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Abstrakt 
I dagens samhälle förekommer könssegregering på arbetsmarknaden, vilket gör att kvinnor 
och män har skilda yrken. En del yrken betraktas som manliga och andra som kvinnliga. Trots 
detta väljer en del kvinnor ändå att arbeta inom mansdominerade arbetsplatser. Studiens syfte 
är att undersöka hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituationen inom en 
mansdominerad sektion respektive en kvinnodominerad sektion, på en högskola. Vår studie 
belyser kvinnliga högskolelärares trivsel, vilka hinder och motstånd kvinnliga högskolelärare 
möter, kvinnliga högskolelärares samarbete med sina manliga kollegor och hur de hanterar 
dessa omständigheter, inom båda sektionerna. Studien bygger främst på två teorier, nämligen 
organisations- och genusteori. Studien utgår ifrån en hermeneutisk analys, och kvalitativa 
intervjuer med fem kvinnliga högskolelärare från den kvinnodominerade sektionen och fem 
kvinnliga högskolelärare från den mansdominerade sektionen. Studiens resultat visar att 
kvinnligare högskolelärare från båda sektionerna upplever bra bemötande och trivsel på 
arbetsplatsen, men att det i större utsträckning förekommer hinder och motstånd såsom att 
klättra upp i organisationens hierarki, makt och negativa kommentarer från manliga 
arbetskollegor, inom den mansdominerade sektionen. Detta gör att ojämställdhet kvarstår 
främst inom den mansdominerade sektionen. Att ständigt diskutera jämställdhetsfrågor är 
väldigt viktigt för att dessa könsrelaterade problem ska minska.  
 
Nyckelord: könssegregering, högskola, kvinnor, mansdominerad, kvinnodominerad, 
upplevelse 
 
Abstract 
In today's society there is gender segregation in the labor market, which means that women 
and men have different professions. Some occupations are regarding as male and others as 
female. Despite this, some women choose working in male-dominated workplaces. The study 
aims to examine how female university teachers experience the work situation in a male-
dominated section and in a female-dominated section at a college. Our study illustrates female 
university teachers’ well-being, what obstacles and hardships female university teachers face, 
female university teachers’ cooperation with their male colleagues and how they handle these 
circumstances, in both sections. The study is based on two theories, namely organizational 
perspective and gender theoretical perspectives. The study is based on a hermeneutic analysis, 
and interviews with five female university teachers from the female-dominated section and 
five female university teachers from the male-dominated section. The study’s results shows 
that women from both sections experienced good attitude and satisfaction at the workplace, 
but there are larger extent obstacles and resistance as to climb up in the organizational 
hierarchy, power and negative comments from male colleagues, in the male-dominated 
section. This means that the gender inequality remains mainly in the male-dominated section. 
To constantly discuss gender issues is very important so that these gender issues will be 
reduced. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Sedan flera sekel tillbaka har det varit en stor arbetsdelning bland män och kvinnor på den 
svenska arbetsmarknaden (Wikander 2006:8-9). Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer 
och befattningar. Kvinnor återfinns i huvudsak inom offentlig sektor medan män i högre grad 
verkar inom privata sektorn. Män dominerar i bygg- och industribranschen medan kvinnor är 
överrepresenterade inom vård och omsorg (Ahrne, Roman, Franzén 2008:88–89). Det råder 
fortfarande en stark segregation på arbetsmarknaden vad gäller kvinnors och mäns yrken och 
positioner (Gonäs et al 2001:5). Kvinnliga yrken karaktäriseras av lägre status och kvinnors 
arbetsuppgifter är generellt sett sämre betalda och har inte gett kvinnor tänkbara 
karriärmöjligheter (Wikander 2006:8-9). 
 
Förr i tiden arbetade kvinnor mest med hushållsarbeten som var obetalda arbetsuppgifter 
(Wikander 2006:27–28). Med tiden utvecklades kvinnors tillträde till lönearbete. Detta har 
medfört att specifika yrken dominerades av kvinnor medan andra förblivit mansdominerade. 
Trots att kvinnor trädde in i arbetsmarknaden nästintill i samma utsträckning som män, var 
kvinnliga och manliga arbetsuppgifter åtskilda (Wikander 2006:79–80). Denna utveckling 
växte fram tillsammans med den moderna välfärdsstaten. Välfärdspolitiska reformer bidrog 
således till att många kvinnor fick lönearbeten inom den offentliga sektorn, såsom städerskor 
och vårdbiträden inom tjänsteproduktionen (Lundqvist, 2013).  Cirka 50 procent av alla 
sysselsatta kvinnor i Sverige arbetar inom offentliga sektorn. Inom den offentliga sektorn 
utgör cirka två tredjedelar av alla anställda kvinnor (Sverige, Statskontoret 2015:41–42). 
Könsarbetsdelningen har minskat över tid men i långsam takt (Gonäs et al 2001:9). Kvinnor 
tilldelas arbetsuppgifter med hänsyn till sitt kön och inte utifrån sin kompetens. Män anses 
vara starkare än kvinnor samt mindre beroende av sina kroppar jämfört med kvinnor. Dessa 
tankar och idésystem bidrar till att genusarbetsdelningen bevaras (Wikander 2006:181–182). 
 
