding the question of how men construct 
gender, the empirical data were analyzed through the lens of our theoretical 
framework, while the question of how the gender construction of these men 
can be linked to attitudes towards equal workplaces have been analyzed freely 
by examining given data. 

Results:    This study has shown that men in male-dominated workplaces construct 
masculinity- and femininity norms out of each other opposites. The 
construction is made through some form of linguistic comparison as well as 
direct links towards what is considered to be masculine and feminine. A clear 
pattern is that strength is primarily linked to masculinity and sensitivity is 
primarily linked to femininity. Furthermore, the study has shown that the 
construction of one’s own masculinity is made both through comparing with 
other men, and also through a reconfiguration of the constructed masculinity 
norm. Regarding the later, it appears that the current norm of masculinity is 
considered to be inadequate, and that’s why it is reconfigured so that the 
definition of one’s own masculinity becomes a wider definition of the current 
norm of masculinity. The study has shown that the further to the left men is 
located in the scale of masculinity “rebellious – heroic/normal – heroic”, the 
greater the will and awareness these men possess to reconfigure norms of 
masculinity by adding what is normally considered to be feminine. Finally the 
study has shown that different kinds of masculinities affect attitudes towards 
equality. The study shows that the further to the left in the scale of masculinity 
“rebellious – heroic/normal – heroic” a man finds himself, it is more likely to 
exist attitudes that includes changing/challenging the current masculinity norm 
of the workplace, and all the more likely these attitudes can be considered to be 
system-changing attitudes of equality.   
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1. Genuskonstruktion och jämställdhet - inledning 

 

1.1 Kvalitativ jämställdhet optimerar mänsklig resurstillgång 
 

Alla organisationer existerar för att nå mål. Dessa mål kan vara av varierande karaktär men 
oavsett om fokus ligger på verksamhetsutveckling eller lönsamhetsutveckling så krävs det att 
samtliga av organisationens resurser arbetar effektivt i samma riktning för att nå målen. 
Eftersom en av de viktigaste organisationsresurserna är de individer som arbetar i 
organisationen så blir det följaktligen också viktigt för organisationen att uppmärksamma det 
sätt på vilket mänskliga resurser optimalt kan nyttjas så att individ och organisation 
tillsammans kan verka i riktning mot uppsatta mål. 
 
Ett sätt som organisationen kan arbeta med att optimera mänskliga resurser på är att fokusera 
på jämställdhet. I Sverige pågår sedan ett par decennier tillbaka en stor satsning på att skapa 
jämställdhet i arbetslivet då forskare menar att detta främjar arbetsmiljö, hälsa, flexibilitet 
samt högre löner (Kjellsson, Magnusson & Tåhlin, 2014). Alexandersson (2001) menar 
exempelvis att ohälsa är starkt kopplat till de yrken som är mest könssegregerade och Moss 
Kanter (1977) visade redan för nästan fyrtio år sedan hur skeva arbetsgrupper med mindre än 
15 % av det ena könet uppvisade beteendemönster och föreställningar som ledde till 
stereotypisering vilket i sin tur skapade arbetsmiljöproblem. De arbetsplatser som tidigare 
varit icke jämställda och där förändring skett i form av ökad jämställdhet har däremot ofta 
visat många positiva resultat såsom ökad tillväxt och utveckling bland både personal och 
ledare (Däldehög et. al. 2012). Såväl Abrahamsson och Gonäs (2014) som Eriksson-
Zetterquist (2014) menar att jämställdheten i Sverige otvivelaktigt rör sig framåt i en positiv 
riktning och att många yrken har blivit mer könsblandade. Även Andersson och 
Amundsdotter (2014) ser positiva tendenser hos såväl organisationer/myndigheter som 
individer vad gäller vilja till förändring enligt ett jämställdhetsperspektiv. Trots detta vill 
Amundsdotter (2010) ändå påpeka att det är vanligt att organisationer uttalar sig som 
jämställda men att det, på grund av otillräcklig forskning, är svårt att veta hur det ser ut i 
praktiken och såväl Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) som Utredningen om 
män och jämställdhet (2014) menar att arbetslivets jämställdhetsförändringar går för långsamt. 
 
Det är dock viktigt att belysa att jämställdhetsbegreppet inbegriper flera olika dimensioner. 
En kvantitativ jämställdhetsdimension sätter fokus på arbetsplatsfördelning mellan kvinnor 
och män medan en kvalitativ jämställdhetsdimension sätter fokus på hur mäns och kvinnors 
kunskaper, värderingar och erfarenheter tas tillvara på bästa sätt för att främja utveckling 
inom alla samhälleliga områden. Det förra perspektivet handlar om mätbara mål där 
organisationen strävar efter att följa jämställdhetslagens rekommendation om jämn 
könsfördelning där det ena könet bör uppgå till minst 40 % av arbetsplatsens/arbetsgruppens 
totala anställda (Mark, 2007). Det senare perspektivet på jämställdhet fokuserar på de 
strukturer som inte nödvändigtvis förändras i och med en jämn könsfördelning (SCB, 2014). 
Mark (2007) och Wittbom (2009) gör, i enlighet med detta resonemang, skillnad på 
förändringsarbete enligt ett systembevarande spår, där fokus är jämn könsfördelning, och ett 
systemförändrande spår där fokus är att förändra processer i kärnverksamheter. Mark (2007) 
menar att en stor del av organisationers faktiska jämställdhetsarbete handlar om arbete enligt 
det systembevarande spåret vilket bidrar till att bevara rådande könsmaktsordning. Istället, 
menar Mark (2007), behöver jämställdhetsarbete ta sin utgångspunkt i ett kritiskt grundat 
förändringsarbete där det ytterst handlar om att kontinuerligt ifrågasätta de normer som 
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uppfattas som “normala” inom organisationen. Även Wittbom (2009) menar att ett alltför 
ensidigt fokus på kvantitativ jämställdhetsintegrering kan utgöra ett hinder för att uppnå en 
kvalitativ analys av jämställdhet. Kvantitativ jämställdhet är således eftersträvansvärt men 
inte nödvändigt för att uppnå kvalitativ jämställdhet. 

 
Alvesson och Due Billing (2011) menar, i enlighet med detta, att ett jämställdhetsperspektiv 
inte enbart handlar om att rekrytera lika stor andel män och kvinnor till en arbetsplats, det 
handlar även om att bryta konservativa könsmönster så att inlåsta idéer och attityder gällande 
vad som anses vara lämpligt för män och kvinnor att göra på en arbetsplats skapar en mer 
flexibel arbetskraft. Detta kan i sin tur, skapa en mer lönsam organisation (Alvesson & Due 
Billing, 2011). De menar vidare att dessa konservativa könsmönster, som idag betingar många 
arbetsplatser, leder till ett ineffektivt utnyttjande av mänskliga resurser vilket i sin tur medför 
att organisationer rekryterar, behåller, utbildar och befordrar sin personal på ett irrationellt sätt. 
Detta resonemang utvecklas vidare av Andersson och Amundsdotter (2014) och Acker (2012) 
som menar att ojämställdhet oftast finns oreflekterad och integrerad som traditionella 
könsmönster, attityder och värderingar i det vardagliga arbetslivet samt att det finns ett 
osynligt krav på att konstruera identitet i form av kön i arbetskamraters och arbetsgivares 
förväntningar. I enlighet med detta menar Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) 
att det finns mycket att göra för att nå en ökad genusmedvetenhet och därmed kunna bryta de 
inlåsta könsstrukturer som förhindrar en förändring i positiv riktning. Ett bra sätt att påbörja 
detta arbete, menar Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014), är att ägna mer 
forskning åt hur icke jämställda organisationer uppträder vad gäller de strukturer som berör 
fördomar, attityder, normer, status, respekt och möjligheter inom ett yrke. 

 
1.2 Genusmedvetenhet, maskulinitet och mansdominerade yrken 
 

1.2.1 Varför genusmedvetenhet? 
 

I bakgrunden ovan nämner vi hur ett jämställdhetsperspektiv fått allt större fäste i Sverige 
sedan ett par decennier tillbaka men att det fortfarande existerar en könssegregerad 
arbetsmarknad och att traditionella könsmönster och attityder, som ofta utgör ett hinder till en 
positiv utveckling för organisationen, ligger oreflekterade och inbäddade i organisationers 
strukturer i form av exempelvis förväntningar och krav på de individer som arbetar i den. 
 
Amundsdotter (2010), Wittbom (2009) samt Eriksson-Zetterquist (2014) menar att det som 
främst krävs för att uppnå kvalitativ jämställdhet är en genomgripande förändring av 
befintliga normer inom organisationen. En sådan organisationsförändring, menar Andersson 
och Amundsdotter (2014), är fullt möjlig eftersom konstruktion av ojämställdhet endast 
existerar så länge det finns individer som återskapar den. För att åstadkomma en sådan 
organisationsförändring krävs dock en djupare förståelse för hur konstruktion av identitet i 
form av genus verkligen går till samt hur detta konstruerande kan komma att variera, 
förändras eller uttryckas olika beroende på dess kontext. Könsstrukturer, könsmärkt arbete 
och stereotypa könsroller är således inte att betrakta som statiska men för att kunna 
genomföra en förändring gällande dessa strukturer krävs kunskap om vad som behöver 
förändras. Martin (2003; 2006) menar dock att denna kunskap kan vara svår att erhålla då 
genus i organisationer ofta konstrueras omedvetet, det vill säga att de individer som 
konstruerar identitet i form av genus inte är medvetna om att de gör det eller hur de gör det. 
Med anledning av detta påtalar Martin (2003; 2006) att genusmedvetenhet är ett första steg 
mot den förändring som Eriksson-Zetterquist (2014) samt Andersson och Amundsdotter 
(2014) menar kan bryta konservativa könsmönster. Det handlar ytterst om att förstå hur 
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organisationens sätt att bedriva sin verksamhet utgör grunden för de könsstrukturer och den 
konstruerade identitet i form av genus som individerna i organisationen anammar. 
 
Mark (2007) menar vidare att genusforskningens perspektiv, analys och resultat kan bidra till 
att organisationer förstår behovet av ett systemförändrande jämställdhetsarbete. 
Genusperspektivet behövs således för att kunna identifiera hur bristande jämställdhet faktiskt 
yttrar sig i olika situationer och sammanhang. Resultatet av sådan forskning kan därmed öka 
förståelsen för många olika problematiska jämställdhetsområden såsom maktfördelning 
mellan kvinnor och män eller hur manlig normering påverkar såväl kvinnor som män på 
arbetsplatsen. Mark (2007) menar vidare att förståelsen för dessa områden begripliggör och 
legitimerar jämställdhetsarbete och skapar grogrund för diskussion kring vilka förändringar 
som detta arbete kan åstadkomma. När organisationen tillämpar ett genusperspektiv skapas 
möjligheter att problematisera föreställningar om kön och kritiskt ifrågasätta normaliteter. I 
likhet med Martin (2003; 2006) och Mark (2007) menar Amundsdotter (2010) att kunskap om 
genus är nödvändig för att kunna identifiera och ifrågasätta normupprätthållande handlingar. 
När så befintliga genusnormer har identifierats kan individ eller organisation välja att handla 
på ett annorlunda sätt vilket skapar nya möjligheter. Detta kan leda till en högre grad av 
kvalitativ jämställdhet och därmed ett mer effektivt utnyttjande av mänskliga resurser vilket i 
sin tur skapar lönsamhet för organisationen (Alvesson och Due Billing, 2011). 
 
1.2.2 Varför behövs forskning om mäns identitet och genus i mansdominerade yrken? 
 

Ovan har vi redogjort för vikten av genusforskning och att genusmedvetenhet kan vara ett 
första steg för den organisation som önskar bedriva ett jämställdhetsarbete enligt ett 
systemförändrande spår. Varför behövs då särskilt genusforskning gällande män i 
mansdominerande yrken? Motevasel (2002) menar att forskning gällande genus och 
arbetsmarknad ofta fokuserar på män i kvinnodominerande yrken men att mer 
uppmärksamhet bör riktas mot män i mansdominerade yrken. Visserligen förekommer en 
komplexitet i sådana studier då strukturer inte blir lika tydliga i homogena grupper som i icke-
homogena grupper. Det krävs dock bara att någon individ inte faller inom den rådande 
normen för att det ska uppstå kontraster (Moss Kanter, 1993). Boschini, Muren och Persson 
(2011; 2013) menar dock att särskilt mansdominerade grupper, i jämförelse med 
kvinnodominerade grupper och könsblandade grupper, har en ökad tendens att förstå och 
förlåta normbrytare när de inte ständigt påminns om sitt kön och att detta kan vara positivt i 
vissa sammanhang där sådana attityder särskilt eftersöks inom en organisation. 
Mansdominerade organisationer behöver därför inte alltid innebära något negativt (Boschini, 
Muren och Persson (2011; 2013).  
 
I kontrast till detta menar Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) att det är just 
negativt att det fortfarande existerar många arbetsplatser där det nästan enbart arbetar män och 
att det behövs mer forskning av män och identiteter i form av maskuliniteter kopplade till 
olika mansdominerade yrken då det kan ge kunskap om och förklaringar till den 
seghet/tröghet som uppvisas på den könssegregerade arbetsmarknaden. Dessa skilda resultat 
vittnar om att det behövs fler studier kring män och identiteter i form av maskuliniteter i 
mansdominerade yrken. Även Utredningen om män och jämställdhet (2014) menar att 
forskning kring maskulinitet och maskulinitetsnormer samt hur dessa påverkar mäns attityder 
till jämställdhet behöver få mer utrymme i framtida jämställdhetsarbete. 
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1.3 Tidigare forskning om arbetsrelaterad genuskonstruktion hos män 
 

Precis som Motevasel (2002) påpekar så finns det en mängd forskning gällande hur män 
konstruerar identitet i form av maskulinitet eller femininitet i kvinnodominerande yrken. 
Bergh (1995) utförde exempelvis en studie gällande mäns arbetssituation inom hemtjänsten. 
Vid den tiden förväntades det manliga vårdbiträdet sakna kunskaper och färdigheter om hur 
ett hem skulle skötas och istället skapades traditionellt manliga arbetsuppgifter såsom mindre 
reparationer. Simpson (2014) visade även i sin studie att många manliga sjukvårdare 
fortfarande i lägre grad vill ta sig an de omsorgsfulla och vårdande delarna av sitt jobb och att 
de därför, medvetet eller omedvetet, tar avstånd från traditionellt ansett feminina sysslor för 
att istället prioritera auktoritära och tekniska arbetsuppgifter. Simpson (2014) visade vidare i 
sin studie att det fortfarande innebär en svårighet för män att förhandla med sin identitet i ett 
yrke som traditionellt uppfattas som feminint. I en studie gällande hur manlig flygbesättning 
skapar arbetsidentitet beskriver Simpson (2014) hur kabinpersonalen upplever en inre 
spänning mellan maskulin och feminin identitet och en svårighet vad gäller att separera den 
egna identiteten från den arbetsrelaterade identiteten. Resultatet från Simpsons (2014) studie 
visar att arbetsidentitet inte enbart skapas av interaktion mellan kvinnor och män utan även 
mellan maskulint “gjorda” män och feminint “gjorda” män. Dessa studier visar vad som anses 
vara maskulina respektive feminina arbetsuppgifter inom kvinnodominerande yrken och att 
det senare kan mottas med ovilja hos manlig personal på grund av omgivningens eller 
arbetsgruppens förväntningar. 
 
I kontrast till ovan angivna exempel där fokus varit forskning gällande hur män konstruerar 
identitet i form av maskulinitet i traditionellt ansett kvinnliga yrken så finns givetvis även en 
mängd studier kring män, identitet och maskulinitet i mansdominerande yrken. En studie som 
fokuserat på just detta och som särskilt väckt vår uppmärksamhet är en studie från 2004 
utförd av Wernersson och Nygren Ohlsson. I denna studie har uppsatsförfattarna valt att 
undersöka mäns arbetsrelaterade identitet genom att ta reda på vad som anses vara maskulint 
och feminint i en manlig, könshomogen organisation samt hur dessa genus konstrueras. En 
intressant aspekt här, menar vi, är det faktum att man undersökt hur femininitet konstrueras av 
män i en organisation där kvinnor inte alls är närvarande. Några viktiga slutsatser från denna 
studie är att den frånvarande kvinnan trots allt är ytterst närvarande då männen i studien 
konstruerar tydliga bilder av vad de anser att en kvinna är samt att de genom att identifiera sig 
med maskiner, smuts, mod, kroppslig styrka och kompetens konstruerar en olikhet och en 
gränsdragning mot kvinnor. Liknande gränsdragningar fann även Mellström (2004) i sin 
studie gällande maskulinitet och femininitet i en könshomogen manlig organisation. En annan 
viktig slutsats från Wernersson och Nygren Ohlssons (2004) studie är att männen i studien har 
en traditionell syn på vad män och kvinnor är men att deras agerande även inbegriper vad 
som anses vara traditionell femininitet i form av omsorg gällande arbetsplatsens maskiner. 
Denna slutsats ledde till att Wernersson och Nygren Ohlsson (2004) ifrågasatte om ett 
begrepp som “omsorg” borde betraktas som mänskligt snarare än feminint vilket kan ställas i 
kontrast till de resultat som Simpson (2014) påvisat, nämligen att män inom sjukvården tar 
avstånd från de omsorgsfulla delarna av sitt yrke. Sammanfattningsvis visar studien att det 
inte bara konstrueras skillnader mellan kvinnor och män utan även mellan männen själva i 
relationen man-man i form av grupperingar som “riktiga män” och “andra män”, något som 
även Simpsons (2014) och Mellströms (2004) studier bekräftar. Att konstruera identitet i form 
av maskulinitet och femininitet genom att distansera sig från kvinnor eller ”andra män” verkar 
således vara centralt både vad gäller såväl män i kvinnodominerade yrken som män i 
mansdominerade yrken.  
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Förutom Wernersson och Nygren Ohlssons (2004) samt Mellströms (2004) studie kan vi inte 
hitta många studier med avseende på hur identitet i form av maskulinitet och femininitet 
konstrueras av män på tydligt mansdominerande arbetsplatser utan fokus tycks ofta vara mäns 
konstruktion av genus i kvinnodominerade yrken i enlighet med Motevasels (2002) 
påpekanden. Även om det således tycks råda en viss brist på hur män konstruerar både 
maskulinitet och femininitet i mansdominerade yrken anser vi att tidigare studier om 
arbetsrelaterad genuskonstruktion inom könsblandade organisationer är högst relevanta även 
för denna studie, inte minst med tanke på att fokus i denna undersökning inte är helt 
könshomogena utan mansdominerade arbetsplatser. De exempel vi givit i detta inledande 
kapitel gällande hur män i kvinnodominerade yrken konstruerar identitet i form av genus 
skiljer sig visserligen något åt från hur män konstruerar genus i mansdominerade yrken, men i 
båda fall har det visat sig att män konstruerar genus genom att distansera sig från antingen 
kvinnor eller “andra män” samt att de anpassar sig till arbetsplatsens och omgivningens 
förväntningar. Detta anser vi vara relevant information att beakta vid studier av män, identitet 
och genuskonstruktion oavsett kontext. 

 
1.4 Fokus för studien 
 

Med anledning av diskussionerna i detta inledande kapitel, där Motevasel (2002), 
Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) och Utredningen om män och jämställdhet 
(2014) efterlyser fler studier kring män och maskulinitet i mansdominerade miljöer samt det 
faktum att vi endast kan hitta två tidigare studier där hänsyn även tagits till hur män 
konstruerar femininitet i dessa miljöer och ingen tidigare studie gällande hur en sådan 
genuskonstruktion vidare kan kopplas till jämställdhetsattityder, så anser vi att det finns goda 
skäl att rikta nytt fokus på män, identitet och genuskonstruktion i mansdominerade yrken. 
Genom att studera mäns olika former av genuskonstruktion och hur denna i sin tur skapar 
olika jämställdhetsattityder i mansdominerade yrken så kan vi förstå och identifiera de 
könsmönster som Alvesson och Due Billing (2011) och Andersson och Amundsdotter (2014) 
menar utgör ett hinder för kvalitativ jämställdhet, något som vi tidigare nämnt är en viktig 
aspekt för den organisation som vill arbeta med jämställdhet enligt ett systemförändrande spår, 
optimera mänskliga resurser och slutligen nå mål. 
 