Högskolor är statliga organisationer som skall ta hänsyn till en jämställd verksamhet bland 
män och kvinnor (Högskolelagen SFS 1992:1 434). Inom högskoleverksamheten råder 
manliga normer och strukturer, exempelvis hängivenhet till forskning som kan göra det svårt 
att förena familjeliv med arbetsliv som bygger på att högskolevärlden länge varit 
mansdominerad, som ständigt reproduceras och som hindrar kvinnors karriärmöjligheter 
(Sverige, Delegationen för jämställdhet i högskolan 2011:43–46). Detta är en av orsakerna till 
att en mindre andel kvinnor befinner sig högt i den akademiska hierarkin vilket kan ses som 
en ojämställd situation i högskolevärlden. Sedan 1970-talet har mycket förändrats i och med 
att vård- och vissa lärarutbildningar, exempelvis förskollärarutbildning, införlivades i den 
högre utbildningen inom högskolevärlden. Jämställdhets- och utvecklingsfrågor diskuteras 
konstant inom högskolevärlden (Silander, 2010). Högskolans utformning kan inte ses som den 
huvudsakliga faktorn till att det finns ojämställdhet inom högskolor. Det finns istället andra 
orsaker som ligger till grund för ojämställdheten i högskolevärlden, såsom att kvinnor gör 
egna val av en icke akademisk karriär samt att detta kan vara ett uttryck för en organisatorisk 
faktor, det vill säga högskolans utformning. Detta har tillfört att ojämställdhet framför allt har 
placerats på individnivå, det vill säga att kvinnor underrepresenteras utifrån deras egna val till 
karriär, eller organisationsnivå, det vill säga att kvinnor möter svårigheter och hinder i 
organisationen. I och med att högskolor är statliga myndigheter är de skyldiga att hantera 
problem kring ojämlikhet, det vill säga om anställda blir orättvist behandlade eller tilldelas 
olika arbetsuppgifter på grund av kön (Silander, 2010). 
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Trots att det idag fortfarande finns en yrkesdelning mellan män och kvinnor är det allt fler 
kvinnor som väljer att arbeta inom det mansdominerade arbetsområdet. Hur upplever kvinnor 
arbetssituationen i en mansdominerad respektive kvinnodominerad arbetsplats? I vår studie 
vill vi undersöka vilka upplevelser samt vilka erfarenheter kvinnliga högskolelärare som 
arbetar i en mansdominerad respektive kvinnodominerad sektion har, på en högskola. Även 
om allt fler kvinnor väljer att arbeta inom det mansdominerade arbetsområdet, är det ändå 
ovanligt att kvinnor väljer ett manligt kodat och dominerat arbete. Detta har studerats i olika 
branscher såsom byggbranschen medan vi i vår studie kommer att studera kvinnors 
upplevelser i en statligt professionell byråkratisk verksamhet. 
 
Tidigare studier visar att män ifrågasätter kvinnors kompetens och potential på grund av 
kvinnors könstillhörighet och detta har medfört att kvinnor får kämpa hårdare för att bryta ner 
dessa stereotyper. I och med att män och kvinnor tilldelas olika arbetsuppgifter och att de har 
olika förutsättningar samt att vissa arbetsuppgifter anses vara kvinnliga respektive manliga så 
upplever kvinnor svårigheter på arbetsplatsen. Kvinnor anses inte kunna utföra manligt arbete 
lika bra som män och trots att kvinnor och män har samma utbildning så klassas kvinnor som 
mindre kunniga och värda. Män anser inte att kvinnor kan utföra deras arbeten (Cettner 2008; 
Olofsson 2000; Kanter 1977; Roman 1994). Välfärdsstaten har bidragit till att fler kvinnor har 
börjat förvärvsarbeta främst inom offentlig verksamhet och detta har gett kvinnor större 
möjligheter till att komma in på arbetsmarknaden. Sedan 1970-talet har högskolor satsat på en 
bredare rekrytering av studenter, även kvinnor. Detta gör att kvinnor som arbetar inom 
högskolor bör få samma förutsättningar som män. Trots detta återstår det fortfarande 
jämställdhetsfrågor som bör studeras. Detta anser vi är ett stort problem för kvinnor och för 
att kvinnor ska kunna behandlas likvärdigt på sin arbetsplats måste mycket förändras. Detta är 
även ett stort problem i omvärlden som måste förändras och genom att studera detta ämne vill 
vi öka medvetenheten om hur kvinnliga högskolelärare upplever sin arbetssituation i en 
mansdominerad respektive kvinnodominerad sektion på en högskola.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Studiens syfte är att utifrån organisations- och genusteoretiska perspektiv undersöka om det 
finns skillnader mellan hur kvinnliga högskolelärare upplever arbetssituation i en 
kvinnodominerad respektive mansdominerad sektion, på en högskola.  
 
Frågeställningarna som studien avser besvara är:  

• Hur upplever kvinnliga högskolelärare arbetssituationen i en mansdominerad 
respektive kvinnodominerad sektion, på en högskola? 

• Hur kan dessa upplevelser förstås och tolkas utifrån organisations- och genusteoretiska 
perspektiv? 