Vi tänker oss att det jämställdhetsperspektiv som idag genomsyrar Sverige på alla nivåer och 
som kan sägas representera omgivningens samtycke till könsöverskridande arbetsuppgifter 
har medfört att fler kvinnor befinner sig på arbetsplatser som tydligt domineras av män och att 
just detta faktum i sin tur kan påverka såväl mäns genuskonstruktion som deras 
jämställdhetsattityder. I takt med att kvinnor allt mer får tillgång till traditionellt ansett 
manliga yrken så förändras rimligtvis även den kontext inom vilken män konstruerar identitet 
i form av maskulinitet/femininitet. Av den anledningen anser vi det vara intressant att 
undersöka hur män konstruerar identitet i form av maskulinitet och femininitet på 
mansdominerade arbetsplatser som, i kontrast till de studier vi tagit upp som exempel 
gällande genuskonstruktion på helt könshomogena arbetsplatser, inte är helt könshomogena 
utan där åtminstone någon kvinna arbetar och kan kontrastera, förminska eller förstärka den 
maskulinitet och femininitet som konstrueras av män. I denna studie utgår vi från att mänsklig 
identitet innehåller socialt konstruerat genus och att denna genuskonstruktion varierar från 
individ till individ. Vidare utgår vi från att genuskonstruktion till stor del är kontextberoende 
samt att det, för organisationen, är fördelaktigt att arbeta med kvalitativ jämställdhet enligt ett 
systemförändrande spår. Av den anledningen anser vi att det är intressant att utföra en 
undersökning på mansdominerade arbetsplatser där mäns olika former av genuskonstruktion 
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sätts i relation till deras olika attityder kring jämställdhet på arbetsplatsen. Vi menar att en 
sådan undersökning skulle kunna bidra till en diskussion om hur mäns genuskonstruktion går 
till när ett fåtal kvinnor närvarar på mansdominerade arbetsplatser samt hur denna 
genuskonstruktion i sin tur påverkar dessa mäns attityder till jämställdhet på arbetsplatsen.  

 
Just det faktum att det är möjligt att betrakta identitet som en social konstruktion har skapat 
många diskussioner kring hur denna kan förändras om någon parameter i dess omgivning 
förändras. Vi menar dock att det är viktigt att inte enbart tänka sig att individen kan förändras 
genom ett ifrågasättande av dennes normer, utan att även individen förändrar eller bevarar när 
denne antar dessa normer. Vi menar att förändring och att någon/något förändras sker i en 
kontinuerlig utbytesprocess men i den här uppsatsen kommer vi främst att undersöka hur 
mäns identitet i form av genuskonstruktion påverkar attityden till en jämställd arbetsplats. Det 
innebär att vi vill fokusera på processen där män på mansdominerade arbetsplatser, delvis 
utifrån rådande normer, konstruerar genus som i sin tur skapar nya normer och attityder vilka 
kan utgöra hinder eller bana väg för kvalitativ jämställdhet på denna arbetsplats. Det innebär 
ett fokus där män på mansdominerade arbetsplatser står i centrum och förändrar eller bevarar 
rådande genusnormer. Andersson och Amundsdotter (2014) menar att 
organisationsförändring med jämställdhetsfokus är fullt möjlig eftersom konstruktion av 
ojämställdhet endast existerar så länge det finns individer som återskapar den. Mark (2007) 
menar dock att ett systemförändrande jämställdhetsarbete som tar sin utgångspunkt i en 
kritisk granskning där det ytterst handlar om att ifrågasätta rådande “normala” normer och 
normeringar är mycket svårt eftersom organisationen kommer att stöta på reproduktiva krafter, 
eller motstånd i form, av djup oro och förvirring hos de individer som arbetar inom 
organisationen. Individens självbild kommer att omprövas och självklara normer och 
värderingar kan plötsligt förefalla som icke självklara (Mark, 2007). 
 
Reproduktiva krafter och motstånd visade sig även tydligt i Abrahamssons (2009) studie 
utförd under 90-talet på könsblandade industriföretag vilka hade som mål att genomgå 
förändring i den meningen att de önskade bryta upp könshomogena arbetslag, traditionella 
könsmönster samt könsmärkningen av arbete och maskiner. Detta visade sig inledningsvis 
vara mycket svårt men då Abrahamsson (2009) återvände ett antal år senare fann hon att de 
arbetsrelaterade könsmönstren inte var så oföränderliga som de först verkat. Abrahamsson 
(2009) menar därför att organisationernas vilja att förändras tillsammans med samhällets 
ökade jämställdhetsambitioner kan ha varit anledningen till att den senare studien gav långt 
mer positiva resultat än den första. Dock upplevdes fortfarande en viss tröghet och motstånd 
mot de förändringar som utmanade rådande könsmönster och i vissa fall uppmärksammades 
en ökad ojämställdhet. Framförallt i tydligt mansdominerande organisationer tycktes det 
finnas en negativ tendens att helt enkelt kopiera den rådande könsmärkningen in i framtiden 
oavsett interna eller externa förändringar i/runtomkring organisationen. Det verkar alltså råda 
en konflikt gällande det faktum att identitetsskapande är kontextberoende och att tydligt 
mansdominerade organisationer, enligt Abrahamsson (2009), har en tendens att kopiera 
rådande könsmärkning in i framtiden. Denna kontrast anser vi vara intressant då det i så fall 
skulle innebära att en mansdominerad organisation, jämfört med könsblandade eller 
kvinnodominerade organisationer, inte i lika hög grad påverkas av det externa 
jämställdhetsarbetet i samhället. Detta skulle kunna innebära att jämställdhetsarbete enligt ett 
systemförändrande spår är särskilt svårt att genomföra i en mansdominerad organisation då 
dess individer tenderar att vilja bevara rådande normer. I enlighet med Abrahamssons (2009) 
resonemang menar Utredningen om män och jämställdhet (2014) att trots att mäns självbilder 
idag utmanas av samhälleliga förändringar och politiska insatser för ökad jämställdhet så 
tycks många traditionellt maskulina normer hyllas och fortleva. Det är därför viktigt att 
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synliggöra såväl mansnormer i förändring som det motstånd till jämställdhet som denna 
förändring frambringar. Utredningen om män och jämställdhet (2014) visar vidare att många 
män har en “i-princip”-inställning till jämställdhet, det vill säga att mäns attityder till 
jämställdhet är generellt positiva samtidigt som jämställdhetsförändringar nonchaleras i det 
verkliga livet. Av den anledningen, menar Utredningen om män och jämställdhet (2014), att 
det är viktigt att koppla mäns jämställdhetsattityder till förändring och motstånd gällande 
rådande mansnormer och samhälleliga förändringar. 
 
Med hänsyn till ovanstående resonemang finner vi det alltså intressant att undersöka inte bara 
hur genuskonstruktion går till på mansdominerade arbetsplatser utan även hur denna 
genuskonstruktion vidare kan relateras till arbetsplatsens jämställdhetsattityder. Idag finns en 
mängd forskningsresultat som visar att män konstruerar identitet i form av många olika 
maskulinitetsformer, några av dessa teorier återfinns i denna studies teorikapitel. När det 
gäller forskning kring män och jämställdhet har vi dock erfarit att män ofta “klumpas ihop” 
som just män och att antingen ingen hänsyn tas till mäns olika former av maskulinitet eller så 
relateras endast den maskulinitetsnorm som är samhällsrådande till jämställdhet. Detta, menar 
vi, kan medföra att många män som inte anser sig tillhöra den samhällsrådande 
maskulinitetsnormen inte känner igen sig i problematiken gällande män och jämställdhet. 
Utredningen om män och jämställdhet (2014) menar visserligen att maskulinitetsnormer 
förändras samt att det är viktigt att synliggöra denna förändring vid studier om män och 
jämställdhet men här ligger fokus ändå på den samhälleligt rådande mansnormen i förändring, 
dvs. den hegemoniska maskulinitetsnormen, och inte på olika mäns individuella och faktiska 
maskuliniteter samt dessa maskuliniteters förändringsprocesser. Vi menar att även om en 
särskild samhälleligt rådande maskulinitet, i högre grad än andra maskulinitetsformer, 
betraktas som ett hinder för jämställdhet, i detta fall den hegemoniska maskulinitetsnormen 
enligt Utredningen om män och jämställdhet (2014), så kan det även vara värt att rikta fokus 
på andra maskulinitetsformer som exempelvis banar väg för jämställdhet eller som varken är 
för eller emot jämställdhet. Av den anledningen menar vi att det är rimligt att undersöka hur 
olika maskuliniteter faktiskt konstrueras i praktiken samt hur dessa vidare kan kopplas till 
olika jämställdhetsattityder för att på så vis få kunskap om huruvida det finns särskilda 
maskulinitetsformer som banar väg för/utgör hinder för kvalitativ jämställdhet. I den här 
studien kommer vi därför att utgå från maskulinitetsteorier som belyser att det finns olika 
typer av maskuliniteter. Dessa kommer vi att använda i studiens analys för att kunna 
kategorisera maskulinitet hos studiens respondenter. De olika kategoriserade maskuliniteterna 
kommer därefter att kopplas till respondenternas olika jämställdhetsattityder, vilka vi erhållit 
genom att granska empirisk data.  
 
Vi menar, avslutningsvis, att genom att undersöka hur män på mansdominerade arbetsplatser 
konstruerar identitet i form av genus samt hur denna genuskonstruktion i sin tur påverkar 
mäns attityder till jämställda arbetsplatser, så kan vi skapa en förståelse för hur andra faktorer 
än kompetens medverkar till att bibehålla mansdominerade arbetsplatser. Detta kan i sin tur 
skapa förståelse för den problematik som Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (2014) 
belyser genom att påtala hur den svenska arbetsmarknaden fortfarande är trög och 
könssegregerad eller för den problematik som Amundsdotter (2010) och Mark (2007) påtalar 
när de diskuterar det faktum att många icke jämställda organisationer fokuserar för mycket på 
systembevarande förändring och därmed anser sig vara oberättigat jämställda. 
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1.5 Studiens syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att öka kunskap och förståelse för hur män konstruerar genus på 
mansdominerade arbetsplatser samt hur denna genuskonstruktion påverkar dessa mäns 
attityder till jämställda arbetsplatser. Studien kommer därför att fokusera på följande två 
frågeställningar: 
 

 Hur konstruerar män maskulinitet och femininitet på mansdominerade arbetsplatser? 
 Hur påverkar mäns konstruktion av maskulinitet och femininitet deras attityder till 

jämställda arbetsplatser? 
 

Vad gäller den första frågeställningen, vars fokus är hur genuskonstruktion går till i ovan 
nämnd situation, så ämnar vi utreda denna med hjälp av studiens teoretiska referensram samt 
empirisk data. Vad gäller den andra frågeställningen, vars fokus är att ta reda på om och hur 
genuskonstruktion påverkar attityder till jämställdhet i arbetslivet i ovan nämnd situation, så 
kommer utredningen mer att ha karaktären av en empirisk observation då studiens teoretiska 
referensram ej innehåller särskilda teorier om mäns attityder till jämställda arbetsplatser. Vi 
menar vidare att kunskap från ovan angivna frågeställningar kan bidra till såväl 
genusmedvetenhet som alternativa diskussioner kring jämställdhetsproblematik på i första 
hand mansdominerade arbetsplatser men även på könsblandade och kvinnodominerade 
arbetsplatser. Detta kan i sin tur bidra till ytterligare kunskap om hur en organisation kan 
arbeta med jämställdhet enligt ett systemförändrande spår och således optimera nyttjandet av 
mänskliga resurser och därmed åstadkomma önskvärda förändringar så att könshomogena, 
könsdominerade och könsblandade organisationer med könsmärka arbetsuppgifter på ett 
effektivt sätt kan nå sina mål. 

 
1.6 Studiens disposition 

 
 

 

  

Kapitel 
1 

• I detta kapitel presenteras  bakgrund och tidigare forskning vilka tillsammans med 
studiens fokus mynnar ut i studiens specifika syfte och frågeställningar. 

Kapitel 
2 

• I detta kapitel presenterar vi våra metodologiska utgångspunkter, val av metod samt  
vårt tillvägagånssätt vid insamling av empiriska data. Kapitlet inbegriper även etiskt 
förhållningssätt samt kritisk granskning av såväl  metodval som källor. 

Kapitel 
3 

• I detta kapitel presenterar vi studiens val av teoretisk referensram. Denna består av 
teorier kring identitet och genus, maskulinitet samt organisationsförändring.  

Kapitel 
4 

• I detta kapitel sammanväver vi redogörelser för studiens empiriska resultat med egen 
analys  utifrån studiens teoretiska referensram.   

Kapitel 
5 

• I detta kapitel redogör vi för studiens slutsatser samt håller diskussion kring dessa. 
Kapitlet innehåller även  förslag på framtida forskning. 
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2. Kunskapsanspråk och metodologisk ansats 
 

2.1 Om hur vi ser på kunskap och kunskapande 
 

2.1.1 Studiens vetenskapliga förhållningssätt 
 

Gustavsson (2003) menar att det vetenskapliga förhållningssätt som forskaren antar är 
intimt förknippat med valet av forskningsmetod. Han menar vidare att den forskare som 
intresserar sig för att förstå människor antar ett förhållningssätt som kontinuerligt 
pendlar mellan moment såsom förförståelse, tolkning och förståelse.  

“Förförståelsen bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter och inbegriper 
också tidigare upplevelser och känslor.” (Gustavsson 2003, s.74) 

“Tolkning är den akt varigenom jag inför mig själv och andra presenterar - 
lägger ut - min förståelse”." (Gustavsson 2003, s.74) 

“Förståelsen skulle då vara det moment av insikt, som inträffar när vi finner 
lösningen på ett föremåls eller en människas gåta och vi plötsligt uppfattar vad vi 
ser detta föremål eller denna människa som.” (Gustavsson 2003, s.75) 

Syftet med denna studie är att öka kunskap och förståelse för hur män konstruerar genus på 
mansdominerade arbetsplatser samt hur denna genuskonstruktion påverkar dessa mäns 
attityder till jämställda arbetsplatser. Just det faktum att vi utgår från att såväl identitet som 
kön är något som till viss del konstrueras och är kontextberoende överensstämmer väl med det 
förhållningssätt till verkligheten Gustavsson (2003) beskriver. Vår förförståelse består av 
olika livserfarenheter gällande maskulinitet och femininitet samt utvalda och, för 
undersökningen, relevanta teorier. Denna förförståelse kommer medvetet och omedvetet att 
aktivt vara del av den tolkningsprocess som slutligen kommer att resultera i den förståelse 
som krävs för att besvara studiens frågeställningar.  
 
2.1.2 Studiens forskningsansats 
 

När det gäller att erhålla kunskap om verkligheten brukar främst två huvudsakliga 
forskningsansatser nämnas, nämligen den induktiva respektive den deduktiva ansatsen. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att en deduktiv ansats är rimlig när forskaren tar sin 
utgångspunkt i befintliga teorier/principer och därefter anammar vissa antaganden som sedan 
testas empiriskt. Den induktiva ansatsen innebär däremot att forskarens fokus inledningsvis 
inte ligger på begreppsplanet utan där denne istället först samlar empiri utan teoretiska 
förväntningar för att därefter bilda teorier (Trost 2010; Backman 1998).  
 
Ovan har vi redogjort för denna studies vetenskapliga förhållningssätt som innebär att med 
hjälp av förförståelse och tolkning studera ett specifikt fenomen så som det visar sig i sin 
kontext. I den här studien kommer vi att utgå från att genus är en social konstruktion men 
förutom denna utgångspunkt kommer vi inte att utgå från vidare förutfattade föreställningar 
om genuskonstruktion och jämställdhetattityder för att därefter se om dessa antaganden 
stämmer med vår empiri. I den meningen menar vi att vår forskningsansats har en induktiv 
karaktär. Inför denna studie har vi dock, för att öka vår kunskap gällande det specifika 
fenomen som vi ämnar undersöka, genomgått relevanta teorier och därmed utökat vår 
förförståelse. Studiens teorier kommer således ofrånkomligen att ligga till grund för vår 
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förförståelse och därmed kunde det tyckas som att vi anammar en deduktiv ansats. Vi vill 
dock poängtera att vi strävar efter en öppenhet inför fenomenet och att vi inte vill låta vår 
förförståelse låsa in oss i förutfattade meningar och begrepp så att dessa blir avgörande för 
studiens resultat. Vår strävan är därför att kontinuerligt kritiskt granska vår relation till vår 
förförståelse så att denna istället kan utnyttjas positivt för att se olika möjligheter vid 
tolkningsprocessen. 
 
Jacobssen (2002) menar att en induktiv ansats är att föredra vid en kvalitativ studie men vi 
menar att en strikt sådan ansats skulle innebära att vi kunde bortse från vår förförståelse vilket 
vi anser är omöjligt. Medvetenhet om förförståelsens existens innebär inte per automatik att vi 
kan ta avstånd och befria oss från dessa tidigare föreställningar. Istället är vår utgångspunkt 
att tillåta valda teorier vara en del av vår förförståelse så att vi kan närma oss fenomenet med 
relevant kunskap. Detta kommer i sin tur att öka validiteten i vår studie. Vår forskningsansats 
blir således varken strikt induktiv eller strikt deduktiv utan en blandning av dessa ansatser. 

 
2.2 Genomförande av en kvalitativ studie 
 

2.2.1 Den kvalitativa metoden 
 

Trost (2010), Kvale och Brinkmann (2009), Bell (2006) samt Gustavsson (2003) menar att 
valet av metod ytterst bör bero på studiens forskningsfråga eller syfte. Bell (2006) menar 
vidare att en kvalitativt inriktad forskare söker insikt om hur människor upplever sin 
verklighet. Syftar studien till att erhålla förståelse och finna mönster i människors sätt att 
resonera och agera så är det således rimligt att forskaren använder sig av en kvalitativ metod 
vid insamling av data. 
 
I denna studie är syftet att öka kunskap och förståelse för hur män konstruerar genus på 
mansdominerade arbetsplatser samt hur denna genuskonstruktion påverkar dessa mäns 
attityder till jämställda arbetsplatser. Då såväl frågeställningar som syfte fokuserar på 
förståelse anser vi att det är rimligt att anta en kvalitativ metod. Det viktiga för oss är inte att 
erhålla generella lagar utan snarare att få en djupare förståelse för hur genus konstrueras och 
påverkar attityder till jämställda arbetsplatser. Detta, menar vi, handlar om att förstå hur 
människor upplever sin verklighet och vår strävan är att se denna verklighet så som de 
arbetande männen ser den genom att försöka tränga in i deras livsvärldar. 
 
Men vad menar vi då när vi säger att vi utgår ifrån att kunskapande är en kontextberoende 
tolkningsprocess och att kön är en social konstruktion? Med dessa utgångspunkter skulle det 
kanske ligga nära till hands att tänka sig att vi även skulle anse att alla valda teorier i denna 
studie inte representerar verkligheten utan är konstruerade under en särskild kontext och 
därför inte kan användas av andra forskare i en annan kontext. Det finns därmed en svårighet i 
antagandet att saker och ting är konstruerade eftersom följdfrågan då naturligt blir i hur hög 
utsträckning vi anser att saker och ting är subjektivt konstruerade. Innebär det att även denna 
studie är helt subjektivt konstruerad? Och i så fall, innebär detta att resultatet av studien i 
bästa fall bara säger något om den specifika situation vi studerar och inte kan användas på 
något annat område? I den här studien utgår vi ifrån att maskulinitet och femininitet är socialt 
konstruerat och vi har anammat ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att de resultat 
som denna studie frambringar är resultat av egna tolkningar. Detta perspektiv sammantaget 
med att studien skett specifikt på mansdominerade arbetsplatser innebär mycket riktigt att 
någon generalisering av studiens resultat inte är aktuell. Generaliserbarhet har dock inte varit 
vår utgångspunkt utan vi har sökt förstå genuskonstruktion och dess påverkan på 
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jämställdhetsattityder på ovan nämnda arbetsplatser. De resultat som framkommit av våra 
subjektiva tolkningar anser vi trots allt utgöra en kunskap som mycket väl kan gälla liknande 
arbetsplatser. Bortser man från de aspekter som är knutna till just denna studies valda 
arbetsplatser kan kunskapen om genuskonstruktion komma att gälla alla platser där genus 
konstrueras. I den bemärkelsen är vår icke generaliserbara studie i viss mån ändå 
generaliserbar. 
 
Kvale och Brinkmann (2009) menar att samtal med människor ger forskaren kunskap om 
deras erfarenheter, känslor och attityder. Eftersom den här studien syftar till att förstå hur män 
konstruerar genus i mansdominerade organisationer samt hur denna genuskonstruktion vidare 
påverkar jämställdhetsattityder så har vi valt att använda oss av den kvalitativa metoden 
samtal, eller ostrukturerade intervjuer som Trost (2010) kallar det, för att samla de data som 
behövs för att besvara studiens frågeställningar. I samband med att vi diskuterade val av 
metod så ponerade vi även användningen av alternativa metoder såsom exempelvis 
observation. En observation skulle kunna hjälpa oss att urskilja varierade handlingsmönster 
bortom det sagda ordet (Trost, 2010). Att enbart använda samtal som metod kan därför 
innebära att vi inte kan uppmärksamma hur maskulinitet respektive femininitet “görs” i det 
tysta i sin naturliga miljö. Icke-verbal kommunikation såsom kroppsspråk, beteende och 
handling kan ge en helt annan information om genuskonstruktion än den som samtal kan ge. 
Även en blandad metod bestående av samtal och observation hade kunnat fungera som ett 
rimligt metodval för denna studies syfte och frågeställningar men i slutändan valde vi att 
endast ha samtal som metod då vi anser att denna metod kan ge oss en förståelse för hur språk 
konstruerar genus samt hur de arbetande männen resonerar kring jämställdhet och vad de 
anser att maskulinitet och femininitet är. Av den anledningen anser vi att en metod bestående 
av samtal är den metod som bäst kan besvara studiens frågeställningar. 
 