 

1.3 Begreppsförklaring  
I denna studie förekommer begreppet Arbetssituation som kan defineras på olika sätt. I denna 
studie har vi valt att titta på hur kvinnliga högskolelärare upplever sin hela arbetssituation 
istället för att fokusera på endast visa områden. I vår studie handlar begreppet arbetssituation 
om kvinnliga högskolelärares relation och samarbete med sina arbetskollegor, könsrelaterade 
problem som uppstår på arbetsplatsen samt deras upplevelser kring hierarkiska och 
byråkratiska inslag på arbetsplatsen.  
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2 TIDIGARE FORSKNING 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om hur kvinnor upplever sin arbetssituation 
både i mansdominerade och kvinnodominerade arbetsplatser. Det redogörs även för hur 
kvinnor underrepresenteras och vilka motstånd kvinnor stöter på i organisationer. Studierna 
som vi använt oss av är relativt gamla men vi fann inga nyare eller färskare studier kring 
studiens ämne samt att vi inte heller fann studier om kvinnor i kvinnodominerade yrken eller 
studier inom högskolevärlden.  
 
Det har gjorts mycket forskning kring kvinnor och deras villkor på arbetsmarknaden. Det 
råder könssegregering på en arbetsmarknad när kvinnor och män anses inneha åtskilda 
arbetsförmågor och verkar i olika branscher och i olika funktioner inom organisationer. Det 
finns två aspekter kring segregering; horisontell och vertikal. Horisontell segregering 
förekommer då män och kvinnor återfinns i olika arbeten och yrkesområden, medan vertikal 
segregering handlar om hierarkin på en arbetsmarknad, bransch och inom 
arbetsorganisationer, det vill säga att män besitter de högre positionerna medan kvinnor har de 
lägre positionerna, eller vice versa (Roman 1994:19; Ahrne, Roman & Franzén 2008:91). Den 
horisontella segregeringen gör att mäns och kvinnors ojämlika ställning upprätthålls på 
arbetsmarknaden. Inom den offentliga sektorn finns det skillnader mellan män och kvinnor 
gällande löner, karriärmöjligheter, organisationsstrukturer och arbetstider. Dessa skillnader 
kan avgöra hur kvinnliga och manliga arbeten fördelas (Rubery et al 1996). Kvinnor och män 
väljer och erbjuds olika yrken och därför hamnar de i olika arbetsplatser. Detta medför att 
män i högre grad arbetar med män och att kvinnor arbetar med kvinnor (Wahl et al 2011:65–
66). Arbetsfördelningen sker inte med hänsyn till personens förmåga utan utifrån andra 
kriterier (Roman 1994:19). Inom organisationer tillämpas dessa två dimensioner för att 
beskriva könssegregering, det vill säga på organisationsnivå (Wahl et al 2011:66). Horisontell 
och vertikal könssegregering på organisationsnivå har en stor betydelse för vår studie, 
eftersom vår studie handlar om kvinnors upplevelser av arbetssituationen inom olika sfärer 
som antingen domineras av män eller kvinnor i en statlig organisation. 
 

2.1 Attityder till kvinnors kompetens 
Cettner (2008) har studerat kvinnors upplevelser och erfarenheter av arbetsmiljön samt 
karriärmöjligheter i en mansdominerad sektor. Hennes avhandling består av elva intervjuer, 
där alla intervjupersoner var kvinnor som arbetade eller tidigare arbetat som civilingenjörer. 
Undersökningen visade att arbetsplatsen var anpassad för män och att de intervjuade 
kvinnorna upplevde att arbetsplatsen var konstruerad av män för män. Således poängterar 
Cettner (2008) att även om kvinnor och män har samma utbildning tenderar arbetsuppgifterna 
vara olika för män och kvinnor. Trots att organisationerna har en positiv inställning gällande 
kvinnor menar Cettner (2008) att kvinnor möter hinder och motstånd angående jämställdhet 
på arbetsplatsen. Hinder och motstånd kommer ursprungligen från den traditionella kulturen 
och den låsta strukturen som råder inom byggbranschen. Ett annat hinder är den slutna 
arbetsorganisationen som kännetecknar byggbranschen och som leder till 
relationsproblematik och mansdominans ur ett genusperspektiv. Kvinnors karriärutveckling 
möts av stora motstånd, såsom maktlöshet och särbehandling, på grund av att den maskulina 
kulturen påverkar kvinnornas bemötande på arbetsplatsen. Således känner sig kvinnorna 
diskriminerade på grund av löneskillnaderna mellan manliga och kvinnliga civilingenjörer. 
 
Olofsson (2000) har gjort en liknande studie där syftet med undersökningen var att kvinnorna 
skulle bli mer medvetna om vilka arbetsvillkor som gäller på en mansdominerad arbetsplats. 
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Detta skulle i sin tur leda till att allt fler kvinnor skulle välja ett byggyrke. I studiens 
undersökning deltog sammanlagt 602 kvinnor, som hade olika byggyrken såsom elektriker, 
civilingenjörer och så vidare. Även män medverkade i studien som hade samma ålder och 
yrke som de deltagande kvinnorna. Förutom de enkätundersökningar som Olofsson (2000) 
utförde använde hon sig också av diskussioner och observationer, det vill säga kvalitativa 
data. Undersökningen visade i att cirka en fjärdedel av männen som deltog i studien ansåg att 
kvinnliga arbetare inte kan behärska de fysiska arbetsuppgifterna lika bra som männen. Lika 
så poängterar Olofsson (2000) att det endast var sex procent av de kvinnliga deltagarna som 
hade liknande åsikt som männen. Resterande kvinnor ansåg sig kunna prestera lika bra som 
männen och att det inte spelade någon roll om man är kvinna eller man. 
 
Som tidigare nämnts studerade Cettner (2008) hur kvinnliga civilingenjörer upplever 
arbetsmiljön i byggbranschen, där kvinnorna utgjorde en minoritet och på så sätt kände de att 
deras närvaro var synbar samt att de betraktades som opålitliga. Cettner (2008) exemplifierar 
hur kvinnors förmåga kritiseras genom en händelse där en yngre kvinna befordrades. Detta 
tyckte de andra medarbetarna skedde på grund av kön och ålder och inte utifrån hennes 
arbetsförmåga. Vidare menar Cettner (2008) att kvinnorna upplevde diskriminering. Detta 
exemplifierar Cettner genom olika händelser. Ett exempel är att män såg kvinnor som mindre 
värda genom att klappa kvinnor på huvudet genom så kallad härskarteknik. Ett annat exempel 
är personalen inom byggbranschen som hade ett möte då hälsade en man på alla arbetarna 
förutom en kvinna. Studien visade att cirka hälften av kvinnorna hade problem med att 
hantera diskrimineringen på arbetsplatsen.  
 
Cettner (2008) nämner att det fanns skillnader i arbetsuppgifterna som nyanställda män och 
kvinnor delegerades. De flesta kvinnorna fick för det mesta rutinarbetsuppgifter till skillnad 
från männen som fick mer kvalificerade uppgifter. Olofssons (2000) studie resulterade även i 
att kvinnliga och manliga arbetsuppgifter var åtskilda, och att kvinnor hellre arbetade själva 
jämfört med männen. Trots att männen och kvinnorna hade samma utbildning och 
yrkeserfarenhet hade de olika arbetsuppgifter, eftersom arbetsuppgifterna tilldelades efter kön. 
Vidare menar Olofsson (2000) att generellt hade kvinnor positiva upplevelser angående 
samarbetet med män, men för att stå ut med dem måste kvinnorna vara psykiskt starka för att 
kunna hantera situationen.   
 

2.1.1 Kvinnor ställs inför högre förväntningar inom offentliga organisationer 
Widmark & Schön (1981:49–58) gjorde en studie om hur kvinnor upplever sin arbetssituation 
i en mansdominerad offentlig organisation. I studien deltog 19 kvinnliga poliser från 
Stockholms polisdistrikt. Deras positiva upplevelser inom yrket var att få träffa och hjälpa 
människor. Därutöver ansåg de kvinnliga poliserna att vissa arbetsuppgifter var mer lämpliga 
för män och vissa för kvinnor. De flesta kvinnliga poliserna upplevde att samarbetet med de 
manliga poliserna fungerar bra men att vissa manliga poliser inte var villiga till att samarbeta 
med kvinnor, vilket var en negativ upplevelse för de kvinnliga poliserna eftersom de manliga 
poliserna helst ville slippa dem. Detta eftersom de manliga poliserna ansåg att kvinnorna inte 
kunde behärska de fysiska arbetsuppgifterna lika bra som männen. Således var kvinnorna inte 
tillfredsställda med sin arbetssituation vilket ledde till att de sökte sig till andra tjänster som 
låg inom eller utanför organisationen. De kvinnliga poliserna upplevde sig maktlösa och fick 
även ta emot dåliga attityder från manliga poliser, såväl som de upplevde att männen testade 
dem under arbetets gång.  
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Vidare menar Widmark & Schön (1981:61–62) att kvinnorna upplevde att de ställs inför 
högre krav jämfört med männen och att männen har en negativ inställning till kvinnor som 
polis. Dessutom tyckte de kvinnliga poliserna att det oftast var de äldre männen som hade 
svårt att acceptera kvinnor som polis. Vissa män är normgivande och på grund av detta 
påverkas andra manliga kollegor och följer samma riktning. Kvinnorna menar att de ställs 
inför alldeles för höga krav och att de upplever motstånd vilket gör att det blir svårt att förena 
familjeliv och polisyrket. Därutöver kände kvinnorna att de betraktades som ”objekt” och inte 
som en medarbetare samt att männen kommunicerar med kvinnor på ett annorlunda sätt 
jämfört med hur männen samtalar med varandra. Således poängterar även Cettner (2008) att 
kvinnorna i hennes studie också upplevde högre krav och förväntningar jämfört med männen, 
trots att kvinnorna kämpade hårt för att bli accepterade inom byggbranschen. 
 
Pexixoto & Wyndhamn (2012) genomförde en studie vid Göteborgs universitet som handlade 
om kvinnors upplevelser kring olika arbetsvillkor gällande könstillhörighet. Studien utgick 
ifrån organisationens struktur, positions- och uppdragsfördelning utifrån kön och hur kvinnor 
upplevde detta. Studien visade att kvinnorna kände sig tilltryckta och utanför under mötena 
samt att männens tal ansågs vara mer värdiga jämfört med kvinnornas. En kvinna berättade att 
under ett möte sade en manlig kollega något helt irrelevant men ändå bekräftade de andra 
manliga kollegorna det han sa, men när en kvinna ska säga något även om det är relevant eller 
värdefullt så tas hon inte på allvar. Kvinnorna måste alltid anstränga sig mer än män för att bli 
hörda och tas på allvar. En annan kvinna berättade att när en manlig kollega vid ett möte är 
frånvarande så har de andra manliga kollegorna redan innan mötet haft kontakt med honom 
för att ta reda på hans åsikter. Detta för att alla manliga åsikterna ska vara med i 
beslutsfattandet. Hade det varit en kvinna som var frånvarande skulle ingen ha frågat henne 
om hennes åsikt. En annan kvinna berättade att när hon ville ta upp ett organisatoriskt 
problem så vände männen problemet mot henne istället. Hon försökte vara tydlig, rak på sak 
och göra allt som man stereotypt brukar klassa som manligt men ändå blev hon behandlad 
som en liten flicka.  
 