2.2.2 Urval  
 

Föremål för denna studie är mansdominerade arbetsplatser, det vill säga arbetsplatser med en 
klar majoritet av män men där ändå någon kvinna arbetar. Detta medför att vi eftersöker 
specifika arbetsplatser vilket i sin tur innebär en begränsning gällande studiens första urval 
som gäller val av arbetsplatser. För det första måste en sådan arbetsplats återfinnas och 
därefter ska denna också ge sitt samtycke till studien. Redan i studiens inledningsskede 
diskuterade vi lämpliga arbetsplatser för denna studies undersökning men erfor snart att alla 
de kontaktade arbetsplatserna var ointresserade av studier gällande genuskonstruktion. 
Eftersom svårigheten att finna en samtyckande arbetsplats blev allt mer påtaglig ju längre tid 
som gick samt det faktum att arbetsplatskriterierna för denna studie är specifika så valde vi 
slutligen att använda oss av det som Trost (2010) kallar för ett bekvämlighetsurval, ett urval 
där forskaren tar vad han/hon råkar finna. I denna studie har vi därför valt arbetsplatser där 
någon i vår bekantskapskrets arbetar vilket har medfört att vi lättare har kunnat uppnå 
samtycke. Vidare har vi även använt oss av bekvämlighetsurval beträffande denna studies 
andra urval, som gäller val av respondenter. I denna studie har vi således valt ut tre 
respondenter där samtliga ingår i vår bekantskapskrets. Eftersom studiens frågeställningar inte 
innebär att respondenterna behöver ha någon särskild förkunskap så menar vi att ett 
bekvämlighetsurval inte är någon nackdel. Vi har därför vi inte genomfört några särskilda 
kunskapskontroller. Däremot har vi i intervjuskedet inlett med en kort genomgång av studiens 
teoretiska utgångspunkter, nämligen att genus är en social konstruktion. 
 
Trost (2010) påtalar vikten av variation i en kvalitativ studie där urvalet inte är representativt. 
Eftersom vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval för denna studies val av mansdominerad 
arbetsplats så har vi av naturliga skäl inte kunnat kategorisera respondenter för att erhålla 
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någon särskild variation. Snarare har vi fått nöja oss med det som erbjudits. Detta anser vi inte 
vara någon nackdel eftersom studiens syfte eller frågeställningar inte kräver någon variation 
av respondenter annat än att det ska finnas en minoritet av kvinnor på de mansdominerade 
arbetsplatserna. Vidare menar vi att även om vi i förväg inte kunnat försäkra oss om variation 
så är detta trots allt en naturlig aspekt i alla grupper och därför torde variation ofrånkomligen 
existera även i en grupp som domineras av det ena könet. Då denna studie inte fokuserar på 
intersektionen mellan genus och andra aspekter så anser vi att ett av oss i förväg 
kategoriserande för att skapa variation av respondenter inte varit nödvändigt för att besvara 
studiens frågeställningar. 
 
2.2.3 Datainsamling 
 

Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) samt Andersen (2012) beskriver data som antingen 
primära, i de fall forskaren samlat in dessa själv, eller sekundära, i de fall andra 
personer/institutioner samlat in dessa. Primärdata kan ytterligare delas in i stimulidata och 
icke-stimulidata där det förra är den data som forskaren erhållit i samband med att exempelvis 
en intervjufråga stimulerat respondenten till att ge ett svar. All övrig data, där forskaren inte 
stimulerat en reaktion från respondenten, är således icke-stimulidata (Andersen, 2012). 
 
I denna studie har vi inte använt oss av någon sekundärdata och vår primärdata har erhållits 
från de samtal som är studiens metod för datainsamling. Denna primärdata utgör, i enlighet 
med Andersens (2012) definition, studiens stimulidata. I en del fall har respondenterna avvikit 
från ämnet och spontant berättat något utifrån ett tidigare upplevt minne som vi ansett vara 
relevant för denna studie. Då dessa berättelser stundtals inte har upplevts som riktade mot oss 
utan som en form av, för respondenterna, högt uttalad minnesbearbetning, finns det dock skäl 
att ifrågasätta om all erhållen data varit stimulidata eller om viss data, trots allt, bör betraktas 
som icke-stimulidata. 
 
2.2.4 Samtal 
 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver hur en forskare som använder sig av metoden samtal 
kan liknas vid en resenär på väg till ett annat land i syfte att återge en berättelse vid sin 
hemkomst. Dessa berättelser tolkas av resenären både under och efter samtalet innan de 
återförs till hemlandet.  
 
I den här studien har vi likt Kvale och Brinkmanns (2009) resenärer stigit i land på den 
okända marken mansdominerad arbetsplats. Väl där inledde vi samtal med personalen om 
deras arbete. Vi ansåg att det var viktigt att tidigt skapa ett förtroende och av den anledningen 
försökte vi att skapa en så naturlig situation som möjligt genom hålla samtalen öppna och 
varierade samt i en slags dialogform. Det innebar att samtalen ofta inledningsvis hade en 
allmän, ostrukturerad karaktär men att vi, ju längre tid som gick, kunde ställa frågor som 
berörde vårt forskningsområde mer direkt. Såväl Andersen (2012) som Trost (2010)  menar 
att en frågesituation karakteriseras av i vilken grad den är strukturerad och standardiserad. En 
intervju med hög struktureringsgrad innebär att frågorna är på förhand bestämda och att det 
finns en medveten ordningsföljd av såväl ämnen som frågor. Standardiseringsgraden handlar 
om i vilken utsträckning olika respondenter utsätts för samma frågesituation vad gäller 
ordningsföljd och situationens omkringliggande villkor, men det handlar också om huruvida 
respondenten har öppna eller slutna svarsmöjligheter. Eftersom vi har använt oss av 
förutbestämda frågor men inte strikt hållit oss till ämnet under alla samtal så anser vi att vi 
haft en låg grad av strukturering. Detta har dock inte varit till någon nackdel då vi ändå ansett 
att vi haft tillräckliga möjligheter att erhålla de data som behövs för att besvara studiens 
frågeställningar. Exempel på sådana möjligheter är att samtalen inte har varit tidsbegränsade 
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samt att vi haft möjlighet att kunna ställa följdfrågor i efterhand. Hade vi inte haft möjlighet 
att ställa följdfrågor i efterhand eller haft tidsbegränsade samtal så hade vi med nödvändighet 
behövt en högre grad av struktur under samtalen för att erhålla samma data. Ytterligare 
fördelar med låg strukturering är att det skapat en avslappnad situation vilket vi anser varit en 
central aspekt vad gäller att bygga upp ett förtroende mellan oss och respondenterna. Vad 
gäller samtalens standardiseringsgrad så har även den varit låg då vi anpassat våra frågor efter 
såväl respondent som situation. I många fall har vi låtit respondenten styra samtalen för att 
undvika att vi själva ställer frågor som återskapar vad som anses vara maskulint eller feminint. 
Vi har således inte ställt samma frågor i en specifik ordningsföljd eller samtalat lika länge 
med var och en av respondenterna vilket innebär att variationsmöjligheterna i samtalen varit 
stora. 
 
Trost (2010) menar att flera intervjuare under en och samma samtalsprocess kan vara en 
nackdel för respondenten eftersom denne kan uppleva sig hamna i ett underläge. Detta är en 
viktig motivering till varför vi valt att enbart ha en enda intervjuare under samtalen. En ensam 
undersökare kan dock, enligt Andersen (2012) försöka att anta olika roller för att utöka sitt 
perspektiv. I den här studien har vi, som tidigare nämnts, valt att endast ha en intervjuare och 
då vi respekterar svårigheten i att medvetet lyckas definiera det egna utgångsperspektivet för 
att därefter kunna anta roller med alternativa perspektiv, så har vi fått nöja oss med denna 
enda intervjuares perspektiv. Det innebär att all information under samtalsprocessen har 
tolkats av denna enda intervjuare i samma ögonblick som hon lyssnat till respondentens svar 
eller observerat dennes kroppsspråk. Information har därefter valts ut och antecknats. Även 
om vi valt att föra vidare empirisk data i form av anteckningar så att samtliga 
gruppmedlemmar haft möjlighet att tolka denna så har den ändå förtolkats och selekterats ur 
en ensam intervjuares perspektiv. Vi är därför medvetna om att detta kan ha begränsat vår 
studie och diskussioner och spridning av anteckningar har således varit det sätt på vilket vi 
försökt att öka graden av alternativa perspektiv innan det att vi påbörjat studiens 
analysprocess. 
 
Vidare har vi valt att inte använda oss av ljudupptagning under samtal med respondenterna. 
Anledningen till detta val beror på att vi anser att en ljudupptagning kan begränsa 
respondenternas grad av spontanitet under samtalen och få dessa att känna sig besvärade eller 
hämmade (Trost, 2010). I detta finns en risk att information går förlorad. Istället har vi valt att 
fortlöpande anteckna under samtalens gång för att eventuellt komplettera med 
minnesanteckningar vid ett senare skede. Även med denna metod riskerar information att gå 
förlorad och det är vi medvetna om. Information som förloras på grund av att respondenten 
känner sig besvärad eller hämmad anser vi dock vara en större förlust än den information som 
går förlorad vid anteckningar. Under varje samtal har vi antecknat en mängd citat som senare 
används och studeras i detalj i denna studies empiri- och analyskapitel. För att säkerställa att 
citaten är såväl korrekt uppfattade som korrekt antecknade har vi, efter varje enskild intervju, 
upprepat dessa inför berörd respondent och fått dennes klartecken innan vi fört citaten vidare 
till analys.  
 
Syftet med den här studien är att skapa förståelse för hur män konstruerar genus på 
mansdominerade arbetsplatser samt hur denna genuskonstruktion påverkar dessa mäns 
attityder till jämställda arbetsplatser. Samtliga respondenter är således män och då 
intervjuaren är kvinna kan det finnas skäl att ägna eftertanke åt det faktum att hennes närvaro 
har påverkat såväl respondenternas svar som kroppsspråk under samtalen. Intervjuarens 
närvaro kan således ha resulterat i beteenden och utsagor som kanske inte skulle ha ägt rum 
om intervjuaren varit man. Eftersom vi vill studera hur män konstruerar 



Hanna Bark, Markus Gatier och Linda Sandström          Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? 
 

21 
 

maskulinitet/femininitet på mansdominerade arbetsplatser där kvinnor närvarar så anser vi 
dock att vår närvaro som kvinna under samtalen kan betraktas som en fördel. Således är 
sanningshalten i respondentens svar inte det viktigaste utan det som denne svarar oss anser vi 
kan spegla den han/hon vill vara även på sitt arbete med en minoritet kvinnor, och det är just 
detta vi vill fånga i denna studie. Möjligtvis kunde vi ha utfört någon av intervjuerna med en 
manlig intervjuare för att erfara skillnader i respondenternas svar eller kroppsspråk men 
eftersom studien begränsar sig till tre respondenter så anser vi att sådana studier är irrelevanta 
då skiljande resultat lika gärna kan bero på andra omständigheter. 
 
Slutligen, vad gäller metoden samtal, så är vi medvetna om att de frågor vi ställt till 
respondenterna kan ha missuppfattas likväl som att deras svar kan ha missuppfattats av oss. I 
de fall vi upplevt att respondenten missuppfattat vår fråga har vi ställt icke ledande följdfrågor 
tills dess att vi ansett att respondenten uppfattat frågan på ett riktigt sätt. I de fall vi har 
missuppfattat respondentens svar är dock möjligheterna begränsade då vi förmodligen inte 
alltid varit medvetna om detta. I de fall vi i ett senare skede ställt oss frågan ”vad menade 
respondenten egentligen?” så har vi, om vi ansett att frågan haft stor betydelse för studiens 
analysprocess, återkommit till specifik respondent och önskat en utförligare beskrivning. I 
annat fall har vi strukit frågan och inte tagit med den i analysprocessen. 
 
2.2.5 Analysmetod  
 

Andersen (2012) menar att analys av kvalitativ data sker kontinuerligt under hela 
forskningsprocessen och att begreppsbildning, kategorisering, analys och tolkning är 
delprocesser som ofta är inflätade i varandra. Vårt analys- och tolkningsarbete pågick redan, 
medvetet och omedvetet, under de samtal som gjordes på vald arbetsplats. Till vår hjälp valde 
vi att använda oss utav en anteckningsbok i vilken vi kunde anteckna respondenternas svar. 
Redan i detta skede pågick, från vår sida, ett medvetet urval av vilken information som vi 
ansåg vara relevant nog att anteckna. Men det finns även ett omedvetet urval av information i 
och med svårigheten att överföra rådata till anteckningar på ett så korrekt sätt som möjligt. 
Respondentens ansiktsuttryck och kroppsrörelser tar många gånger per automatik plats i 
observatörens eller intervjuarens minne (Trost, 2010). Det finns således en risk att vi inte varit 
medvetna nog att anteckna väsentliga ansiktsuttryck eller kroppsrörelser och därmed skapat 
en lucka mellan den verkliga situationen och våra anteckningar. Detta kan uppfattas som en 
nackdel men det är också en nödvändighet när forskaren vill förenkla verkligheten och göra 
den mer överskådlig (Andersen, 2012). 
 
Då inte samtliga gruppmedlemmar deltagit i undersökningsmomentet valde vi att skriftligt 
föra vidare material från anteckningsboken så att alla i gruppen kunde ta del av insamlad data 
från samtalen. Anteckningarnas kopiering utfördes enbart på det material som gällde 
respondentens direkta svar. Alla övriga anteckningar gällande tolkning, delanalys eller 
frågeställningar som uppkommit under samtalen kopierades inte. Anledningen till detta var att 
vi, i analysens tidigaste skede, inte ville föra över enskilda tolkningar till de gruppmedlemmar 
som inte deltagit vid undersökningsmomentet utan istället möjliggöra en så bred 
tolkningsrymd som möjligt inför kommande analys. Under kopieringen inkluderades 
respondentens skratt, pauser och betoningar (Trost, 2010) i de fall sådana förekommit i 
anteckningsboken. Fördelen med att föra vidare anteckningar i denna studie är, som vi redan 
nämnt, att samtliga gruppmedlemmar kunde ta del av insamlad data och därefter använda 
denna data för egen tolkning. Nackdelen är att det är tidskrävande och skapar många 
dokument som till en början är svåra att överblicka. 
 



Hanna Bark, Markus Gatier och Linda Sandström          Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? 
 

22 
 

Efter att ha läst igenom det kopierade materialet från anteckningsboken så valde vi att 
använda oss av den metod som Trost (2010) och Bell (2006) kallar för kodning. Vi läste 
igenom den kopierade texten och markerade, för hand med märkpenna, intressanta ord och 
satser som vi ansåg kunna ingå i klassificeringar av olika slag. Vår utgångspunkt var att anta 
en så öppen och nyfiken ansats som studiens syfte och frågeställningar tillåter för att minska 
risken att gå miste om mönster som vid en första anblick inte verkade så uppenbara (Trost, 
2010). När denna första kodning var genomförd återvände vi, nu med utgångspunkten att vara 
mer selektiv, till texten för att försöka hitta samband bland mönstren. På detta vis arbetade vi 
med texten i omgångar och således kunde vi reducera materialet och hitta de slutliga samband 
vilka skulle ligga till grund för studiens tolkningsprocess. Under hela analysprocessens gång 
diskuterade vi kontinuerligt möjliga mönster och kontraster så att samtliga gruppmedlemmars 
perspektiv och åsikter kunde uttryckas. Detta arbetssätt skapade en mångfald av olika 
tolkningar och en mycket kreativ arbetsmiljö. 
 
2.2.6 Etiskt förhållningssätt 
 

I den här studien har vi valt att använda oss av en metod bestående av samtal. Redan i 
samband med våra första förfrågningar gällande samtal med möjliga respondenter så 
underströk vi att såväl respondenter som den organisation inom vilken de arbetade i skulle 
garanteras anonymitet i studien. Då genuskonstruktion kan upplevas som ett känsligt ämne 
ansåg vi det vara viktigt att anonymitetsgaranti gavs redan i första kontakt så att inte 
avsaknaden av detta skulle utgöra ett skäl för respondenterna att tacka nej till studien. Trost 
(2010) menar att forskaren måste respektera såväl organisationens som respondentens 
integritet under hela studiens arbetsprocess och att garantera anonymitet och tystnadsplikt var 
ett sätt för oss att göra just detta. Genom att inte nämna några namn i studien, varken på 
organisationen eller dess personal, så minimerar vi risken att någon “hängs ut”. Då vi 
dessutom har utfört samtal med respondenter från olika arbetsplatser så minskar risken för 
personkoppling av studiens utvalda citat. Vi har noggrant övervägt vilka citat som använts i 
studiens empiri och analyskapitel. Överhuvudtaget har vi varit noga med att endast ta med 
sådana data som kommer att användas för analys och förståelse (Trost, 2010). 
 
I första kontakt med valda respondenter så angav vi vårt syfte med studien. Enligt Kvale och 
Brinkman (2009) innebär ett informerat samtycke att forskaren informerar om studiens syfte, 
hur studien är upplagd, vilka risker och fördelar som kan vara förenat med deltagande i 
studien samt att respondenterna när som helst har rätt att dra sig ur undersökningen. I enlighet 
med detta har vi försäkrat oss om att samtliga respondenter haft god kunskap om studiens 
syfte samt dess eventuella risker. Vi informerade samtliga respondenter om att denna studie 
skulle komma att bli offentlig men att graden av spridning i nuläget är oklart. Vi informerade 
även om att tystnadsplikt råder samt att varje enskild respondent har rätt att välja att inte svara 
på våra frågor eller när som helst avbryta samtalen eller helt och hållet dra sig ur 
undersökningen. Trost (2010) menar att det kan vara svårt för en respondent att välja att inte 
besvara en fråga eftersom det kan anses vara oartigt. Väl medvetna om detta har vi försökt att 
vara lyhörda gällande såväl tonfall som kroppsspråk under samtalen och således valt att ta ett 
steg tillbaka i de fall där en specifik fråga har verkat uppenbart besvärande. 
 
2.2.7 Studiens trovärdighet  
 

Trost (2010) menar att den kvalitativt inriktade forskarens fokus är att söka förståelse och att 
denne därför inte kan utgå från att människan är statisk gällande såväl beteenden som åsikter. 
Av den anledningen använder en sådan forskare begrepp som trovärdighet, snarare än 
begrepp som validitet och reliabilitet, vid förklaringen av studiens giltighet. 
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I den här studien har vi antagit ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att vi inte utgår 
ifrån att människan är statisk samt att vi strävar efter att förhålla oss öppna inför fenomenet 
och i beredskap att ändra vår förförståelse under undersökningens gång. Gustavsson (2003) 
menar att en forskare ständigt rekonstruerar den kontext som det tolkade objektet är en del av 
och att denna rekonstruktion ökar giltigheten hos dennes tolkningar. I enlighet med detta 
resonemang så menar vi därför att validitet trots allt har en plats i denna studie, men kanske 
på ett annat sätt än det som Trost (2010) anger. Genom att anta en resonerande och 
reflekterande ton under samtliga rubriker i detta kapitel så hoppas vi att vi begripliggjort 
studiens tillvägagångssätt på ett sådant sätt att studien framstår som trovärdig för läsaren. De 
åtgärder vi har vidtagit för att öka trovärdigheten i studien följer enligt nedan: 
 

 Vi har, i studiens inledande fas, valt att studera många olika teorier samt tidigare 
forskning inom aktuellt problemområde för att bilda oss en uppfattning om hur män 
konstruerar genus. Dessa studier har inte bara inbegripit män i mansdominerade 
organisationer utan även män i könsblandade eller kvinnodominerande yrken då vi 
menar att den kunskapen ger oss ett bredare perspektiv gällande genuskonstruktion i 
olika kontexter. 

 Vi har reflekterat över etiska aspekter och vidtagit åtgärder för att upprätthålla god etik 
under hela arbetsprocessen. Exempel på detta är garanterad anonymitet, samtycke och 
minimal användning av citat. Dessa åtgärder återfinns under rubrik 2.2.6 i denna 
studie. 

 Vi har redogjort för hur studiens samtal gått till. Under samtalen har vi ställt 
följdfrågor eller alternativa frågor i de fall det har behövts men vi har försökt att hålla 
antalet frågor på en lagom nivå. Vi har inte använt någon form av påståendefrågor, 
inte heller låtit våra åsikter färga frågorna eller få betydelse under hela arbetets gång. 

 Dokumentation i anteckningsbok har förts under samtalens gång och denna har 
kopierats så att samtliga gruppmedlemmar haft möjlighet att tolka empirisk data. Vi 
har särskilt tagit hänsyn till svårigheten att anteckna korrekta citat utan ljudupptagning. 
För att säkerställa tillförlitligheten i citaten har vi därför valt att, efter varje enskilt 
samtal, upprepa antecknade citat för berörd respondent för att på så sätt få 
respondentens godkännande vad gäller citatens korrekthet innan vi tagit dessa vidare 
till analys. 