2.2 Rekrytering av kvinnor i olika organisationskulturer 
Acker och Van Houten (1974) har gjort omläsningar av tidigare organisationsteoretiska 
studier utifrån feministiska perspektiv, nämligen Croziers studie och Hawthornestudien. 
Hawthornestudien är även känd för Hawthornes effekt som handlar om att personer som blir 
utvalda för att delta i ett förändringsprojekt inom en organisation, resulterar i högre 
produktivitet. I Hawthornestudien studerades två grupper. Den ena bestod av sex kvinnor som 
selekterades en och en och placerades i ett speciellt rum. I denna grupp var observatören en 
del av gruppen och resultatet blev en ökad produktivitet. Den andra bestod av en grupp män 
som hade kvar sin ordinarie arbetsplats och där närvarade det en observatör som bara förde 
anteckningar. Detta ledde till att männen skapade en stor autonomi som expanderade i och 
med utveckling av deras egna produktivitetsnormer. Däremot ansåg Acker och Van Houten 
(1974) att Hawthornestudien inte tog hänsyn till att kvinnor och män anställdes annorlunda 
gällande deras roller i organisationen. Att kvinnor och män behandlas och ges skilda 
förutsättningar att göra karriär kan troligtvis inträffa i organisationer inom högskolevärlden 
där hierarkier och könssegregering förekommer.  
 
Croziers (1964) studie handlar om hur kvinnor kontrolleras och rekryteras på två franska 
byråkratier. Båda organisationerna var offentliga och kvinnodominerade, men där den ena 
organisationen hade flest manliga överordnade. Resultatet med Croziers studie var att 
kvinnorna lätt kunde kontrolleras och detta gjordes genom tillrättavisningar samt kritiska 



 

 
 

6 

kommentarer. Grunden till Croziers studie var å ena sidan den franska kulturen och å andra 
sidan det byråkratiska systemet, där den gemensamma ledningen och opersonlighet stod i 
centrum. Detta samband bidrog inte till någon organisatorisk effektivitet. Däremot drog Acker 
och Van Houten (1974) en annan slutsats, de ansåg att kvinnor gällande kontrollen och 
ledningen stötte på antagonism och frustrationer, jämfört med män, som tillförde 
organisatorisk ineffektivitet. Således menar de att Crozier inte tog hänsyn till betydelsen av 
kön i sin studie. Acker och Van Houten var de första som konstaterade att det är 
organisationsstrukturen som medför könsskillnader som gör att män får mer makt och 
överordnade positioner. Detta handlade om att anställa medgörliga kvinnor när kraven på 
arbeten var beroende och passivitet, och om arbeten som använde sig av specifika 
mekanismer för att kontrollera dem.  
 
Kanter (1977) har genomfört en femårig studie, som handlar om organisationsstrukturens 
påverkan på hur kvinnor och män beter sig och placerar sig i organisationer, på ett 
mansdominerat amerikanskt företag. I företaget arbetade sammanlagt 50 000 anställda varav 
84 procent var män och 16 procent var kvinnor, det vill säga att kvinnorna utgjorde en 
minoritet. Hennes huvudsakliga utgångspunkt var att arbetet skapar personen. Beroende på 
vilken position män och kvinnor besatt i företaget hade de olika möjligheter till befordran. 
Därutöver påpekade hon att möjligheterna till organisationsförändring var begränsade. 
Kanters studie visade att kvinnors och mäns handlande varierar beroende på deras positioner i 
organisationen. Således visade studien att kvinnors möjligheter begränsas av organisationens 
struktur. Kanter menar att det finns tre samverkade strukturer, nämligen frekvensstruktur, 
möjlighetsstruktur och maktstruktur som kan förhindra kvinnors möjligheter. Den första 
strukturen, frekvensstrukturen, handlar om hur många av varje kön som finns representerade 
på arbetsplatsen. Om en person tillhör kön som utgör minoriteten på arbetsplatsen, kommer 
personen inte att bemötas som en enskild person utan som en person som representerar den 
underrepresenterade gruppen, i detta fall den kvinnliga gruppen. Denna person befinner sig i 
token position och detta kan medföra konsekvenser för individens genomförande av arbete. 
När en person befinner sig i token position blir denna person synlig, som leder till att denna 
person inte får uppmärksamhet för sina prestationer utan istället blir sedd som en representant 
av sin sort. Token position kan också medföra att personen ställs utanför arbetsplatsens 
gemenskap genom att den dominerande gruppen förstärker sin kultur. Ytterligare om en 
person befinner sig i token position kommer dennes personliga egenskaper inte 
uppmärksammas utan dessa egenskaper kommer istället att generaliseras och stereotypiseras. 
Den andra strukturen, möjlighetsstrukturen, handlar om att en persons karriärmöjligheter 
beror på vilken position personen har i organisationen och att detta i sin tur påverkar 
personens arbetsbeteende. Den tredje strukturen, maktstrukturen, handlar om personens 
förmåga, att få saker gjorda och hur denna förmåga utvecklas under den tid personen besitter 
en viss position. En kvinna, som har etablerat en god maktposition, ses inte längre som en 
kvinnlig chef, utan som en person med makt. De flesta kvinnorna i kanters studie var 
placerade i underordnade positioner vilket gav kvinnorna inga möjligheter till utveckling. 
Detta menar hon har inte att göra med att kvinnor avgränsar sina karriärmöjligheter. Således 
menar hon att på grund av de få karriärmöjligheterna som kvinnorna har gör att de blir mindre 
engagerade i arbetet och mer intresserade av relationer.  
 
Vidare anser Kanter att byråkratin kan förändras om kvinnor och män tilldelas jämn 
maktutövning. Acker och Van Houten (1974) menar istället att det är könsmaktsordningen, 
och inte organisationsstrukturen, som gör att män får mer makt och överordnade positioner. 
Lindgren (1985) har kritiserat Kanter för att hon inte problematiserade kopplingen mellan 
makt, kön och struktur.  Lindgren (1985) menade att kön och maktpositioner i samhället är 
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sammankopplade och som har stor betydelse för könens möjligheter. Lindgren (1985) 
studerade om vilka faktorer som kan bidra till könssegregeringsmönster i två mansdominerade 
organisationer. Hon upptäckte att det fanns uppenbara skillnader mellan kvinnliga och 
manliga arbetsuppgifter i de båda organisationerna. Hennes studie visade att på grund av 
normer och regler, bevaras olikheter mellan män och kvinnor som skapar ett välutvecklat 
könsmaktssystem. 
  
Ely (1995) genomförde en studie som handlar om kvinnor på amerikanska advokatbyråer. 
Hon undersökte hur kvinnor som innehar maktpositioner i en organisation påverkar den 
sociala könsstrukturen. Hon menar att man bör ta hänsyn till det totala antalet kvinnor och 
män i företaget, men det viktigaste är antalet kvinnor som arbetar på företagets olika nivåer. 
Studien visade att inom de jämställda advokatbyråerna var könsrollerna mindre problematiska 
och stereotypa, till skillnad från Kanter (1977) som menade att kvinnors och mäns handlande 
berodde på deras positioner i organisationen. Vidare menar Ely (1995) att inom de 
mansdominerade advokatbyråerna upplevde kvinnorna att könsrelationerna var 
problematiska. Således kände sig kvinnorna mindre tillfredsställda med sina arbetsuppgifter 
samt att kvinnorna inte förväntade sig någon befordran. Däremot upplevde kvinnorna i de 
kvinnodominerade advokatbyråerna större frihet, större acceptans, större tillfredsställelse med 
sina arbetsuppgifter samt större förväntningar i sin karriär.   
 
Roman (1994) studerade förutsättningarna och könsrelationerna inom olika privata 
tjänsteföretag. Syftet med studien var att undersöka kvinnornas möjligheter i företagen. 
Undersökningen visade att kvinnorna trivdes på sina arbetsplatser även om det inträffade 
problem gällande könsrelationer. Vidare stötte vissa kvinnor på svårigheter inom de 
mansdominerade grupperna genom bland annat uteslutning. Ett annat problem som skedde 
var kvinnornas maktlöshet gällande relationen med sina kunder. Detta uppstod antingen på 
grund av att kunderna ansåg att samarbetet med manlig personal var bättre, eller på grund av 
att kunderna sexualiserade förhållandet. Förutom dessa problem upplevde kvinnorna fler 
fördelar jämfört med nackdelar gällande att vara kvinnlig personal i de yrkena (Roman 
1994:235–236). 
 

3 TEORIANKNYTNING/TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I teoridelens första avsnitt presenteras instrumentella och kulturella organisationsteoretiska 
perspektiv på offentliga organisationer samt kön och byråkrati. I det andra avsnittet redogörs 
genussystemets två olika logiker, nämligen isärhållandets logik och den hierarkiska logiken. 
 

3.1 Organisationsteoretiska perspektiv på offentlig sektor 
Utgångspunkten för organisationsteoretiska perspektiv på offentlig sektor är teorier om 
demokrati och beslutsbeteende i formella organisationer. Exempel på formella offentliga 
organisationer är myndigheter, kommunal förvaltning, universitet och högskolor. Dessa 
formella organisationer skiljer sig från varandra, men styrs i stort sett av liknande intressen, 
uppgifter, resurser samt belöningar (Christensen et al 2005:19). Det finns olika 
organisatoriska perspektiv på offentliga organisationer, såsom instrumentella och kulturella 
perspektiv, som kan vara av betydelse för hur verksamheten i en offentlig organisation 
fungerar. Inom högskolevärlden handlar och behandlas män och kvinnor på olika sätt 
beroende på vilken organisationsstruktur som tillämpas samt vilken organisationskultur som 
föreligger.  
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3.1.1 Instrumentella perspektiv på offentliga organisationer 
I och med att offentliga organisationer styrs av staten får de speciella uppdrag som ska 
utföras, det kan till exempel vara ”implementering av nya studieordningar genom offentliga 
universitet och högskolor” (Christensen et al 2005:32). Detta kan göra att offentliga 
organisationer kan ses som redskap eller instrument för att exempelvis öka kvalitetsnivån i 
universitet och högskolor. För att dessa samhälleliga mål ska uppnås måste 
organisationsmedlemmarna handla dels målrationellt och dels instrumentellt. Med 
målrationellt menas att befintliga alternativ värderas utifrån organisationens fasta mål. Med 
instrumentellt menas att målvärderingar är grunden till organisationsstrukturens utformning, 
vilket spelar en avgörande roll i hur medlemmarna handlar vid uppgifternas utförande 
(Christensen et al 2005:32).  
 