 Vi har noggrant diskuterat gruppmedlemmarnas olika alternativa tolkningar av 
empirisk data för att på så vis urskilja kontrasterande perspektiv och därmed har vi 
också haft möjlighet att förbättra analysprocessen. 

 
2.3 Källkritik 
 

I det här arbetet har vi använt oss av en mängd olika källor. Vad gäller litteratur i form av 
böcker har vi fått erfara att bibliotekens litteratur gällande genus kan innehålla en mycket 
varierad kvalité, åtminstone om vi betänker att litteraturen ska användas för en 
kandidatuppsats. Inledningsvis har vi därför sållat både vitt och brett tills vi hittat den 
litteratur som berört vårt ämnesområde på ett kvalitativt sätt. De författare, vars litteratur vi 
valt ut, anser vi vara pålitliga och relevanta då de mycket ofta förekommer som källor i 
vetenskaplig forskning gällande genus, jämställdhet och organisation. Detta gäller även den 
rapport utgiven av Delegation för jämställdhet i Sverige (2014) som återfinns som källa på 
många ställen i det inledande kapitlet. Många av skrivande författare i denna rapport, såsom 
exempelvis Ulla Eriksson-Zetterquist och Lena Abrahamsson, har mångårig erfarenhet 
gällande forskning om kön och organisation. 
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Friberg (2012) menar att det är särskilt viktigt att forskaren är källkritisk till material som inte 
är vetenskapligt granskat. De vetenskapliga artiklar vi använt oss av i denna studies inledande 
och teoretiska kapitel har vi hämtat från Blekinge Tekniska Högskolas online-bibliotek och 
samtliga är kategoriserade som scholary & peer-review med undantaget av Boschini, Muren 
och Perssons (2013) artikel Är kön en social konstruktion? som är en svensk 
översättning/sammanfattning av artikeln “Men among men don’t take norm enforcement 
seriously” skriven av samma författare och klassad som ”scholary” och ”peer-review”. Att 
skrivet material klassas som peer-review innebär att erfarna forskare bedömt artiklarnas 
vetenskapliga innehåll (Andersen, 2012). 
 
Det förekommer även källor i denna uppsats som inte är att föredra vid författandet av en 
egen uppsats. Ett exempel på en sådan källa är det andrahandscitat som återfinns i det 
teoretiska kapitlet gällande identitet. I det här fallet har vi ägnat mycket tid åt att finna 
originalkällan utan att lyckas och då vi bedömt att detta citat på ett mycket bra sätt beskriver 
vår syn på identitet så har vi valt, trots allt, att behålla det som en andrahandskälla. Ytterligare 
exempel på en källa vars tillförlitlighet är svår att avgöra är den magisteruppsats skriven av 
Wernersson och Nygren Ohlsson (2004) som vi använder som underlag för diskussion i denna 
studies inledande kapitel. Denna magisteruppsats har haft särskild betydelse för oss då dess 
ämnesval och undersökningsområde är nära relaterat till vår studies undersökning och vi anser 
därför att det är högst rimligt att använda denna som källa. 
 
Slutligen ett par ord om källor och tidsaspekt. Vi är medvetna om att en del källor i det 
teoretiska kapitlet kan anses vara omoderna då de är skrivna under sent 90-tal. Vi anser dock 
att innehållet i källan är långt mer avgörande än huruvida den är skriven idag eller igår. Att 
dessa teorier dessutom utgör underlag i många moderna studier påvisar det faktum att de 
fortfarande är aktuella. Således har vår främsta strävan varit att välja ut teorier som vi anser 
vara relevanta för denna studies analysprocess. 
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3. Identitet och genus i förändring - teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Begreppsliga utgångspunkter 
 

Kön och genus är två begrepp som är centrala i denna studie och eftersom det råder olika 
uppfattningar om vad som ingår i dessa begrepp så har vi valt att redogöra djupare för vår syn 
på kön och genus i detta teoretiska kapitel. Vi anammar ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv gällande kön enligt Alvesson och Due Billings (2011) teorier vilket innebär att kön 
inte anses vara en egenskap hos individen utan ett resultat av social konstruktion. Vi menar 
därmed att det biologiska könet är medfött men att begreppsparen man/kvinna, 
manlighet/kvinnlighet och maskulinitet/femininitet alla antar olika grader av social 
konstruktion där det sistnämnda anses vara helt socialt konstruerat. Det som inte är biologiskt 
medfött väljer vi därför att benämna som maskulinitet/femininitet eller genus i denna studie. 
 
Mansdominerad arbetsplats innebär att arbetsplatsen är dominerad av män utan att behöva 
vara enkönad. Vårt riktmärke är jämställdhetslagens rekommendationer om att könsblandade 
och jämställda arbetsplatser bör innehålla minst 40 % av det ena könet (Abrahamsson & 
Gonäs, 2014; Mark, 2007). I denna studie innebär således begreppet mansdominerad 
arbetsplats en arbetsplats där antalet arbetande män överstiger 60 % av det totala antalet 
arbetande och där antalet arbetande kvinnor understiger 40 % av det totala antalet arbetande. 

 
3.2 Att förstå identitet och genus 
 

3.2.1 Identitet - en oföränderlig essens eller en social konstruktion? 
 

Alla människor har en identitet. Denna identitet särpräglar individen och gör denna unik och 
den agerar som ständig följeslagare oavsett tid och rum. Trots att identiteten därför torde vara 
något högst naturligt och vardagligt tycks identitetsbegreppet vara mycket svårdefinierbart, 
ifrågasatt och perspektivberoende. En filosof som Platon eller Aristoteles skulle förmodligen, 
ur ett essentialistiskt perspektiv, betrakta identiteten/jaget som någonting medfött, statiskt och 
oföränderligt medan en sociolog som Stuart Hall istället skulle anta ett konstruktionistiskt 
perspektiv och hävda att identitet till stor del är en social konstruktion som i alla högsta grad 
är föränderlig och kontextberoende.  

 
“The critical thing about identity is that it is partly the relationship between you 
and the Other. Only when there is an Other can you know who you are…And 
there is no identity...without the dialogic relationship to the Other. The Other is 
not outside, but also inside the Self, the identity. So identity is a process, identity 
is a split. Identity is not a fixed point but an ambivalent point. Identity is also the 
relationship of the other to Oneself.” (Hall 1989, citerat i Brady 1995, s.41) 

 
Mellan dessa polaritetsperspektiv finns också olika grader av mellanliggande perspektiv där 
det är rimligt att anta att en del av identiteten är statisk och oföränderlig medan en annan del 
är socialt konstruerad och därmed föränderlig. Watson (2008) ger exempel på en sådan 
tudelad identitet vilken innehåller dels en intern självidentitet som är den egna individens idé 
om vem han/hon ska bli, och dels en extern social identitet som kan förstås som ett kulturellt 
fenomen vilken relaterar till olika sociala kategorier och utgör en passage mellan 
självidentiteten och dessa. Den sociala identiteten utgör således ingen del av självidentiteten 
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men den påverkar denna i ett kontinuerligt identitetsskapande arbete i och med att 
självidentiteten speglas mot andra och reagerar när andra speglar tillbaka mot sig själv. Även 
Karlsson, Ulvros och Zander (2006) menar att identiteten är i ständig rörelse och interaktion 
med samhället. Denna sammanfogning av individer och kollektiv ligger till grund för 
identitetsskapande processer och det är detta perspektiv på identitet som kommer att ligga till 
grund för denna studie. 
 
3.2.2 Kön som socialt konstruerad identitetsgrund 
 

Vad består då identiteten av? Även detta är en fråga som inte har ett tydligt svar men den 
allmänna förståelsen av identitet, när begreppet används i vardagligt språk, är att det 
inrymmer identitetsgrunder såsom exempelvis kön, klass, ålder och etnicitet (Karlsson, 
Ulvros & Zander, 2006). De två synsätt gällande identitet, essentialism och konstruktionism 
som angivits tidigare i denna diskussion, är också allmänt vedertagna synsätt inom genusteori 
och studiet av kön. Janis Bohan (1993) menar att ett essentialistiskt perspektiv på kön innebär 
att kön betraktas som en faktisk egenskap hos individen. Att vara man eller kvinna är något 
inneboende och beständigt som inte påverkas av den sociala kontext individen befinner sig i. I 
kontrast till detta innebär det konstruktionistiska perspektivet att kön inte är någon egenskap 
hos individen utan ett resultat av social konstruktion. 

 
“Rather, the constructionist argument is that gender is not a trait of individuals at all, 
but simply a construct that identity particular transactions that are understood to be 
appropriate to one sex.” (Bohan 1993, s.7) 

 
“Aktuella könsmönster är således historiskt tillfälliga fenomen. Kön idag och kön 
i övermorgon är mer eller mindre annorlunda fenomen.” (Alvesson 1997, s. 313) 

    
När forskare under 90-talet alltmer började tolka kön som en social konstruktion utvecklades 
begreppet “genus” (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). I kontrast till begreppet “kön” 
som kan sägas inrymma en biologisk dimension så handlar begreppet “genus” således om en 
social dimension. Roth (2011) menar exempelvis att genus är en struktur, ett socialt mönster 
med tydliga förväntningar som utgår från det biologiska mönstret. Alvesson och Due Billing 
(2011) förtydligar detta resonemang genom att relatera olika könsbegrepp till biologiskt 
respektive socialt kön enligt Figur 1 nedan. 

 
 

 
 
 

Biologiskt kön                   Socialt kön 
 

Figur 1: Från biologiskt kön till genus. (Alvesson & Due Billing 2011, s. 316) 

Det biologiska könet som återfinns längst till vänster i figuren inbegriper de fysiska 
kroppsskillnaderna mellan en kvinna och en man. Här använder Alvesson och Due Billing 

P-person/ 
V-person Man/Kvinna Manlighet/

Kvinnlighet 

Makulinitet
/ 

Femininitet 
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(2011) begreppen P-personer om biologiska män och V-personer om biologiska kvinnor och 
människan uppfattas som ett objekt eller en kroppsbärare. Nästa steg handlar om 
begreppsparet Kvinna/Man vilket främst kopplas till det biologiska könet, dock inte lite strikt 
som begreppsparet P-person/V-person. Därefter följer begreppsparen Manlighet/Kvinnlighet 
samt Maskulinitet/Femininet där det senare beskrivs som en total social konstruktion utan 
koppling till ett fysiskt och biologiskt kön. Här handlar det snarare om hur värderingar, 
känslor och tankar karakteriserar människan. Alvesson och Due Billing (2011) betonar även 
att det som anses vara maskulint och feminint varierar beroende på sammanhang, tid och 
kultur. Även Roth (2011) menar att de föreställningar och förväntningar som finns gällande 
manligt/kvinnligt och maskulint/feminint förändras långsamt över tid och skapas, återskapas 
och upprätthålls såväl på ett individuellt som på ett strukturellt plan. Hur dessa olika 
könsdimensioner relaterar till varandra finns som ovan nämnts fortfarande skilda 
föreställningar om, föreställningar som bottnar i variationer av grundantaganden om 
verkligheten (Kullberg, Hertz, Fäldt, Wallroth & Skillmark, 2012; Alvesson 1997). Idag är 
dock de flesta överens om att vi föds som biologiska könsvarelser men att vi sedan skapas till 
man och kvinna, som socialt uppfattade genus (Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004) och 
det är detta perspektiv som kommer att ligga till grund för denna studie.  

 
3.3 Att förstå maskulinitet och dess olika vara 
 

3.3.1 Mannen som normbärande icke-kvinna 
 

Hirdman (2003) menar att det funnits många olika manlighetsformer genom tid och rum och 
att just detta inbegriper det faktum att män undkommit en snäv definition om vad maskulinitet 
är. Trots detta finns ändå en icke-kontextbunden grund som Hirdman (2003) menar kan 
sammanfattas i verben mäkta, kunna och göra samt adjektiven styrka och förstånd. Hon 
beskriver vidare maskulinums första lag: 

 
“Att vara Man är att inte vara Kvinna.” (Hirdman 2003, s. 48) 

 
Denna lag innebär att mannen bestäms genom det han inte är. Under antiken beskrevs således 
mannens vara som ett vara utan typiska kvinnoschabloner såsom att vara känslosam, passiv 
eller oförmögen till ett högre tänkande. Istället var mannen hård, stark, aktiv och hade 
kontroll. Dessutom var han i stånd till ett högre tänkande och detta förnuft var den egenskap 
som främst utmärkte mannen. Även om det som anses vara maskulint förändrats genom tid 
och rum så menar Hirdman (2003) att de stereotypa maskulina kvalitéerna att inte vara kvinna, 
att mäkta, att kunna och att vara stark i handling och tanke fortfarande är aktuella byggstenar 
när maskulinitet konstrueras. 
 
Att inte vara kvinna inrymmer, enligt Hirdman (2003), något mer än att födas med det 
manliga biologiska könet. I grupper med enbart män blir detta extra tydligt då maskulinitet 
konstrueras just genom att ta avstånd från det som normalt betraktas som kvinnligt eller 
feminint. Hirdman (2003) menar därför att det finns en inbyggd nervositet i tydligt 
mansdominerade grupper, där rädslan för att tillskrivas det som anses vara kvinnligt eller 
feminint och inte leva upp till maskulinums första lag medför en kraftansträngning för att 
kvarstå i den manliga positionen. För att inte förlora maskuliniteten så krävs därför ett 
ständigt “görande” och denna produktion sker främst i homosociala situationen, i relationen 
man-man, som en akt av kollektiv manlighetsförstärkning. Genom mer eller mindre uttalade 
regler skapas tydliga kontextkoder som det gäller att förhålla sig till och på så vis kan den 
stereotypa maskuliniteten förstärkas, extremiseras eller förminskas. 
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Hirdman (2003) menar vidare att “görandet” av maskulinitet handlar om att förhålla sig till 
rådande manlighetsnorm. Manlighetsnormen kan vara fysisk i form av mätbara kroppar och 
fungerar då som en slags manlig prototyp, men den kan också vara kroppslös och abstrakt. 
Den abstrakta mannen, menar Hirdman (2003), finns invävd i vardagliga betydelser såsom 
begreppet “människa” och uttryck som “människans sanna natur”. Detta är således 
maskulinums andra lag: 

 
“Att vara man, däremot, är att vara normbärare.” (Hirdman 2003, s. 62) 

 
De två ovan givna maskulinitetslagarna skapar således, enligt Hirdman (2003), ett motiv för 
att hålla isär, kontrastera och göra skillnad där det egentligen inte finns någon skillnad - att 
konstruera genus. Själva genuskonstruktionen, menar Hirdman (2003) handlar om att skapa 
ordning i ett kaos. Genom att allting kan ställas mot något annat så kan genus konstrueras i 
kläder, saker, sysslor och platser där sysslor görs för att slutligen återvända till den biologiska 
kropp som inte antas räcka till för att hålla isär det maskulina från det feminina. Just denna 
produktion av olikhet medför i sin tur en rad varianter av manlighet och maskulinitet.  
 
3.3.2 Den hegemoniska mannen – ett maskulinitetsideal 
 

Connell (1999) menar att det inte finns en enda oföränderlig maskulinitet. Tvärtom existerar 
ett flertal maskuliniteter som förhåller sig till varandra enligt en särskild rangordningsprincip. 
Detta beskrivs enligt Figur 2 nedan. 

 

                                    
 

      
 

Figur 2: Connells rangordning av maskuliniteter.(Connell 1999, ss. 100-104) 

Högst upp i rangordningen finns den hegemoniska maskuliniteten vilken beskrivs dels som 
den maskulinitetsform vilken upprätthåller den patriarkala genusordningen i samhället, dvs. 
hur kvinnor är underordnade män, och dels som det dominerande manlighetsideal vilket män 
relaterar till. Denna högsta maskulinitetsform är dock ouppnåelig och mer att betrakta som 
något män eftersträvar då den anses vara statusfylld. Connell (1999) menar vidare att den 
hegemoniska maskuliniteten inte är statisk utan kan förändras över tid och rum vilket innebär 
att den även helt kan brytas ned och omformas. Connell (1999) beskriver vidare nästa steg i 
rangordningen som den delaktiga maskuliniteten vilken utgör en slöare version av den 

Den hegemoniska mannen 

Den delaktiga maskuliniteten        
(störst andel) 

Den underordnade maskuliniteten       

Den marginaliserade maskuliniteten 
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hegemoniska maskuliniteten då den inte uppnår den normgivande standarden men ändå, 
genom att stödja och acceptera denna, drar en viss fördel av de privilegier detta medför. Nästa 
steg i rangordningen är den underordnade maskuliniteten. Den mest framträdande 
maskuliniteten som anses vara underordnad är den homosexuella, men även vissa 
heterosexuella män med feminina drag gällande utseende eller beteende tillhör denna kategori 
då de inte anses vara ”riktiga män”. Längst ned i den hegemoniska maskulinitetens 
rangordning återfinns den marginaliserade maskuliniteten. I denna kategori spelar faktorer 
som ålder och etnicitet en viktig roll. Connell (1999) menar vidare att marginalisering alltid 
hör samman med auktoriseringen av den hegemoniska maskuliniteten. På så sätt kan svarta 
atleter vara en förebild för den hegemoniska maskuliniteten då dessa mäns berömmelse och 
rikedom inte leder till att svarta män, som grupp, hotar hierarkin. 
  
3.3.3 Heroisk, normal och rebellisk självpositionering 

 

Wetherell och Edley (1999) kritiserar Connells (1999) maskulinitetsteori för att vara 
otillräcklig när det gäller att förstå hur män i praktiken positionerar sig själva i relation till den 
hegemoniska maskuliniteten/konventionella föreställningar om maskulinitet. Eftersom den 
hegemoniska maskuliniteten inte är en beskrivning av riktiga män utan snarare uppfattas som 
ett ouppnåeligt ideal så menar Wetherell och Edley (1999) att det är legitimt att fråga sig hur 
män kan anpassa sig till detta ideal som aldrig någonsin blir förkroppsligat. I kontrast till 
Connells (1999) hegemoniska maskulinitet lägger Wetherell och Edley (1999) fram en teori 
om tre processer genom vilka män konstruerar sig själva som maskulina. Dessa tre processer 
kallas för imaginära positioner och inbegriper den heroiska, den normala och den rebelliska 
positionen. 

Wetherell och Edley (1999) menar att den heroiska positionen överensstämmer väl med 
Connells (1999) hegemoniska maskulinitet. Män som positionerar sig som heroiska kan 
därför anses vara de män som Connell (1999) beskriver som delaktiga. Istället för hegemonisk 
maskulinitet använder Wetherell och Edley (1999) uttrycket konventionellt ideal och i den 
heroiska positionen producerar män ett överdrivet och heroiskt jag som kan beskrivas som en 
typ av macho-maskulinitet. Här handlar det om en rättfram reproduktion av manlig makt. De 
män som istället återfinns i den normala positionen söker separera sig från det särskilda 
konventionella maskulinitetsidealet utan att för den skull anse sig vara omaskulina (Wetherell 
& Edley, 1999). Inom denna position betonas vanlig och genomsnittlig maskulinitet snarare 
än överdriven och heroisk maskulinitet. Den heroiska maskuliniteten anses här vara något 
främmande, något som är för mycket och för extremt. Den vanliga positionen i form av 
normal maskulinitet ställs därför i kontrast till den heroiska positionen och macho-
maskulinitet. Wetherell och Edley (1999) menar därför att denna position kan betraktas som 
ett avståndstagande till den hegemoniska maskuliniteten och de betonar även att denna 
position varit mest frekvent i egna studier, till skillnad från den heroiska positionen som varit 
mer sällsynt.  
 
Även den rebelliska positionen kan betraktas som ett avståndstagande till det som Connell 
(1999) kallar för hegemonisk maskulinitet (Wetherell & Edley, 1999). I denna position 
definierar männen sig som okonventionella och uttrycker stolthet över att anta sysslor som 
anses vara ovanliga för män. Det handlar dock återigen inte om att anta en icke maskulin 
position, utan om en maskulinitetskonstruktion utan de tabun som förknippas med den 
heroiska/hegemoniska maskuliniteten. Specifikt för den rebelliska positionen är fokus på det 
individuella/privata och just detta ställs i kontrast till hur män i den heroiska situationen 
istället anpassar sig till sociala förväntningar. Män i den rebelliska positionen anser sig själva 
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vara maskulina just för att de har mod och styrka att våga anamma en personlig stil i kontrast 
till män i den heroiska positionen som de anser är obekväma med sin maskulinitet.  
 
Wetherell och Edleys (1999) teori om imaginär positionering tillåter flera olika typer av 
maskuliniteter och ingen av dessa anses vara omaskulina. Teorin tillåter vidare att män kan 
anta olika positioner beroende på situation och att det därför är felaktigt att anta att endast en 
typ av maskulinitet gäller för en specifik man. Detta resonemang stöds av Il´inykh (2013) som 
menar att den hegemoniska och den naturliga maskuliniteten samexisterar även om det finns 
tendenser att den ena typen av maskulinitet dominerar. Maskulinitetskonstruktion är således 
mer komplex än uppdelningen av delaktigtighet och avståndstagande i Connells (1999) teori. 
Det mixade maskulinitetsmönster som män i den normala och rebelliska positionen antar kan 
såväl stödja som ta avstånd från mäns makt beroende på sociala omständigheter till skillnad 
från Connells (1999) teori där den delaktige mannen alltid reproducerar könsmakt. 

 
3.4 Rekonfiguration och värdeskapande system 
 

Normann (2001) beskriver hur organisationer, som behöver anpassa sig till den ständigt 
föränderliga omgivningen, kan genomgå en rekonfigureringsprocess. Denna process beskrivs 
bestå av främst två grundläggande delprocesser. Den första delprocessen handlar om att 
splittra de aktiviteter och tillgångar som vanligtvis är nära förbundna med varandra och den 
andra handlar om att därefter förena dessa splittrade aktiviteter och tillgångar på ett sådant sätt 
att det skapar mer värde än den begynnande konstellationen. Den första av de här 
drivkrafterna gäller således förmågan att bryta upp, dematerialisera och avbunta medan den 
andra gäller förmågan att koppla ihop, sammanföra och ombunta (Normann, 2001). Denna 
rekonfigurationsprocess kan gälla såväl hela organisationer som enstaka resurser. Oavsett så 
kommer avbuntningen att reallokera organisationen/resursen i tid och rum och aktörer kan 
komma att framträda i nya roller. I det nya värdeskapande systemet, som skapats i och med 
ombuntning, är inte längre enskilda objekt intressanta utan snarare dessas inbördes relationer. 
Det handlar således om att sudda ut gamla gränser och införliva nya regler och skapa en högre 
grad av täthet genom att sammanföra olika aktörers kompetens (Normann, 2001). 
 
Rekonfiguration kan uppstå omedvetet, som ett svar på det som Normann (2001) kallar för 
teknisk vägröjare. En teknisk vägröjare kan vara en teknisk innovation som undanröjer de 
tidigare begränsningar som utgör hinder för en ny möjlighetsrymd. Rekonfiguration kan också 
uppstå medvetet men för att lyckas med detta krävs förståelse för och insikt om den resurs 
som ska rekonfigureras. Normann (2001) påtalar vikten av att, som organisation, intressera 
sig för egna resurser eftersom det i sin tur kan möjliggöra den omvandling som krävs för att 
resursen ska kunna anpassas till framtidens produktion. Förutom att fokusera på enbart 
resursen så måste organisationen även intressera sig för hur denna resurs fungerar i sitt 
sammanhang. 
 
När så en icke-fysisk resurs genomgår rekonfiguration så innebär det i första skedet en 
skilsmässa från den fysiska världen. Detta kallar Normann (2001) för dematerialisering.  
Dematerialiseringen medför vidare likvifiering, det vill säga att den icke-fysiska resursen kan 
röra sig fritt och detta skapar i sin tur möjligheter för en ny återkoppling med den fysiska 
världen. En återkoppling som är annorlunda än den tidigare och som skapar ett större värde 
för organisationen. Detta kallar Normann (2001) för ombuntning vilket är slutskedet i 
rekonfigurationsprocessen. Normanns (2001) resonemang exemplifieras i Figur 3 nedan. 
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Figur 3: Normanns rekonfigurationsprocess. (Normann 2001, s. 45). 

Normann (2001) påpekar dock att själva dematerialiseringsprocessen kan vara komplex och ta 
längre tid när det gäller icke-fysiska resurser. Ett exempel på en sådan resurs är, enligt 
Normann (2001) kunskap. Kunskap utgör en ordlös resurs som befinner sig i individers 
omedvetna vilket innebär att den också blir svår att skilja från den kroppsliga bäraren. 
Kunskap befinner sig även utanför den kroppsliga bärarens gränser, inbäddad i sociala system, 
språk och begrepp vilka kan vara gemensamma för flera individer eller sträcka sig över flera 
generationer.  

 
3.5 Att förstå och analysera maskulinitetskonstruktion i förändring 
 

Den här studien syftar till att öka kunskap och förståelse för hur män konstruerar genus på 
mansdominerade arbetsplatser samt hur denna genuskonstruktion påverkar dessa mäns 
attityder till jämställda arbetsplatser. För att vi ska kunna förstå hur genuskonstruktion går till 
så behöver vi först klargöra vad vi anser att genus är. Då detta begrepp betraktas olika 
beroende på forskare och sammanhang anser vi det vara extra viktigt att redogöra för de 
teorier som sammanfaller med det perspektiv som ligger till grund för denna studie. I studiens 
teoretiska referensram har vi därför inledningsvis valt att redogöra för de teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för hur vi uppfattar identitet och genus som något till 
stor del socialt konstruerat. Då studiens frågeställningar avser en specifik form av 
genuskonstruktion, nämligen mäns genuskonstruktion, så har vi vidare valt att presentera ett 
längre avsnitt om olika maskulinitetsperspektiv där konstruktion av maskulinitet står i 
centrum. Vi redogör för Hirdmans (2003) teori om mannen som icke-kvinna och normbärare 
för att belysa perspektivet att maskulinitet skapas i relation till det andra könet och till dess 
omgivning. Vidare har vi valt att redogöra för Connells (1999) välkända teori om det 
hegemoniska maskulinitetsidealet för att exemplifiera hur män skapar maskulinitet i relation 
till andra män men vi har också valt att redogöra för Wetherell och Edleys (1999), till viss del 
kontrasterande teori, om heroisk, normal och rebellisk maskulinitetspositionering. Den senare 
teorin har vi valt för att påvisa att maskulinitet kan förändras, inte bara över lång tid, utan 
även hos en och samma man beroende på situation. Teorin visar också en särskilda former av 
maskulinitet som Connell (1999) inte tar upp i sin teori, nämligen den normala och den 
rebelliska maskuliniteten. Vi menar att dessa kontrasterande maskulinitetsteorier är 
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Ombuntbarhet 

Likvifiering 
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nödvändiga i denna studie då de formar vår förförståelse för maskuliniteters komplexitet. 
Samtliga teorier belyser hur maskulinitet skapas i relation till någonting. Detta någonting kan 
vara en kvinna som i Hirdmans (2003) teori eller andra män som i Connells (1999) och 
Wetherell och Edleys (1999) teori. Vi tänker oss vidare att detta någonting, som den egna 
maskuliniteten konstrueras i förhållande till, också kan vara den maskulinitetsnorm som är 
rådande i samhället, enligt Hirdmans (2003) teori. Denna maskulinitetsnorm beskrivs av såväl 
Hirdman (2003) och Connell (1999) som idealisk och ouppnåelig men Wetherell och Edley 
(1999) ifrågasätter om män verkligen anpassar sig till en sådan norm i praktiken. Oavsett 
vilken teori som stämmer så finns det skäl att tänka sig att en rådande maskulinitetsnorm inte 
bara kan vara ouppnåelig utan också icke-eftersträvansvärd för många män. Av den 
anledningen har vi även valt att redogöra för Normanns (2011) rekonfigurationsteori gällande 
organisationer i förändring. Vi menar att en sådan teori skulle kunna användas för att 
diskutera huruvida faktiska maskuliniteter i praktiken konstrueras genom att rådande 
maskulinitetsnorm rekonfigureras.  
 
Sammantaget utgör dessa teorier denna studies teoretiska referensram vilken vi menar ger oss 
god förståelse för hur genuskonstruktion kan tänkas gå till och vi anser därför att den kommer 
att utgöra ett fullgott verktyg inför studiens analysprocess. Då vi ämnar samtala om genus och 
jämställdhet med män som arbetar på mansdominerade arbetsplatser så hoppas vi vidare, med 
hjälp av ovanstående utvalda teorier, under analysprocessens gång, kunna finna mönster 
gällande hur mäns olika former av genuskonstruktion kan leda till olika attityder om 
jämställdhet på arbetsplatsen. I kapitel 4, där empiri och analys vävs samman, kommer vi 
därför inledningsvis att, med hjälp av valda teorier, sätta fokus på förståelse för hur varje 
respondent konstruerar genusnormer för att sedan undersöka hur den egna maskuliniteten 
konstrueras genom att dessa genusnormer rekonfigureras. Därefter kommer vi att koppla 
respondenternas egenkonstruerade maskuliniteter till någon av de särskilda 
maskulinitetskategorierna som presenterats i denna studiens teoretiska referensram enligt 
ovan. Då studiens teoretiska referensram inte innehåller särskilda teorier gällande kopplingar 
mellan olika maskuliniteter och jämställdhetsattityder så ämnar vi först granska de empiriska 
data som studiens undersökning frambringat för att därefter se om våra givna 
maskulinitetskategorier kan kopplas samman med särskilda jämställdhetsattityder. Denna 
arbetsprocess i analysskedet, som visualiseras enligt Figur 4 nedan där maskulinitet A, B och 
C inte nödvändigtvis behöver innebära olika maskulinitetskategorier, kommer således 
slutligen att besvara studiens frågeställningar. 

 
Figur 4: Från genuskonstruktion till jämställdhetsattityder 1. 
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4. Genuskonstruktion och jämställdhetsattityder – empiri och 
analys 

 

4.1 Inledning 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera en sammanslagning av studiens empiriska data och 
analys. Inledningsvis kommer vi att ge en kort beskrivning av den arbetsplats och de 
arbetsuppgifter som var och en av studiens respondenter A, B och C har. Därefter kommer 
studiens empiri och analys att delas upp i två större delar gällande dels genuskonstruktion och 
dels dess koppling till jämställdhetsattityder.  
 
Under rubrik 4.3, som handlar om genuskonstruktion, genusrekonfiguration och 
självpositionering, kommer presentation av empiri och analys att ske i tre steg där det första 
steget (rubrik 4.3.1) handlar om hur respondenterna konstruerar allmänna maskulinitet- och 
femininitetsnormer. Det andra steget (rubrik 4.3.2) handlar om hur respondenterna 
konstruerar egen maskulinitet genom att den allmänna maskulinitetsnormen rekonfigureras. I 
det tredje steget (rubrik 4.3.3) kommer vi därefter att, utifrån studiens teoretiska referensram 
samt respondenternas konstruktion av allmän och egen maskulinitet, kategorisera varje 
respondent enligt Wetherell och Edleys (1999) teori om självpositionering. De olika 
maskuliniteterna kommer således att kategoriseras som heroisk, normal eller rebellisk eller en 
blandning utav dessa. 
 
Under rubrik 4.4, som handlar om jämställdhetsattityder, kommer vi att koppla kategoriserade 
maskuliniteter till jämställdhetsattityder. 
 
Under rubrik 4.5 kommer vi slutligen att ge en sammanfattande analys där vi även återkopplar 
till figur 4 i föregående kapitel. 

 
4.2 Presentation av respondenterna 
 

Respondent A arbetar på två olika avdelningar på en arbetsplats där arbetsuppgifterna består 
av att praktiskt utföra flygsäkerhet. På den ena avdelningen finns totalt 15 anställda varav 1 är 
kvinna och 14 är män och på den andra avdelningen finns totalt 16 anställda varav 8 är 
kvinnor och 8 är män. Den ena avdelningen är således tydligt mansdominerad medan den 
andra avdelningen är könsblandad med jämn könsfördelning. 
 
Respondent B arbetar på en mansdominerad arbetsplats där arbetsuppgifterna består av att 
hantera it-nätverk, informationssystem och telefonitjänster. På arbetsplatsen finns totalt 15 
anställda varav 1 är kvinna och 14 är män. 
 
Respondent C arbetar på en mansdominerad arbetsplats där arbetsuppgifterna består av 
kabeltillverkning. På arbetsplatsen (fabriksgolvet) finns cirka 250 anställda varav 10 är 
kvinnor och 240 är män. 
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4.3 Genuskonstruktion, genusrekonfiguration och självpositionering 
 

4.3.1 Språkmässig komparering, motsatser och kopplingar konstruerar genus 
 

Respondent A menar att en övergripande maskulinitetsnorm främst handlar om fysisk 
eller psykisk styrka. Det handlar om att ta mer plats men inte nödvändigtvis om att vara 
dominerande. Vidare menar respondenten att denna maskulinitetsnorm också kan 
kopplas till att inte visa känslor, eller att vara ”sluten” när det gäller känslor. 

 
”Maskulinitet är att vara stark, både fysiskt och psykiskt stark. Att ta mer plats. 
Det är också att inte visa känslor. En slags motsats till vad femininitet är.” 
(Respondent A) 

 
I detta resonemang kan vi se att respondentens syn på en slags övergripande maskulinitet 
innebär en motsatt syn på vad denne anser att femininitet är. Detta märks kanske främst på att 
respondenten ordagrant uttrycker ”en slags motsats till vad femininitet är” men också för att 
denne uttrycker ”tar mer plats” och således använder sig av språkmässig oregelbunden 
komparering för att beskriva hur maskulinitet betraktas som något annat än femininitet. I 
samma stund som respondent A beskriver sin syn på vad maskulinitet är så konstruerar han 
således även femininitet. Maskulinitet betraktas som motsatsen till femininitet och därför 
kopplas femininitet enligt detta resonemang till något svagt, emotionellt och något som tar 
mindre plats. Respondenten poängterar dock, senare under intervjun, att han inte anser att 
femininitet nödvändigtvis bör kopplas till svaghet. När vi härefter ställer frågan om vad 
respondent A anser att femininitet är så svarar denne att även femininitet innefattar styrka, 
dock en annorlunda och mer subtil styrka som handlar om att ”elegant och mjukt övertyga 
andra om sin ståndpunkt genom resonemang” snarare än genom att ”köra över folk”. 
Genusnormer konstrueras således genom att respondent A uttrycker dessas vara som 
varandras motsatser. Respondent A anser därför att maskulinitetsnormen utmärks av fysisk 
och psykisk styrka, konsten att dölja känslor samt att ta plats och köra över folk medan 
femininitetsnormen utmärks av en subtil stryka, känslosamhet, något som tar mindre plats och 
ett mjukare och mer resonerande sätt att övertyga på. 
 
Även respondent B konstruerar liknande genusnormer genom att koppla styrka till 
maskulinitet och känslosamhet till femininitet.  
 

”Maskulinitet är att vara starkare och inte ha lika emotionella behov. Att man inte 
är så fåfäng.” (Respondent B) 
 

Det faktum att respondent B använder sig av normal komparering då denne använder 
ordet ”starkare” tolkar vi som att det ställs i relation till femininitet som då betraktas 
som svagare. Användandet av ordet ”lika” i meningen ”inte ha lika emotionella behov” 
tolkar vi återigen vara i relation till femininitet som då betraktas som något som har mer 
emotionella behov. Slutligen, användandet av ordet ”så” i meningen ”så fåfäng” menar 
vi också kan sättas i relation till femininitet som då kopplas till fåfänga. Vidare menar 
respondent B att “svära, hävda territorier samt tävla om att vara högst i en hierarki” är 
beteenden som kopplas till maskulinitetsnormen medan “mens, bröst och bära barn” 
kan kopplas till femininitetsnormen. Det tycks alltså som att även respondent B, i 
enlighet med Hirdmans (2003) teori konstruerar maskulinitet genom att definiera vad 
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det inte är, nämligen femininitet. Samtidigt, i det här fallet, konstruerar respondent B 
även femininitet. Intressant är också att respondent B, på en mer medveten nivå, kopplar 
såväl egenskaper som beteenden till maskulinitet men enbart biologiska aspekter till 
femininitet vilket vi menar överensstämmer med Hirdmans (2003) teori om att 
maskulinitet i högre grad undkommer snäva definitioner än vad femininitet gör. 
 
Respondent C är den enda av samtliga respondenter som beskriver en övergripande 
maskulinitetsnorm utan att använda sig av språkmässig komparering. I den bemärkelsen 
konstruerar således inte respondent C en övergripande femininitetsnorm. 

 
“Maskulinitet är stora muskler, tatueringar och att använda snus. Tvätta bilen, 
klippa gräset och kolla på sport.” (Respondent C) 
 

Under samtalet använder respondent C dock jämförelser då denne förklarar innebörden i sin 
egen utsaga. Respondenten menar att användandet av snus betraktas, av honom själv och av 
samhället, som maskulint medan rökning betraktas som feminint. Att ”kolla på sport” anses 
vara maskulint så länge det handlar om traditionellt ansett maskulina sporter som män utför, 
såsom ishockey eller fotboll och inte traditionellt ansett feminina sporter som kvinnor eller 
män utför, såsom konståkning. Vidare så kopplar han, precis som respondent B, fåfänga eller 
“att vara mån om sitt yttre” till femininitet. Men även känslosamhet och lyhördhet kopplas till 
femininitet, liksom intresse för inredning och dekoration. Senare under samtalet beskriver 
respondent C sitt eget intresse för just inredning och dekoration samt det faktum att han skulle 
kunna betraktas som feminin då han sätter värde på att ha ett hem som är ”rent och snyggt”. 
Samtidigt beskriver han också hur han känner sig mer maskulin på sin arbetsplats av den 
anledningen att det där är ”smutsigt och tungt”. Det tycks således vara så att respondent C 
konstruerar maskulinitet genom att koppla begrepp som “smutsig” och “tung” samt att han 
konstruerar femininitet genom att koppla begreppen ”rent” och ”snyggt”. Respondent C 
konstruerar således en övergripande maskulinitetsnorm genom att tillhörandekoppla 
biologiska aspekter (muskler), beteende samt intressen/preferenser och en övergripande 
femininitetsnorm genom att tillhörandekoppla egenskaper och intressen/preferenser. 
Respondent C är således den enda respondenten som kopplar intressen till såväl maskulinitet 
som femininitet och som inte konstruerar genus genom att använda sig av språkmässig 
komparering. 
 
4.3.2 Maskulinitetsnormer rekonfigureras och konstruerar egen maskulinitet 
 

Respondent A beskriver att han anser att det kan finnas olika varianter av maskulinitet. När 
det gäller maskulinitet som övergripande norm så menar han vidare att en majoritet 
människor förmodligen kopplar en sådan form av maskulinitet till ”en alfahane som ska ut 
och slåss” medan han personligen anser att maskulinitet bör kopplas till egenskaper och 
känslor. Respondent A gör således tydlig skillnad på maskulinitet som övergripande norm och 
vad han själv anser att maskulinitet är eller borde vara. Han beskriver vidare sin egen person 
som mer feminin än maskulin och ger exempel på att hans fritidsintresse gällande bakning 
förmodligen betraktas som feminin sysselsättning av andra män. Genom hela samtalet 
uttrycker respondent A en stolthet över det faktum att han tillåter sin egen maskulinitet att 
även innehålla det som traditionellt anses vara feminint och vi noterar hur respondenten får en 
föraktfull ton när denne talar om maskulinitetsnormer. 
 
Respondent B, däremot, anser sig vara maskulin och styrka är den främsta anledningen till 
detta. Han påpekar att han känner sig som mest maskulin när han lyfter tungt på jobbet och att 
denna känsla av att vara stark även medför en förstärkt maskulinitetskänsla. Förutom styrka 
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anser respondent B sig även vara känslig och vill först koppla ”känslosamhet” till femininitet, 
vid samtal om genusnormer, men ändrar sig och kopplar istället detta till ”att vara mänsklig” 
vid samtal om den egna maskuliniteten. I samma stund tillägger respondent B att han inte har 
något karaktärsdrag som kan betraktas som feminint. 
 

”Jag ser mig själv som människa helt enkelt.” (Respondent B) 
 
Även Respondent C anser sig vara maskulin “i jämförelse med många andra killar” och en av 
de främsta kopplingarna respondent C gör till sin egen maskulinitet är arbetet. 
 

“Att jobba i en tung, smutsig industri får mig att känna mig mer manlig.” 
(Respondent C) 
 

Respondent C menar dock, i likhet med respondent A, att det finns olika grader av 
maskulinitet och förklarar det som att “dricka öl och snusa lössnus är mer manligt än att 
klippa gräset”. Vidare menar respondent C att det ibland kan finnas skäl att på fritiden anse 
honom själv vara feminin med tanke på att han tycker om att ha rent hemma samt uppskattar 
butiker som säljer husgeråd vilket överensstämmer med den tidigare kopplingen av intresse 
för inredning och dekoration till femininitet. 
 
När respondent A konstruerar maskulinitet så gör han det på två olika sätt beroende på om det 
handlar om maskulinitet som norm eller om den egna maskuliniteten. Det ena, kanske mest 
uppenbara sättet, handlar om att genom att använda sig av språklig oregelbunden komparering, 
beskriva maskulinitetsnormen som något som är motsatt femininitet. Samtidigt konstrueras 
också en femininitetsnorm som något som är motsatt maskulinitet. Detta bekräftar Hirdmans 
(2003) första maskulinitetslag som lyder: ”Att vara Man är att inte vara Kvinna”. Enligt 
respondent A:s resonemang kan vi dock ana en mindre uppenbar maskulinitetskonstruktion 
vad gäller den egna maskuliniteten. Denna konstruktion kunde egentligen innebära en 
alternativ maskulinitetslag, nämligen, om än något överdrivet, ”Att vara Man är att vara 
Kvinna”. Genom att anta det som anses vara feminint så visar en man prov på det som ytterst 
antas vara maskulint, nämligen styrka. Styrka, som enligt Hirdman (2003) stereotypt kopplas 
till maskulinitetskonstruktion kan således innebära mer än fysisk och psykisk styrka, det kan 
även innebära styrkan att våga utmana rådande maskulinitetsnorm och tillåta att femininitet 
blir en del av maskuliniteten. Genom det feminina kan således maskuliniteten förstärkas, om 
än i en annan form. Detta kan liknas vid Normanns (2001) rekonfigurationsprocess. Att 
medvetet dematerialisera och avbunta maskulinitetsnormen, att skilja denna från den fysiska 
kroppen, för att sedan sätta samman denna i en ny konstellation, att ombunta 
maskulinitetsnormen så att den även inrymmer det feminina, skapar en ny sorts bredare 
definition av maskulinitet som tillåter en högre grad av flexibilitet vilket leder till ett högre 
värde för individen. Maskulinitetsnormen har således rekonfigurerats och antagit formen av 
den egna maskuliniteten. 
 