Organisationsmedlemmarna har formella roller och positioner som gör att de kan utföra 
fastställda arbetsuppgifter, som kallas för formell organisationsstruktur. Detta handlar om att 
förväntningarna är opersonliga till skillnad från de som besitter yrkesroller. Detta eftersom det 
är normerna som bestämmer vad som ska göras. Den byråkratiska organisationsformen är en 
utav de organisationsformer som tillämpas i utformning av den offentliga 
organisationsstrukturen. Denna form utmärks av hierarki, arbetsfördelning samt rutiner, för att 
undvika konflikter mellan medarbetarna. Hierarki handlar om att anställda medarbetare 
innehar under- och överordnade position i organisationen. Den överordnade har möjlighet att 
ge order och instruktioner åt de underordnade. Denna hierarkiska organisationsstruktur är 
grunden till maktfördelning i en organisation. Hierarkin säkerställer att utifrån kompetens och 
prestationer ska medarbetarna kunna befordras och kunna stiga i graderna, vilket i sin tur kan 
förknippas med karriärsystem. Arbetsfördelningen har också en stor betydelse eftersom det 
handlar om att fördela organisationens uppgifter bland medarbetarna utifrån deras positioner. 
Här är det viktigt att känslor och upplevelser hålls utanför processen. Organisationsformen har 
även ett stort antal rutiner, som handlar om hur och vem som ska utföra vilka uppgifter. Dessa 
byråkratiska strukturer anses vara den mest produktiva formen för organisationer. Trots detta 
har den byråkratiska strukturen även negativa drag som kan leda till att medarbetarna får 
mindre frihet i organisationen, i och med att en stor mängd regler måste följas (Christensen et 
al 2005:36–37; Wahl et al 2011:72–73). Inom högskolor föreligger det en viss 
organisationsstruktur då högskolan är en professionell byråkrati, som följer lagar och tydlig 
hierarki, men som bemannas av personer med tydliga professioner, såsom forskare, lektor, 
lärare med mera. Därför är det viktigt att studera hur instrumentella perspektiv påverkar 
kvinnliga anställdas arbetssituation. 
 

3.1.2 Kulturella perspektiv på offentliga organisationer 
Kulturella perspektiv förknippas med informella normer och värderingar som utvecklas och 
har en betydande roll för hur verksamheten i offentliga organisationer fungerar. Det sägs att 
dessa informella normer ”sitter i väggarna” och att dessa normer ska kunna synliggöras måste 
man ha arbetat under en längre tid i organisationen (Christensen et.al 2005:52–53). Inom det 
kulturella perspektivet är könsfrågor aktuella och handlar om hur kulturella idéer kan påverka 
mäns och kvinnors tänkande och beteende. Könsdiskriminering är vanligt förekommande och 
ingår i kulturella värderingar. Dessa särbehandlingar kan förekomma i både öppna eller dolda 
former som påverkar kvinnors karriärmöjligheter som redan finns i organisationen men även 
kvinnor som vill rekryteras och få tillträde till organisationen. Kvinnor karaktäriseras som 
”hemmafruar” medan män har större tillgång till det offentliga livet. Detta gör att utbud av 
arbeten och karriärmöjligheten minskar för kvinnor. Organisationskultur förknippas oftast 
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med mansdominansen det vill säga att kön har en betydande roll för hur värderingar och 
stereotyper skapas (Alvesson 2009:186). 
 

3.2 Kön och byråkrati 
Syftet med byråkratin är att det ska gälla lika villkor för kvinnor och män, men trots detta 
finns det olikheter mellan män och kvinnor i organisationer. Acker och Van Houten (1974) 
konstaterade också att män får mer makt och överordnade positioner, det vill säga att det 
föreligger könsmaktsordning i organisationer. Detta gör att byråkratin kan förknippas med 
könsrelationer. Det finns olika förklaringar till varför detta inträffar. En av dem handlar om 
kvinnor och män väljer olika riktningar i livet utifrån kulturella normer och därför hamnar de i 
olika positioner i organisationshierarkin. Detta gör att det bildas könsskillnader i 
organisationsstrukturen som förknippas med kvinnors och mäns intressen och förmågor som 
förs in i organisationen från det privata livet, och inte med organisationens struktur i sig. I 
byråkratiska organisationer bedöms kvinnor och män likadant. Om kvinnor inte visar intresse 
för karriärutveckling så anses detta vara ett resultat av deras egna val, och detta bidrar i sin tur 
till att kvinnor inte behandlas på samma sätt som män. Denna åtskillnad kan inte ses som 
diskriminering utan som ett logiskt resultat av kvinnornas egen vilja. En annan förklaring, 
som utgår ifrån den moderna byråkratiformen, handlar om att kvinnor framstår som 
underordnade jämfört med män i moderna organisationer och att normer påverkar hur kvinnor 
och män tanker och vilka förväntningar vi har på varandra. Inom de moderna organisationerna 
anställdes kvinnor eftersom de utgjorde en billig och en medgörlig arbetskraft vilket gjorde att 
de var välkomna. När kvinnorna sedan begärde högre löner och bättre arbetssituation, 
reformerades arbetssituationen och explicita åtgärder utfördes som ledde till att kvinnorna fick 
erhålla de underordnade positionerna (Wahl et al 2011:73–74), som kan kopplas till Kanter 
(1977) som menar att kvinnors karriärmöjligheter minskar när kvinnor tilldelas underordnade 
positioner. 
 