Även respondent B konstruerar maskulinitet på olika sätt beroende på om det handlar om 
maskulinitet som norm eller om den egna maskuliniteten. När Respondent B talar om 
känslosamhet gör han det på två olika sätt beroende på om samtalet handlar om en 
övergripande maskulinitetsnorm eller den egna maskuliniteten. Vid samtal om en 
övergripande maskulinitetsnorm så menar respondenten att ”känslosamhet” tillhör det som är 
feminint. När vi senare diskuterar den egna maskuliniteten så ändrar respondenten kopplingen 
av känslosamhet från att tillhöra det feminina till att tillhöra det mänskliga. I samma stund 
poängterar respondenten att han inte har några karaktärsdrag som kan betraktas som feminina. 
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Detta menar vi kan tolkas överensstämma väl med Hirdmans (2003) teori om nervositet inför 
att inte leva upp till maskulinums första lag. Hirdman (2003) menar att denna nervositet finns 
inbyggd i mansdominerade grupper och bidrar till ett ständigt ”görande” av genus. I detta fall 
kan vi dock konstatera att rädslan för att inte leva upp till maskulinums första lag inte enbart 
gäller i mansdominerade grupper i relationen man-man utan även under ett samtal med en 
ensam kvinna. Det är dock värt att lägga märke till det faktum att respondent B väljer att inte 
förflytta ”känslosamhet” från att enbart tillhöra det feminina till att även tillhöra det 
maskulina utan till att istället tillhöra ”det mänskliga”. Även om detta kan handla om en 
nervositet inför det faktum att den egna maskuliniteten skulle ertappas med vad som normalt 
anses vara en feminin egenskap så blir konsekvensen av denna rekonfiguration trots allt 
mycket intressant. Respondent B rekonfigurerar visserligen inte maskulinitetsnormen på 
samma tydliga sätt som respondent A gör när den egna maskuliniteten konstrueras, istället 
rekonfigureras femininitetsnormen genom att avbuntas så att ”känslosamhet” frikopplas. 
Genom att dematerialisera femininitetsnormen och lösgöra ”känslosamhet” för att sedan sätta 
samman detta med ”det mänskliga” så har dock även maskulinitetsnormen rekonfigurerats 
och ombuntats i en ny konstellation som är den egna maskuliniteten. Hirdman (2003) menar 
att maskulinitetsnormen mycket väl kan vara kroppslös och abstrakt och att denna norm finns 
osynligt invävd i vardagliga betydelser såsom begreppet ”människa”. Att respondent B 
kopplar ”känslosamhet” till ”det mänskliga” tolkar vi därför som en förflyttning från det 
feminina till det maskulina och i den meningen rekonfigureras maskulinitetsnormen på 
samma sätt som i fallet med respondent A, om än på ett mindre direkt sätt. Genom att addera 
det feminina till maskulinitetsnormen så kan den egna maskuliniteten konstrueras. Det finns 
även en alternativ tolkning gällande det faktum att ”känslosamhet” kopplas till ”det 
mänskliga”. När respondent B menar att ”känslosamhet” tillhör ”det mänskliga” så finns det 
skäl att, istället för att betrakta ”det mänskliga” som en form av maskulinitetsnorm, betrakta 
det som att denna egenskap tillhör alla individer oavsett kön eller genus, en tolkning som 
också bekräftar det ifrågasättande som Wernersson och Nygren Ohlsson (2004) gjorde i sin 
studie gällande begreppet ”omsorg” som visade sig vara ett begrepp som män kopplade till 
femininitet men som de ändå, i praktiken, själva anammade. Detta, menar vi, är ytterst vad 
kvalitativ jämställdhet bör handla om, nämligen att egenskaper eller beteenden inte strikt 
kopplas till något särskilt genus utan istället är fria att bruka för alla. En sådan tolkning 
öppnar också upp för en möjlig rekonfigurationsprocess av organisationen i stort. Genom att 
frigöra de kunskaper, egenskaper och kompetenser som normalt kopplas till ett visst kön, det 
vill säga att avbunta arbetsplatsens genuskonstruktion och ombunta denna så att såväl 
könsblandade som arbetsplatser som domineras av ett kön kan skapa flexibel personal där 
samtliga kvalitéer (såväl maskulina som feminina) får samexistera utan att hotas gå under av 
något rådande maskulinitets/femininitetsideal, så kan kvalitativ jämställdhet skapas. Den mest 
värdefulla rekonfigurationen kanske därför inte måste handla om att ombunta genusnormer 
utan om att avbunta dessa så att allt som tidigare kopplats till kön kan röra sig fritt och 
anammas av alla individer. 
 
Även respondent C konstruerar den egna maskuliniteten genom att rekonfigurera 
maskulinitetsnormen. I dennes maskulinitetsnorm ingår nämligen intressen som ”att kolla på 
sport” medan det i dennes femininitetsnorm ingår intressen som ”inredning och dekoration”. 
Här handlar det om att respondent C, på fritiden, anammar det som han själv betraktar som 
feminina intressen och den egna maskuliniteten konstrueras därmed på liknande sätt som 
gällande respondent A och respondent B. Maskulinitetsnormen rekonfigureras genom att 
femininitet adderas, och på så sätt konstrueras den egna maskuliniteten. Det är vidare 
intressant att respondent C tycks känna sig maskulin på sin arbetsplats där miljön är ”tung och 
smutsig” samtidigt som han också känner sig maskulin på fritiden i ett ”rent och snyggt” hem 
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där fritidsintressen som dekoration tillåts råda. Detta kan tolkas som att respondent C, på 
arbetstid, antar en maskulinitet som överensstämmer med en på arbetsplatsen rådande 
maskulinitetsnorm men att han, i samma stund som arbetet är över, ”klär om” i en egen 
maskulinitetsform. I detta fall tycks maskulinitetsrekonfiguration vara ett ständigt projekt som 
handlar om att dagligen dematerialisera och avbunta maskulinitetsnormen för att sedan 
ombunta denna i den egna maskuliniteten i samma stund som respondent C går hem från 
arbetet vilket bekräftar Wetherell och Edleys (1999) teori om att maskulinitetskonstruktion är 
situationsberoende. 
 
4.3.3 Den egna maskulinitetens självpositionering 
 

Respondent A betonar, enligt resonemangen under rubrik 4.3.1 samt 4.3.2, att femininitet inte 
bör kopplas till svaghet samt att han själv anser sig vara mer feminin än maskulin. Även om 
respondent A erkänner existensen av Hirdmans (2003) normbärande maskulinitet, Connells 
(1999) delaktiga maskulinitet och Wetherell och Edleys (1999) heroiska maskulinitet som 
något som utmärks av ”alfahannar som ska ut och slåss” så tar han själv avstånd från detta 
och vill hellre koppla känslor till maskulinitet, något som traditionellt brukar kopplas till 
femininitet. Av den anledningen kan respondent A inte klassificeras som varken delaktig 
enligt Connells (1999) teori eller heroisk enligt Wetherell och Edleys (1999) teori. Det verkar 
inte heller rimligt att klassificera respondent A som en underordnad eller marginaliserad man 
enligt Connells (1999) teori. Detta på grund av att respondent A inte, i negativ bemärkelse, 
underordnas eller marginaliseras av andra män utan självmant utmanar maskulinitetsnormen 
genom att anta delar av det som traditionellt anses tillhöra femininitet. Enligt detta 
resonemang kan Connells (1999) teori, i enlighet med Wetherell och Edleys (1999) åsikter, 
betraktas som otillräcklig vad gäller att fånga olika typer av maskuliniteter. Connells (1999) 
teori tycks utgå från att män antingen anpassar sig till maskulinitetsnormen eller 
underordnas/marginaliseras av de män som antagit den. I respondent A:s fall förefaller det 
mer rimligt att anta det motsatta, nämligen en maskulinitet som inte anpassar sig till rådande 
maskulinitetsnorm utan som utmanar denna så att denna norm snarare anpassas till den egna 
maskuliniteten. Detta märks tydligt under samtalet då respondent A, med stolthet, beskriver 
sin syn på feminina män och maskulina kvinnor. 
 

“Feminina män är sådana män som går emot det som andra förväntar sig av dem 
bara för att de är män och maskulina kvinnor är sådana kvinnor som anpassar sig 
för att komma in i männens värld och måste ta avstånd från kvinnonormen.” 
(Respondent A) 

 
Det är mycket intressant att respondent A anser att en feminin man bryter mot 
maskulinitetsnormen medan en maskulin kvinna anpassar sig till densamma. En maskulin 
kvinna skulle lika gärna kunna betraktas som en kvinna som främst bryter mot 
femininitetsnormen och, i likhet med den feminine mannen, går sin egen väg snarare än att 
“anpassa sig till maskulinitetsnormen”. Om båda kön bryter rådande genusnormer skulle 
också båda kön kunna klassas som rebeller enligt Wetherell och Edleys (1999) teori. Men i 
det resonemang som respondent A för uppkommer en skillnad där en feminin man som bryter 
mot maskulinitetsnormen blir en rebell medan en maskulin kvinna som anpassar sig till 
maskulinitetsnormen skulle kunna klassificeras som delaktig enligt Connells (1999) teori eller 
heroisk enligt Wetherell och Edleys (1999) teori. Detta fokus på maskulinitetsnormen vad 
gäller båda kön kan tolkas som att respondent A anser att det finns en slags hierarkisk 
normordning där maskulinitetsnormen har högre status än femininitetsnormen. Det kan också 
tolkas ur ett biologiskt könsperspektiv som att en kvinna anpassar sig medan en man är 
oberoende och självständig. Slutligen kan det också tolkas ur ett socialkonstruktionistiskt 
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perspektiv, vilket får ett motsatt resultat, nämligen som att respondent A, med rebellisk 
maskulinitet, anser att det finns en tydligare styrka i form av självständighet i femininitet än i 
maskulinitet och det kan också vara en anledning till att han hellre anser sig vara feminin än 
maskulin. Med tanke på det övriga resonemang som respondent A för förefaller det mest 
rimligt att tolka utsagan enligt det senare alternativet, särskilt med tanke på vår tidigare 
tolkning gällande att respondent A inte anpassar sig till rådande maskulinitetsnorm utan att 
denna norm snarare anpassas till respondent A:s egen maskulinitet. Med en sådan tolkning, 
där “självständighet” kopplas till femininitet och “anpassning” till maskulinitet, så anser vi att 
respondent A:s åsikt att “feminina män är sådana män som går emot det som andra förväntar 
sig av dem bara för att de är män” stämmer väl överens med Wetherell och Edleys (1999) 
teori där den rebelliske mannens individuella styrka ställs i kontrast till hur den heroiske 
mannen ständigt anpassar sig till sociala förväntningar.  Av den anledningen anser vi att 
respondent A:s maskulinitet positionerar sig som rebellisk enligt Wetherell och Edleys (1999) 
teori. 
 
Att klassificera respondent B:s maskulinitet i enlighet med Connells (1999) teori visar sig 
vara något enklare. Enligt resonemangen under rubrik 4.3.1 och 4.3.2 så noterar vi att 
respondent B anser att styrka är det som främst uttrycker maskulinitet. Vi noterar även det 
faktum att respondenten poängterar att han inte har något feminint karaktärsdrag (vilket 
förefaller logiskt då han tidigare kopplat enbart biologiska aspekter som mens, bröst och bära 
barn till femininitet). Detta anser vi vara ett tydligt uttryck för den rädsla eller nervositet som 
Hirdmans (2003) teori beskriver. Denna nervositet inför att ertappas som feminin förstärks 
ytterligare då respondent B plötsligt ångrar koppling av “känslosamhet” till det feminina och 
förflyttar det till “det mänskliga ”i samma stund som han beskrivit sig själv som känslosam. 
När vi frågar respondent B om han anser att det finns feminina män eller maskulina kvinnor 
så svarar han att “män kan vara feminina men att det skulle förutsätta att dennes handlingar 
eller egenskaper normalt kopplas till femininitet”. Med tanke på att respondent B anser sig ha 
en egenskap som normalt kopplas till femininitet, nämligen känslosamhet, men ändå menar 
sig vara helt maskulin utan ett enda feminint karaktärsdrag så tolkar vi detta som att 
respondent B egentligen inte anser att det kan finnas feminina män. De män som är feminina 
är helt enkelt inte “riktiga män” utan “andra män”. Vad gäller respondent B:s syn på 
maskulina kvinnor så svarar han, dröjande och tveksamt, att “en kvinna kan vara maskulin om 
hon skulle vara väldigt stark” vilket återigen bekräftar respondent B:s syn på maskulinitet 
som något nästan synonymt med just styrka. 
 
Enligt resonemanget ovan tycks respondent B:s maskulinitetskonstruktion handla, åtminstone 
till viss del, om jämförelse med “andra män”. Detta märks tydligt när han uttrycker att ”det är 
okej med feminina män men jag vill inte vara en av de” där ”de ”syftar på den typ av män som 
inte lever upp till den maskulinitetsnorm som respondent B har konstruerat, en norm som 
innehåller uttryck som ”hävda territorier” och ”att vara högst i en hierarki”, vilket 
åtminstone, tillsammans med övrigt resonemang, medför att vi tolkar det som att respondent 
B:s maskulinitet inte kan sägas klassificeras som varken underordnad eller marginaliserad 
utan snarare som den maskulinitet som Connell (1999) uttrycker som delaktig maskulinitet 
och som Wetherell och Edley (1999) uttrycker som heroisk. 
 
Gällande respondent C, kan det vid en första anblick förefalla som att dennes maskulinitet kan 
klassificeras som delaktig enligt Connells (1999) teori eller som heroisk enligt Wetherell och 
Edleys (1999) teori då maskulinitetskonstruktion till viss del handlar om ett jämförande med 
andra män. När vi senare under samtalet, frågar respondent C om denne anser att män kan 
vara feminina så svarar han att “homosexuella män samt män som arbetar som exempelvis 
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gymnastikinstruktörer eller inom mode och design är feminina män”. Här handlar femininitet 
hos dessa män främst om “sättet de för sig på samt hur de pratar och i vilken grad de är 
intresserade av sitt utseende”. Denna typ av jämförelse sker alltså främst mot de män som i 
Connells (1999) teori beskrivs som underordnade män. Dock anser respondent C att det, i den 
egna maskuliniteten, finns inslag av femininitet i form av intresse för husgeråd, inredning och 
dekoration samt ett behov av att ha “rent och snyggt” hemma, något som han tidigare kopplat 
till att just tillhöra femininitet. I respondent C:s fall tycks det således inte existera rädsla eller 
nervositet inför att anta det denne anser vara feminint. Snarare tycks det vara så att den 
maskulinitet som respondent C menar förstärks i och med arbetsplatsens smuts förminskas 
eller balanseras med inslag av femininitet i det rena hemmet på fritiden. Även om det således 
tycks finnas inslag av deltagande eller heroisk maskulinitet enligt Connells (1999) och 
Wetherell och Edleys (1999) teorier och inga direkta uttalanden som låter ana att dessa 
ideal/normer skulle vara överdrivna så menar vi att respondent C, i alla fall inte strikt, kan 
antas anamma ett machoideal. Senare under samtalet uttrycker respondent C att “man passar 
in bättre på jobbet om man är maskulin, man blir mer populär” även om han förnekar att det 
finns grupptryck gällande maskulinitet på arbetsplatsen. Av dessa anledningar vill vi tolka det 
som att respondent C, för att passa in, antar en delaktig/heroisk maskulinitet på sin arbetsplats 
men en normal maskulinitet på fritiden, enligt Connells (1999) och Wetherell och Edleys 
(1999) teorier. 

 
4.4 Självpositionering och jämställdhetsattityder 
 

4.4.1 Utgångspunkter för studiens fortsatta analys 
 

Respondent A arbetar, som tidigare nämnts, på två olika avdelningar där den ena är tydligt 
mansdominerad och där den andra utmärks av en kvantitativt jämställd könsfördelning. 
Vidare, genom tidigare analys, har vi tolkat dennes självpositionering som rebellisk enligt 
Wetherell och Edleys (1999) teori.  
 
Respondent B arbetar på en arbetsplats som är tydligt mansdominerad och dennes 
självpositionering har vi, genom tidigare analys, tolkat som heroisk/delaktig enligt Connells 
(1999) och Wetherell och Edleys (1999) teorier. 
 
Respondent C arbetar på en arbetsplats som är tydligt mansdominerad och dennes 
självpositionering har vi, genom tidigare analys, tolkat som heroisk/delaktig på arbetsplatsen 
och normal på fritiden enligt Connells (1999) och Wetherell och Edleys (1999) teorier. 
 
Arbetsplatsernas könsfördelning samt respondenternas syn på könsmärkta arbetsuppgifter och 
genuskonstruktion kommer, tillsammans med respondenternas självpositionering, att ligga till 
grund för vidare analys. 
 
4.4.2 Maskulin självpositionering påverkar jämställdhetsattityder 
 

Respondent A beskriver den avdelning som utmärks av en kvantitativt jämställd 
könsfördelning som en arbetsplats där “alla är lika och kan samarbeta med alla”. Han menar 
att denna arbetsplats präglas av att det är lätt att dela med sig och inkludera olika människor. 
Personalen har olika arbetsuppgifter men respondent A upplever inte dessa arbetsuppgifter 
som könsmärkta eftersom de inte är strikt uppdelade mellan kvinnor och män och han menar 
vidare att det utan tvekan är möjligt för alla, oavsett kön, att arbeta med samtliga 
arbetsuppgifter. Visserligen påpekar respondent A att det finns en jargong där män kan 
skämta om att vissa arbetsuppgifter är bättre passande för kvinnor men han menar att dessa 
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skämt oftast handlar om ett perspektiv där kvinnor uppfattas som mer intelligenta än män. 
Vidare menar respondent A att det är en stor fördel med kvinnor på arbetsplatsen då det 
“tonar ned machotänket” vilket i sin tur medför att männen upplevs vara mindre 
tävlingsinriktade. Under detta samtal funderar respondent A på hur arbetsplatsen skulle ha 
gestaltat sig om den istället varit tydligt mansdominerad och vi kan, genom respondentens 
tonfall och kroppsspråk, uppleva en föraktfull inställning till ett sådant prestigeinriktat 
scenario. 
 
När det gäller den avdelning som är tydligt mansdominerad så beskriver respondent A ett 
mycket tuffare klimat. Här finns en mer tydlig könsmärkning av arbetsuppgifter som 
respondent A menar inte beror på inkompetens eller något annat som kan härledas till kön. 
Respondent A exemplifierar detta genom att berätta om hur en kvinnlig kollega mötte 
motstånd när det gällde att utföra sitt jobb som flygledare i en mansdominerad grupp där 
några män med annan etnicitet ingick. Respondent A menar att sådana kulturkrockar, där 
etnicitet kan påverka synen på vilka arbetsuppgifter som är lämpliga för kvinnor och män att 
utföra, lättare uppstår i mansdominerade grupper än i könsblandade. När vi åter frågar 
respondenten om han anser det vara en fördel med kvinnor på arbetsplatsen så svarar han 
denna gång att det inte är det. 
 

“Det blev konstigt för gruppens skull. Hon blev en snackis och blev lätt utpekad 
vilket blev till hennes nackdel. Hon var väldigt proffsig men det här tog mycket 
fokus från hennes jobb, och det fanns också situationer då hon inte blev tagen på 
allvar i jämförelse med om det hade varit en man som sagt ifrån.” (Respondent A) 

 
Respondent A verkar således pendla mellan huruvida han anser det vara en fördel eller en 
nackdel med kvinnor på arbetsplatsen. Det kan vid första anblick tyckas märkligt med denna 
motsägelse. Det är tydligt att respondent A beskriver den könsblandade avdelningen som en 
arbetsplats han gillar att vara på medan den tydligt mansdominerade avdelningen uppfattas 
som mer psykiskt tung. Att respondenten menar det vara en nackdel med kvinnor på 
arbetsplatsen i det senare fallet tycks således främst bero på att han sätter sig in i den 
ensamma och utsatta kvinnans perspektiv snarare än någon egen åsikt om att kvinnans 
kompetens försämrar arbetsplatsen. Att respondent A dessutom själv beskriver sig som 
feminin samt det faktum att vi tidigare tolkat denne som rebellisk enligt Wetherell och Edleys 
(1999) teori kan vara ytterligare orsaker till att, som vi uppfattar det, respondenten talar om 
den tydligt mansdominerade avdelningen med en föraktfull ton. Boschini, Muren och Persson 
(2011; 2013) menar att manliga könshomogena grupper har en ökad tendens att förstå och 
förlåta normbrytare när de inte ständigt påminns om sitt kön medan män som däremot 
påminns om sitt kön i en könsblandad grupp har en tendens att vara mindre givmilda 
(Boschini, Muren & Persson, 2011; 2013). Denna teori kan förklara varför respondent A anser 
det vara en nackdel med kvinnor i gruppen på den mansdominerade avdelningen. Stämningen 
i gruppen tycks helt enkelt upplevas som sämre med en kvinna i gruppen en ingen alls. Å 
andra sidan har respondent A tidigare talat varmt om den avdelning som är könsblandad. Här 
finns utrymme för flera alternativa tolkningar. En tolkning kan vara att det är viktigt att 
bevara könshomogena manliga arbetsplatser men vi anser att det förefaller mer rimligt att 
tolka det som att antalet kvinnor på arbetsplatsen trots allt har stor betydelse för huruvida män 
med rebellisk maskulinitet trivs eller inte. Det tycks vara så att rebelliska män vantrivs om 
arbetsplatsen främst präglas av den maskulinitetsnorm som liknar Connells (1999) 
hegemoniska maskulinitet eller Wetherell och Edleys (1999) heroiska maskulinitet då en eller 
endast ett fåtal kvinnor i en mansdominerad grupp kan förstärka denna maskulinitetsnorm 
som män med rebellisk maskulinitet vill utmana. Denna tolkning verkar än mer rimlig när 
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respondent A beskriver vad som sker när en eller ett fåtal kvinnor får tillträde till en 
mansdominerad arbetsgrupp och menar att männens mottagande av en kvinna, i en sådan 
situation, beror på vilken typ av maskulinitet som råder inom gruppen och hur djupt rotad 
denna är. Respondenten menar att gruppen kommer att anamma den maskulinitet som den 
informelle ledaren har, att dennes maskulinitet blir norm i gruppen. På så vis, menar 
respondent A, kommer gruppmaskuliniteten inledningsvis att förstärkas men på sikt kan den 
antingen förstärkas eller förminskas beroende på vilken typ av maskulinitet som den 
informelle ledaren och således gruppen har. 
 

“Det kommer att ske en förändring och det handlar initialt om en förstärkt 
maskulinitet på grund av att männen i gruppen kommer att vilja hävda sig.” 
(Respondent A) 

 
Kopplar vi ett sådant resonemang till Wetherell och Edleys (1999) teorier så förefaller det 
rimligt att tolka detta som att om en informell gruppledare antar en heroisk, normal eller 
rebellisk maskulinitet så kommer denna maskulinitet att utgöra maskulinitetsnorm i gruppen. 
Det ligger även nära till hands att dra slutsatsen att om den informelle ledaren antar en heroisk 
eller delaktig maskulinitet så kommer maskulinitetsnormen i gruppen att förstärkas och 
reproduceras på grund av det som Hirdman (2003) beskriver som en nervositet inför att 
förlora maskulinitet. Däremot, om den informelle ledaren har en rebellisk maskulinitet så 
torde det vara större chans att gruppens maskulinitet förminskas och anpassas till 
inkommande femininitet. Således vill vi tolka det som att män med rebellisk maskulinitet 
ytterst har en jämställdhetsattityd som handlar om att ifrågasätta de genusnormer som 
uppfattas som ”normala” på arbetsplatsen. En sådan jämställdhetsattityd överensstämmer väl 
med det som Mark (2007) och Wittbom (2009) menar krävs för att arbeta med jämställdhet 
enligt ett systemförändrande spår. Vi menar vidare att det kan finnas goda anledningar för de 
organisationer som arbetar med jämställdhet enligt ett systemförändrande spår att, vid 
sammansättning av grupper på en mansdominerad arbetsplats, möjliggöra att män med 
rebellisk självpositionerad maskulinitet, hamnar i såväl gruppledarpositioner som att de sprids 
i grupper som domineras av män med heroisk/delaktig självpositionerad maskulinitet. Vilka 
informella ledare som arbetsgruppen/arbetsplatsen själv skapar kan vara svårt för 
organisationen att kontrollera men en spridning av olika maskuliniteter i en grupp/arbetsplats 
kan bidra till en mångfald av maskuliniteter hos informella ledare. Det kan därför vara en 
fördel för en organisation att i högre grad placera rebelliska/normala män i formella 
gruppledarpositioner som ett steg i arbetet med att uppnå kvalitativ jämställdhet på 
mansdominerade arbetsplatser. Sådana åtgärder menar vi kan underlätta för den minoritet 
kvinnor som arbetar på mansdominerade arbetsplatser vilket i sin tur kan bidra till att kvinnor 
i högre grad vill söka sig till mansdominerade arbetsplatser och således skapa den kvantitativa 
jämställdhet som vi menar är nödvändig för kvalitativ jämställdhet. 
 
Respondent B beskriver sin arbetsplats som smutsig samt att arbetsuppgifterna innehåller 
många tunga lyft. Han menar att anledningen till det låga antalet kvinnor beror dels på tunga 
lyft men också på att “tjejer inte är så intresserade av att dra kablar”. Vidare är respondent B 
väldigt tydlig med att det inte finns könsmärkta arbetsuppgifter på arbetsplatsen, inte heller 
någon form av ojämställdhet annat än till antal. 
 

“Alla ska kunna utföra samma sak, för alla är lika. Klart att man kan skämta, men 
inte mer än på en vanlig arbetsplats.” (Respondent B) 
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Trots att det endast finns en kvinna på respondent B:s arbetsplats så anser denne, till skillnad 
mot respondent A, att det är en fördel med kvinnor på arbetsplatsen då de har “en mjukare 
attityd och ett annorlunda perspektiv”. Detta kan tolkas på ett flertal sätt. Respondent A 
arbetar ibland på en avdelning som är jämnt könsfördelad och kan således sätta en tydligt 
mansdominerad avdelning i relation till en könsblandad avdelning. Detta kan vara en orsak till 
att respondent A anser det vara en fördel med kvinnor på den könsblandade avdelningen men 
en nackdel med kvinnor på den mansdominerade avdelningen. Respondent B kan inte sätta 
sin specifika arbetsplatssituation i relation till en mer könsblandad arbetsplatssituation och 
anser därför att en kvinna är bättre än ingen. Det finns även anledning att tolka respondent B:s 
positiva inställning till kvinnor på arbetsplatsen som ett uttryck för en slags pliktkänsla eller 
som ett sätt att snabbt undkomma en känslig fråga då denne ger oss tydliga, korta och snabba 
repliker gällande det faktum att arbetsplatsen är mycket jämställd, trots att där bara finns en 
arbetande kvinna. Respondent B menar vidare att om en kvinna kommer till en grupp med 
enbart män så kommer maskuliniteten i gruppen, till en början, att förminskas för att därefter 
återgå till det normala. 
 

“Eftersom hon blir en så stor minoritet så vill alla kolla vem hon är men när man 
rekat läget så återgår allt till det normala. Skulle det däremot vara 50/50 så 
skulle man istället behöva ändra stämning och attityd för att få det mer jämlikt. 
Men en sådan situation har jag inte varit med om direkt.” (Respondent B) 

 
Detta uttalande från respondent B ger upphov till ytterligare en tolkning där heroisk 
maskulinitet ställs i kontrast till rebellisk maskulinitet. En kvinna i gruppen betraktas som 
oproblematiskt eftersom den heroiska maskuliniteten endast initialt rubbas för att sedan återgå 
till sin forna form. En större förändring med mer femininitet i gruppen medför dock att 
respondent B anser sig “behöva ändra stämning och attityd”, något som vi tolkar som att 
respondent B anser vara en kraftansträngning. Den rebelliske mannens maskulinitet, däremot, 
förminskas inte av stora mängder femininitet och denne välkomnar därför en högre grad av 
könsblandning medan den heroiske eller delaktige mannens maskulinitet hotar att förminskas 
om man-man relationerna blir för få och ser det därför som en fördel med få kvinnor på 
arbetsplatsen. Den maskulinitetsnorm som den heroiske/delaktige mannen stödjer kan inte 
rubbas av en liten mängd femininitet och därför är det en fördel med ett fåtal kvinnor på en 
mansdominerad arbetsplats. Snarare, menar vi, kan det vara så att rådande maskulinitetsnorm 
förstärks av just ett fåtal kvinnor på arbetsplatsen vilket kan vara orsaken till att män med 
rebellisk maskulinitet efterlyser fler kvinnor på arbetsplatsen medan män med 
heroisk/delaktig maskulinitet nöjer sig med färre eller ett fåtal kvinnor på arbetsplatsen. Enligt 
detta resonemang så anser vi att det är rimligt att tolka det som att män med heroisk/delaktig 
maskulinitet välkomnar femininitet, dvs. kvinnor på arbetsplatsen, så länge denna femininitet 
förstärker rådande maskulinitetsnorm. En sådan jämställdhetsattityd överensstämmer väl med 
det som Mark (2007) och Wittbom (2009) kallar för jämställdhetsarbete enligt ett 
systembevarande spår. 
 
Respondent C beskriver sin arbetsplats som tung, smutsig och tuff. Han menar att 
anledningen till att det inte finns många kvinnor där förmodligen beror på att samhället inte 
stödjer att kvinnor arbetar i tung industri. 
 

“Jag tror inte ens tjejer själva tycker att en kvinna ska jobba här.” (Respondent C) 
 
Respondent C beskriver vidare att arbetsplatsen inte har könsmärkta arbetsuppgifter med 
undantag från en särskild linje där kvinnor inte kan jobba på grund av ökad risk för sterilitet. 
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Alla övriga arbetsuppgifter kan skötas och sköts av såväl kvinnor som män. Vidare så anser 
respondent C att det varken är en fördel eller nackdel med kvinnor på arbetsplatsen och 
uttrycker att “det handlar om vem man är som person snarare än vilket kön man har”. Just det 
faktum att respondent C uttrycker en slags likgiltighet till huruvida det förekommer kvinnor 
på arbetsplatsen kan tolkas som att könsblandning inte upplevs som viktigt, inte heller som 
hotfullt. Även om vi menar att respondent C anpassar sig till arbetsplatsens rådande 
maskulinitetsnorm och därmed antar en heroisk maskulinitet på arbetstid så tycks det inte 
finnas någon särskild nervositet inför tanken på fler kvinnor på arbetsplatsen. Respondent C 
anser dock, i likhet med respondent A och respondent B, att en kvinna som kommer till en 
grupp av män medför att gruppens maskulinitet förändras. 
 

”I vanliga fall pratar vi om bilar, bygga, snickra, svett och öl. I fikarummet är det 
mycket prat om bröst. Men när det kommer in en kvinna så är det de som pratar 
högst som tystnar först. Man passar sig mer för vad man säger när det är en 
kvinna med i fikarummet.” (Respondent C) 
 

Respondent C menar således att, i enlighet med respondent B men i kontrast till respondent A, 
att gruppmaskuliniteten initialt förminskas när en majoritet av män anpassar sig till en 
minoritet av kvinnor. Här finns dock ett fokus på anpassning och vi finner inget i 
resonemanget som tyder på att en förminskning av rådande maskulinitet upplevs som 
besvärande för respondenten. Femininitet i form av fler kvinnor på arbetsplatsen tycks således 
varken förminska eller förstärka respondent C:s heroiska maskulinitet, något som står i 
kontrast till situationen med respondent B vars maskulinitet vi också klassificerat som heroisk. 
Förklaringen till detta kan vara att respondent C tycks skifta maskulinitetsform beroende på 
vilken situation han befinner sig i. Detta skifte tycks ske som en form av kontinuerligt 
pendlande mellan en heroisk maskulinitet på arbetsplatsen och en normal maskulinitet på 
fritiden. Dessa två maskulinitetsformer tycks vidare balansera varandra och påverka 
respondent C:s likgiltiga attityd till kvinnor på arbetsplatsen. Att pendla mellan flera olika 
maskulinitetsformer vittnar om en anpassningsbarhet som skiljer respondent C från övriga 
respondenter och vi menar att denna anpassningsbarhet gör det möjligt att tolka det som att 
respondent C jämställdhetsattityd också är anpassningsbar. Således vill vi tolka det som att 
män som pendlar mellan heroisk och normal maskulinitet (eller andra 
maskulinitetsvariationer) har möjlighet att anta även olika jämställdhetsattityder. Det 
förefaller dock rimligt att anta att en man som anpassar sin maskulinitet till arbetsplatsens 
rådande maskulinitetsnorm även anpassar sin jämställdhetsattityd till arbetsplatsens 
jämställdhetsnorm. Enligt detta resonemang menar vi att respondent C, med skiftande heroisk 
och normal maskulinitet, kan anta såväl en jämställdhetsattityd som överensstämmer med ett 
systemförändrande spår som en jämställdhetsattityd som överensstämmer med ett 
systembevarande spår enligt Mark (2007) och Wittboms (2009) teorier.   

 
4.5 Sammanfattande analys 
 

Analysen ovan visar att män på mansdominerade arbetsplatser konstruerar många olika typer 
av genus och att den egna maskuliniteten konstrueras genom att en övergripande 
maskulinitetsnorm rekonfigureras. När det gäller övergripande genusnormer så har 
respondenterna något olika sätt att konstruera dessa på, men överlag får dessa normer ett 
liknande innehåll oavsett vilken respondent som tillfrågas och språkmässig komparering, 
motsatser och kopplingar återfinns på många ställen i dessa resonemang. Intressant är dock att 
respondent B, i jämförelse med övriga respondenter, har den snävaste definitionen av 
femininitet där enbart biologiska aspekter får rum. Respondent C har en bredare definition av 
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maskulinitet än av femininitet men femininitetsdefinitionen inrymmer dock fler aspekter än i 
fallet med respondent B:s femininitetsdefinition. Respondent A, däremot, har en lika bred 
definition av maskulinitet som av femininitet. Det tycks alltså som att definitionen av 
femininitet blir bredare ju längre till vänster i maskulinitetsskalan “rebellisk - heroisk/normal 
- heroisk” som män befinner sig. Genomgripande för samtliga respondenters konstruktion av 
genusnormer visar att Hirdmans (2003) första maskulinitetslag kommer till uttryck när 
maskulinitet kontrasteras mot femininitet och just det faktum att känslosamhet i samtliga fall 
kopplas till femininitet och styrka i samtliga fall kopplas till maskulinitet bekräftar Hirdmans 
(2003) teori om att särskilda stereotypa maskulina och feminina kvalitéer finns med i 
genuskonstruktion oavsett tid och rum. 
 
När det gäller den egna maskuliniteten så tycks även denna konstrueras på olika sätt men i 
huvudsak handlar det om att rådande maskulinitetsnorm rekonfigureras genom addition av det 
feminina. I denna process så skapas också den egna maskuliniteten som en bredare definition 
av rådande maskulinitetsnorm. Detta kan ske, som i fallet med respondent A, genom att 
viljemässigt anta det som traditionellt betraktas som feminint och på så vis utvidga den egna 
maskuliniteten till att bli starkare och mer flexibel. Det kan också ske, som i fallet med 
respondent B, genom att avbunta femininitet och lösgöra egenskaper som ”känslosamhet” till 
att tillhöra ”det mänskliga”. Detta kan, vid tolkning av ”det mänskliga” som en osynlig 
maskulinitetsnorm, innebära en förflyttning av det feminina till det maskulina, som i fallet 
med respondent A, men det kan också, vid tolkning av ”det mänskliga” som ”den könlösa 
människan”, innebära en total frigörelse av tidigare genuskopplingar till att tillhöra alla 
individer oavsett kön och genus. Slutligen kan det, som i respondent C:s fall, handla om att 
rekonfigurera maskulinitetsnormen vid behov och därmed få möjligt tillträde till olika 
balanserande maskulinitetsformer. Vid en jämförelse av respondenternas konstruktion av egen 
maskulinitet kan vi se att ju längre till vänster i maskulinitetsskalan “rebellisk - 
heroisk/normal - heroisk” som män befinner sig, desto större medvetenhet och vilja tycks 
finnas vad gäller rekonfiguration av maskulinitetsnormer genom addition av det feminina. 
Samtliga rekonfigurationsprocesser utgår från att rådande maskulinitetsnorm inte är 
tillräckligt tillfredsställande och att det därmed krävs en avbuntning/ombuntning av denna för 
att konstruera den egna maskuliniteten. Denna rekonfigurationsprocess skapar i slutändan ett 
högre värde för individen. 
 
Slutligen, vad gäller självpositionerade maskulinitetskonstruktioner samt hur dessa förhåller 
sig till jämställdhetsattityder så kan vi se att män med rebellisk maskulinitet har en tendens att 
vantrivas på arbetsplatser där den rådande maskulinitetsnormen är hegemonisk enligt 
Connells (1999) teori. Män med rebellisk maskulinitet tycks därför vilja utmana en sådan 
maskulinitetsnorm medan män med heroisk maskulinitet snarare tycks, på grund av nervositet 
inför att rådande maskulinitetsnorm skulle förminskas, önska bevara densamma. Det innebär 
vidare att män med rebellisk maskulinitet välkomnar mer femininitet/kvinnor på arbetsplatsen 
medan heroiska män nöjer sig med den mängd femininitet som fortfarande bevarar eller 
förstärker rådande maskulinitetsnorm. Män som däremot anpassar sin maskulinitet beroende 
på situation och således skiftar maskulinitet, i denna studie från heroisk på arbetsplatsen till 
normal på fritiden, tycks inte vilja utmana rådande maskulinitetsnorm men inte heller se 
denna förminskad och verkar därför inte anta någon särskild attityd gällande mer 
femininitet/fler kvinnor på arbetsplatsen. Det tycks alltså som att ju längre till vänster i 
maskulinitetsskalan “rebellisk - heroisk/normal - heroisk” som män befinner sig, desto mer 
troligt existerar attityder som handlar om att förändra/utmana arbetsplatsens rådande 
maskulinitetsnormer och desto mer troligt är det också att dessa attityder kan sägas vara 
jämställdhetsattityder enligt ett systemförändrande spår. 
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5. Studiens slutsatser och avslutande diskussion 
 

5.1 Inledning 
 

I denna studies inledande kapitel har vi nämnt att fokus på jämställdhet kan vara ett sätt för 
organisationer att optimera nyttjandet av mänskliga resurser vilket i sin tur kan leda till att 
organisationen når mål i form av lönsamhet eller utveckling. Framförallt tycks det finnas goda 
skäl för organisationer att ägna uppmärksamhet åt jämställdhetsarbete enligt ett 
systemförändrande spår där fokus är att kontinuerligt ifrågasätta de “normala” genusnormer 
som återfinns i organisationen (Mark 2007; Wittbom 2009). Detta ifrågasättande av 
genusnormer kan leda till att konservativa könsmönster och attityder identifieras vilket är ett 
första steg mot den förändring som Amundsdotter (2010), Wittbom (2009) samt Eriksson-
Zetterquist (2014) anser behövs för att uppnå kvalitativ jämställdhet, det vill säga den typ av 
jämställdhetsdimension där mäns och kvinnors kunskaper, värderingar och erfarenheter tas 
tillvara på bästa sätt.  
 
Vi har vidare nämnt att, trots att jämställdhetsarbete i Sverige rör sig i positiv riktning vad 
gäller de allra flesta områden, så kvarstår många problem med jämställdhet på den svenska 
arbetsmarknaden. En särskild tröghet uppvisas, enligt Delegation för jämställdhet (2014), i 
mansdominerade yrken och delegationen menar därför, i enlighet med Utredningen om män 
och jämställdhet (2014), att det behövs mer forskning av män och identiteter i form av 
maskuliniteter kopplade till olika mansdominerade yrken då det kan ge kunskap om och 
förklaringar till den seghet/tröghet som uppvisas på den könssegregerade arbetsmarknaden. 
 
Med anledning av dessa resonemang så är denna studies syfte att öka kunskap och förståelse 
för hur män konstruerar maskulinitet och femininitet på mansdominerade arbetsplatser samt 
hur denna genuskonstruktion vidare påverkar dessa mäns attityder till jämställda 
arbetsplatser. För att kunna besvara dessa frågor har vi utgått från att mänsklig identitet 
innehåller socialt konstruerat genus och att denna genuskonstruktion varierar från individ till 
individ. Vidare har vi utgått från att genuskonstruktion är kontextberoende samt att det, för 
organisationen, är fördelaktigt att arbeta med kvalitativ jämställdhet enligt ett 
systemförändrande spår. Dessa utgångspunkter är också anledningen till att vi valt att 
kombinera teorier såsom Hirdmans (2003), Connells (1999) och Wetherell och Edleys (1999) 
maskulinitetsteorier med Normanns (2001) rekonfigurationsteori för att slutligen, genom att 
använda dessa teorier vid studiens analys av empiriska data, komma fram till följande 
slutsatser gällande denna studies frågeställningar. 

 
5.2 Om hur män konstruerar maskulinitet och femininitet på 
mansdominerade arbetsplatser 
 

Den här studien har visat att män på mansdominerade arbetsplatser konstruerar dels 
genusnormer och dels egen maskulinitet samt att det förekommer skillnader mellan hur dessa 
konstruktioner går till. I samtliga fall har studien visat att maskulinitetsnormer konstrueras 
genom att förhålla sig till samtidigt konstruerade femininitetsnormer samt att den egna 
maskulinitetskonstruktionen sker dels genom jämförelse med andra män och dels genom att 
en konstruerad maskulinitetsnorm rekonfigureras. Nedan följer studiens detaljerade slutsatser 
gällande dessa genuskonstruktioner. 
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5.2.1 Mäns konstruktion av maskulinitets- och femininitetsnormer 
 

Denna studie har visat att maskulinitets- och femininitetsnormer främst konstrueras ur 
varandras motsatser vilket bekräftar de teorier som återfinns i studiens referensram. 
Konstruktion av maskulinitets- och femininitetsnormer sker dels genom någon form av 
språkmässig komparering och dels genom direkta kopplingar till vad som anses vara 
maskulint och feminint. Direkta kopplingar till vad som anses vara maskulint och feminint har 
visat sig vara biologiska aspekter, egenskaper, intressen och beteenden men ett tydligt 
mönster är att styrka främst kopplas till maskulinitet och känslosamhet främst kopplas till 
femininitet. Slutligen har det också visat sig att definitionen av femininitetsnormer tycks bli 
bredare ju längre till vänster i maskulinitetsskalan “rebellisk - heroisk/normal - heroisk” som 
män befinner sig. 

 
5.2.2 Mäns konstruktion av egen maskulinitet 

 

Denna studie har visat att den egna maskuliniteten konstrueras på främst två olika sätt, dels 
genom jämförelse med andra män och dels genom att rådande maskulinitetsnorm 
rekonfigureras. Vad gäller maskulinitetskonstruktion genom jämförelse med andra män visar 
studien att det inte enbart är delaktiga/heroiska män som underordnar andra män utan att även 
rebelliska män underordnar delaktiga/heroiska män. När det gäller maskulinitetskonstruktion 
genom rekonfiguration av rådande maskulinitetsnorm så tycks det handla om att rådande 
maskulinitetsnorm inte anses vara tillräckligt tillfredsställande och att det därmed krävs en 
avbuntning/ombuntning av denna för att konstruera den egna maskuliniteten. Därmed blir den 
egna maskulinitetens definition en bredare definition av rådande maskulinitetsnorm. Studien 
har vidare visat att ju längre till vänster i maskulinitetsskalan “rebellisk - heroisk/normal -
heroisk” som män befinner sig, desto större medvetenhet och vilja tycks finnas vad gäller 
rekonfiguration av maskulinitetsnormer genom att addera det som anses vara feminint. Denna 
rekonfigurationsprocess skapar i slutändan en maskulinitet med ett högre värde för individen, 
jämfört med maskulinitetsnormen.  
 
Rekonfiguration av maskulinitetsnormer kan ske på ett flertal olika sätt. Rebelliska män har 
en tendens att konstruera egen maskulinitet genom negativ jämförelse med heroiska eller 
delaktiga män. Vidare tycks dessa män viljemässigt anta det som traditionellt betraktas som 
feminint och på så vis utvidga den egna maskuliniteten till att inrymma det feminina och 
därmed uppleva sig som starkare och mer flexibla. Heroiska män har en tendens att 
konstruera egen maskulinitet genom negativ jämförelse med underordnade män. Dessa män 
tenderar också att avbunta femininitet och lösgöra egenskaper för att förflytta dessa till det 
maskulina eller alternativt frigöra tidigare genuskopplingar till att tillhöra alla individer 
oavsett kön och genus. Män med skiftande maskulinitet, i detta fall heroisk/normal 
maskulinitet, har en tendens att jämföra sig med underordnade män men inte i negativ 
bemärkelse. Vidare tycks dessa män rekonfigurera maskulinitetsnormer vid behov och 
därmed få möjligt tillträde till olika maskulinitetsformer som balanserar varandra.  

 
5.3 Om hur mäns konstruktion av maskulinitet och femininitet påverkar 
deras attityder till jämställda arbetsplatser 
 

Denna studie har visat att det sätt på vilket män rekonfigurerar maskulinitetsnormer, och 
därmed konstruerar den egna maskuliniteten, också påverkar dessa mäns attityder till en 
jämställd arbetsplats. Studien visar att ju längre till vänster i maskulinitetsskalan “rebellisk - 
heroisk/normal - heroisk” som män befinner sig, desto mer troligt existerar attityder som 
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handlar om att förändra/utmana arbetsplatsens rådande maskulinitetsnormer och desto mer 
troligt är det också att dessa attityder kan sägas vara jämställdhetsattityder enligt ett 
systemförändrande spår. 
 
Män med rebellisk maskulinitet har en tendens att vantrivas om arbetsplatsen främst präglas 
av den maskulinitetsnorm som liknar hegemonisk-delaktig/heroisk maskulinitet. Dessa män 
tycks därför vilja utmana rådande maskulinitetsnormer och välkomna en högre grad av 
könsblandning på arbetsplatsen. Studien visar vidare att dessa män tycks anamma 
jämställdhetsattityder enligt ett systemförändrande spår. Män med heroisk maskulinitet, 
däremot, tycks uppleva ovilja eller nervositet inför att rådande maskulinitetsnorm förminskas 
och ser det därför som en fördel med en lägre grad av könsblandning på arbetsplatsen. Dock 
är en viss grad av femininitet positiv för dessa män eftersom det kan förstärka rådande 
maskulinitetsnorm. Studien visar vidare att dessa män tycks anamma jämställdhetsattityder 
enligt ett systembevarande spår. Män som anpassar sin maskulinitet beroende på situation och 
således skiftar maskulinitet, i denna studie från heroisk på arbetsplatsen till normal på fritiden, 
tycks vara likgiltig till graden av femininitet/könsblandning på arbetsplatsen. Dessa män tycks 
varken önska förminska eller förstärka rådande maskulinitetsnorm. Studien visar vidare att 
dessa män tycks vara mer benägna att anpassa sina jämställdhetsattityder till den för tillfället 
rådande på arbetsplatsen och kan således anamma jämställdhetsattityder både enligt ett 
systemförändrande- och ett systembevarande spår. Ovanstående resonemang visualiseras 
enligt figur 5 nedan. 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figur 5: Från genuskonstruktion till jämställdhetsattityder 2. 
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5.4 Studiens värde 
 

Den här studien har visat hur män konstruerar såväl maskulinitetsnormer som egen 
maskulinitet samt att dessa konstruktioner även påverkar dessa mäns attityder till jämställda 
arbetsplatser. För att komma fram till dessa resultat har vi valt att låta en kvinnlig intervjuare 
föra samtal med tre män som alla arbetar på mansdominerade arbetsplatser. Vilket värde har 
då dessa resultat och vilka övriga bidrag har studien frambringat? Vid första anblick kan det 
vara rimligt att tänka sig att respondentantalet är alltför ringa för att det ska vara möjligt att 
tala om någon generaliserbarhet. Det är riktigt, det går inte att fastställa att alla män på 
mansdominerade arbetsplatser går att klassificera i någon särskild maskulinitet och det går ej 
heller att fastställa att det finns några säkra samband mellan olika maskuliniteter och 
jämställdhetsattityder, åtminstone inte med enbart denna studie som grund. Det är vidare 
rimligt att tänka sig att en kvinnlig intervjuare som samtalar med män om maskulinitet och 
femininitet kan ha påverkat respondenternas uttalanden i någon riktning, en av respondenterna 
påtalar just att samtalstonen i ett rum med män förändras när en kvinna beträder det. I denna 
studies metodkapitel har vi reflekterat kring detta och ansett att denna situation kan vara oss 
till fördel med tanke på att vi vill studera hur män konstruerar genus i närvaro av kvinnor på 
en mansdominerad arbetsplats. Vi har också reflekterat över huruvida det varit lämpligare att 
använda oss av en manlig intervjuare men valt att avstå från det av främst två skäl. Det ena 
skälet är att studiens respondentantal är så litet att vi omöjligt hade kunna utreda huruvida en 
respondents uttalanden hade varit annorlunda på grund av vilket biologiskt kön som 
intervjuaren har. Det andra skälet är att vi anser att även en manlig intervjuare lika gärna hade 
kunnat påverka respondenternas uttalanden i en annan riktning, i relationen man-man. Det 
finns således skäl att misstänka att respondenternas uttalanden kunde ha blivit påverkade 
oavsett om det varit en kvinna eller en man som intervjuat. De svar som vi erhållit från 
respondenten är således påverkade av vår kvinnliga närvaro på ett eller annat sätt, lika väl 
som det faktum att vi valt respondenter ur vår bekantskapskrets, men då arbetsplatssituationen 
i våra frågeställningar berör just mäns genuskontruktion på mansdominerade arbetsplatser 
med arbetande kvinnor så anser vi ändå att vår närvaro som kvinna varit oss till fördel under 
samtalet och att det finns ett särskilt värde i det faktum att vi synliggjort mäns 
genuskonstruktion i kvinnlig närvaro.  
 
Ett viktigt bidrag ligger i själva empirin. I inledningen visade vi att vi endast funnit en tidigare 
studie som undersökt huruvida både maskulinitet och femininitet konstrueras av män. Här har 
våra resultat om mäns femininitetskonstruktion först och främst minskat denna kunskapsbrist 
men även belyst det faktum att konstruktion av femininitet också är nödvändig eftersom 
denna används i konstruktion av maskulinitet. Vidare har vi i denna studie valt att undersöka 
mäns maskulinitetskonstruktion på mansdominerade arbetsplatser, det vill säga arbetsplatser 
som domineras av män men där det finns åtminstone någon kvinna, för att sedan koppla 
samman maskuliniteter med attityder om jämställda arbetsplatser. Såvitt vi vet har ingen 
sådan undersökning tidigare gjorts och därför kan denna studie vara ett viktigt bidrag vad 
gäller kunskap om könshomogena eller nästan könshomogena arbetsplatser och 
jämställdhetsattityder. Detta kan gälla såväl kvinnliga som manliga organisationer. Det är 
dock viktigt att belysa att en arbetsplats, enligt jämställdhetslagens rekommendationer, anses 
vara mansdominerad om där arbetar mer än 60 % män. I praktiken är således en abetsplats 
mansdominerad vid såväl 61 % arbetande män som vid 99 % arbetande män. I den här studien 
arbetar samtliga respondenter på tydligt mansdominerade arbetsplatser där det endast finns en 
eller ett fåtal kvinnor (med undantag för respondent A som även arbetar på en könsblandad 
avdelning) och därför är det värt att beakta att de resultat som framkommit i denna studie är 
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just resultat från arbetsplatser som nästintill är könshomogena. Det är således möjligt att 
resultaten hade blivit annorlunda vid en undersökning av mansdominerade arbetsplatser med 
en högre grad av könsblandning. Denna studie har exempelvis visat att antalet kvinnor på en 
mansdominerad arbetsplats har stor betydelse för hur väl rådande maskulinitetsnorm bevaras 
och det innebär i sin tur en möjlig tanke om att ju högre grad av könsblandning som finns på 
en mansdominerad arbetsplats, desto större chans är det också för denna arbetsplats att uppnå 
kvalitativ jämställdhet enligt ett systemförändrande spår.  
 
Vad gäller studiens resultat så vill vi mena att denna studie först och främst synliggör det 
faktum att det finns olika maskuliniteter. Dessa maskuliniteter har visat sig vara komplexa och 
i vissa fall skiftande, och det har även visat sig att oavsett maskulinitetstyp så sker ofta en 
negativ jämförelse med andra mäns maskuliniteter när den egna maskuliniteten skapas. 
Förutom jämförelse som centralt begrepp för maskulinitetskonstruktion så har studien även 
visat att rekonfiguration av maskulinitetsnormer är betydande vad gäller att skapa den egna 
maskuliniteten, även detta handlar om en slags jämförelse. Rekonfigurationen har handlat om 
att avbunta och ombunta rådande maskulinitetsnorm, inte sällan genom att addera femininitet, 
för att på så vis konstruera en egen tillfredsställande maskulinitet. Detta skulle kunna 
appliceras på organisationen i stort. Genom att frigöra de kunskaper, egenskaper och 
kompetenser som normalt kopplas till ett visst kön, det vill säga att avbunta arbetsplatsens 
genuskonstruktion och ombunta denna så att såväl könsblandade som arbetsplatser som 
domineras av ett kön kan skapa flexibel personal där samtliga kvalitéer (såväl maskulina som 
feminina) får samexistera utan att hotas gå under av något rådande 
maskulinitets/femininitetsideal, så skulle kvalitativ jämställdhet kunna skapas. 
 
De resultat som vidare framkommit, att män längre till vänster i maskulinitetsskalan 
“rebellisk - heroisk/normal - heroisk” i högre grad kan/vill förändra/utmana arbetsplatsens 
rådande maskulinitetsnormer och anta jämställdhetsattityder enligt ett systemförändrande spår, 
lämnar ytterligare bidrag värda att beakta. En sådan kunskap kan tänkas appliceras på 
organisationen i stort då mansdominerade organisationer som väljer att arbeta med 
jämställdhet enligt ett systemförändrande spår kan dra fördel av att, vid sammansättning av 
grupper, möjliggöra att män med rebellisk maskulinitet, hamnar i såväl gruppledarpositioner 
som att de sprids i grupper som domineras av män med heroisk/delaktig självpositionerad 
maskulinitet. Detta skulle kunna bidra till en mångfald av maskuliniteter hos informella 
gruppledare och sådana åtgärder kunde eventuellt underlätta för den minoritet kvinnor som 
arbetar på mansdominerade arbetsplatser eller bidra till att kvinnor i högre grad önskar söka 
sig till mansdominerade arbetsplatser. Kunskapen om mäns olika maskuliniteter kopplat till 
attityder om jämställda arbetsplatser kan också vara värdefull vad gäller förståelse för hur 
vissa arbetsgrupper verkar vara mer samarbetsbenägna än andra. 
 
Denna kunskap, om män, deras maskuliniteter och attityder till jämställda arbetsplatser, är 
visserligen framtagna i en specifik studie med specifika respondenter men värdet av resultaten 
kan egentligen tillämpas på alla män i alla organisationer, eller faktiskt överhuvudtaget. 
Maskulinitetskonstruktion pågår ju kontinuerligt i alla sammanhang, alltid. Det är också 
möjligt att bredda upp ännu mer och diskutera människor, snarare än enbart män, eftersom 
maskulinitetskonstruktion är en del av ett större sammanhang, nämligen genuskonstruktion 
som i sin tur utgör en del av människors identitet. Sett ur ett sådant vitt perspektiv så har 
denna studie skapat förståelse och kunskaper för hur människor konstruerar identiteter genom 
jämförelse med varandra eller med givna/konstruerade normer/föreställningar om hur 
människor bör vara.  

 



Hanna Bark, Markus Gatier och Linda Sandström          Genusnormer i omvandling – en väg till jämställdhet? 
 

51 
 

5.5 Förslag till framtida forskning 
 

I denna studie har vi valt att fokusera på ett fåtal respondenter vilket givit en indikation 
gällande hur mäns olika typer av maskulin självpositionering på mansdominerade 
arbetsplatser kan kopplas till attityder gällande jämställda arbetsplatser. Det finns en mängd 
olika typer av frågor som uppstått under studiens gång som vi anser vore intressanta att 
fokusera på i kommande undersökningar som berör området genus och arbete. Ett större antal 
respondenter skulle kunna ge information om hur fördelningen heroiska/normala/rebelliska 
män ser ut på en mansdominerad arbetsplats eller i en mansdominerad arbetsgrupp. Detta kan 
vidare kopplas till jämställdhetsattityder och möjligheten att jämföra maskulinitetsfördelning 
med jämställdhetsattityder på olika arbetsplatser eller i olika grupper. En annan möjlig 
undersökning skulle kunna gälla mansdominerade arbetsplatser som är i högre grad 
könsblandade än de som varit föremål för denna undersökning. En sådan undersökning skulle 
kunna utgöra underlag för jämförelse med denna studie och det skulle då vara möjligt att 
utröna skillnader/likheter vad gäller såväl genuskonstruktion som dess eventuella kopplingar 
gällande attityder till jämställda arbetsplatser. 
 
I den här studien har vi valt att undersöka enbart män och därför anser vi att det skulle vara 
intressant att göra en liknande studie där även kvinnor inkluderas då det skulle kunna ge 
information om hur kvinnor på en mansdominerad arbetsplats känner sig välkomnade 
beroende på mäns självpositionering. Detta skulle mer konkret kunna visa om 
självpositionering och jämställdhetsattityder kan kopplas samman samt jämförelser gällande 
hur jämställdhet upplevs av kvinnor och män i en och samma arbetsgrupp/arbetsplats. Det 
kanske skulle kunna ge svar på varför till synes jämställda arbetsplatser i praktiken kan vara 
icke jämställda, i enlighet med Amundsdotters (2014) uttalande. Det finns även vidare 
möjligheter att utföra en liknande studie på en kvinnodominerad arbetsplats för att undersöka 
hur femininitet konstrueras samt hur/om feminin självpositionering kan kopplas till 
jämställdhetsattityder. 
 
Slutligen finns särskilda respondentuttalanden i denna studie vilka vi ansett vara intressanta 
men som, på grund av studiens frågeställningar, inte varit relevanta i denna undersökning. Ett 
sådant uttalande handlade om hur maskuliniteten hos den informelle ledaren i en grupp har 
stor betydelse för hur gruppens gemensamma maskulinitetskonstruktion ser ut. Detta är något 
som skulle kunna undersökas närmare, hur ledare självpositionerar sig och vilken betydelse 
detta i sin tur får för gruppen och för arbetsplatsens jämställdhetsarbete.  
 
Ett annat respondentuttalande i denna studie handlar om hur kulturkrockar mellan olika 
etniciteter i mansdominerade grupper/arbetsplatser kan påverka synen på vilka arbetsuppgifter 
som kan vara lämpliga för män och kvinnor att utföra. Med tanke på att många svenska 
arbetsplatser idag arbetar med såväl jämställdhet som integrering av individer med annan 
etnicitet så anser vi att det vore intressant att undersöka intersektionen mellan å ena sidan 
jämställdhet män/kvinnor och å andra sidan integrering av individer med annan etnicitet. 
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Bilagor 
 

Samtalsguide 
 

Först vill vi börja med att kommentera vår teoretiska utgångspunkt inför denna intervju. I den 
här studien utgår vi från att män är biologiska varelser men att deras maskulinitet till stor del 
är något socialt konstruerat. Vi utgår alltså inte från att maskulinitet är en egenskap som bara 
män kan ha. Vi kommer att inleda med att ställa generella frågor kring din arbetsplats och din 
befattning för att sedan gå djupare in på din syn gällande maskulinitet och femininitet. 
 
1. Vill du börja med att generellt beskriva din arbetsplats och din befattning? 
2. Hur är fördelningen mellan kvinnor män på din arbetsplats/din avdelning? 
3. Varför tror du att det är en betydligt mindre andel kvinnor än män på din arbetsplats? 
4. Har kvinnor och män olika arbetsuppgifter på din arbetsplats? Vilka arbetsuppgifter är 
uppdelade på det viset? Följdfråga: Anser du att det behöver vara en sådan fördelning eller 
skulle de arbetsuppgifter som tilldelas män lika gärna kunna skötas av kvinnor och tvärtom? 
5. Anser du det vara en fördel eller nackdel med kvinnor på din arbetsplats? Följdfråga: 
Varför? 
6. Finns det arbetsuppgifter eller platser på ditt arbete som anses vara mer manliga/kvinnliga? 
7. Vad anser du att maskulinitet är? 
8. Anser du att det kan finnas olika sorters maskulinitet? 
9. Anser du att det är skillnad på vad maskulinitet är och vad det uppfattas som av andra? 
10. Vad anser du att femininitet är? 
11. Upplever du dig själv vara maskulin, feminin, inget eller annat? 
12. Finns det tillfällen då du känner dig mer maskulin än vanligt? 
13. Anser du att en man kan vara feminin? Följdfråga: När blir en man feminin? Är det okej 
för en man att vara feminin? 
14. Anser du att en kvinna kan vara maskulin? Följdfråga: När blir en kvinna maskulin? Är 
det okej för en kvinna att vara maskulin? 
15. Har det funnits tillfällen då du ansett någon kollega varit icke maskulin? Varför? 
16. Har det funnits tillfällen då någon kollega ansett dig vara icke maskulin? Varför? 
17. Anser du att ditt arbete kräver att du ska vara på ett visst sätt? 
18. Upplever du att det finns ett grupptryck på din arbetsplats gällande maskulinitet eller 
femininitet? 
19. Anser du att maskulinitet i en grupp med män förändras om det kommer in en kvinna i 
gruppen? Följdfråga: På vilket sätt? 
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