3.3 Genussystem 
För att nå en förståelse för kvinnor och mäns möjligheter inom högskolevärlden kommer vi ta 
hjälp av Hirdmans begrepp isärhålllandets och hierarkiska logik i vår analys. Hirdman 
(1988:51) skriver att ordet kön har ersatts med ordet genus som står för det kulturellt och 
socialt formade könet. Således menar hon att begreppet genus kan ses som kunskap om vad 
som utgör det manliga och det kvinnliga samt uppfattningar om hur det manliga och det 
kvinnliga skapas socialt. Vidare menar Elvin-Nowak & Thomsson (2003:36–38, 249) att det 
är vi människor som genom normer skapar manligt och kvinnligt beteende. Det är vi 
människor som placerar män i högre positioner än kvinnor genom social samverkan. För att 
dessa normer ska bli synliga måste man först strida mot dem. I och med att vi människor 
skapar kön är det alltså vi människor som, genom att försvara vår rätt eller ifrågasätta 
naturaliserande föreställningar, kan göra kön annorlunda. 
 
Hirdman (1988:51–52) definierar begreppet genussystem som en ordningsstruktur av kön som 
grundar sig på två logiker, nämligen isärhållandets logik och den hierarkiska logiken. Den 
isärhållande logiken handlar om att manligt och kvinnligt måste hållas isär, eftersom kvinnor 
och män tillhandahåller olika egenskaper och att män främst samarbetar med andra män. 
Utifrån denna logik konstrueras det manliga och det kvinnliga kulturellt, eftersom kvinnor ses 
som mer underordnade samt att män ses som överordnade och större maktinnehavare så 
placeras mannens egenskaper över kvinnans egenskaper. Detta gör exempelvis att kvinnor 
anses vara mer känslosamma medan män anses agera mer rationellt. Den hierarkiska logiken 
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handlar istället om att det är mannen som är normen och ”människan”. Detta gör att mannen 
ses som det normala och kvinnan ses som det avvikande. Grunduttrycket för isärhållningen 
föreligger i arbetsdelningen mellan könen samt i uppfattningar om det manliga respektive det 
kvinnliga. Arbetsdelningen och uppfattningarna är intimt sammankopplade och kan även ses 
som förstärkande och legitimerande. Detta gör att kvinnor och män tillskrivs, utvecklar och 
förstärker olika egenskaper och på så sätt får de olika arbetsuppgifter. Således menar Hirdman 
(1988:57–58) att den manliga normen återföds av isärhållandets logik, det vill säga att den 
manliga normen ifrågasätts när isärhållandets logik försvagas och vice versa. För att bryta ner 
denna logik måste man överstiga gränserna genom exempelvis när kvinnor kommer in på 
mansdominerade organisationer. Kanter (1977:208–209) menar, utifrån sin organisationsteori 
om frekvensstrukturer och möjlighetsstrukturer, att när kvinnor utgör en minoritet i 
organisationen uppstår problem. Hon menar att män, som utgör en majoritet i organisationen, 
tenderar att förstärka sin kultur då kvinnor, som anses vara en minoritet, kommer in i männens 
arbetsmiljö. 
 
Som tidigare nämnts handlar isärhållandets logik om att det manliga och det kvinnliga måste 
hållas isär vilket gör att könssegregeringen bevaras på arbetsmarknaden. Könssegregeringen, 
som tidigare skrivits, kan delas in i den horisontella och den vertikala segregeringen. Vertikal 
segregering handlar om de olika positionerna som män och kvinnor besitter i en organisation, 
det vill säga att män oftast innehar de överordnade positionerna medan kvinnor innehar de 
underordnade positionerna i hierarkin. Horisontell segregering handlar i sin tur om att män 
och kvinnor har skilda yrken, det vill säga att män dominerar i yrken såsom industri och 
teknik medan kvinnor dominerar i yrken som vård och omsorg (Roman 1994:19; Ahrne, 
Roman & Franzén 2008:91). Här kan man se att horisontell segregering kan jämföras med 
genussystemets isärhållandets logik och att vertikal segregering kan jämföras med 
genussystemets hierarkiska logik.  

4 METOD 
I metoddelen beskrivs uppsatsens metodval, tillvägagångssätt, etiska aspekter och 
hermeneutiskt förhållningssätt. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vår studie utgår ifrån en hermeneutisk metod som är en filosofi där förståelsen nås genom 
tolkning och har en stor betydelse för mänsklig vetenskaplig forskning. För att bättre kunna 
förstå kvinnliga lärare upplevelser i en kvinnodominerad respektive mansdominerad 
arbetsmiljö har vi utgått ifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt (Ödman 2004:71). 
Hermeneutiken handlar om läran om tolkning för att få förståelse om människors upplevelser 
(Dahlberg 2008:65). Eftersom vår studie har grundat sig på språket, dialog och den 
hermeneutiska processen som består av: tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring, har 
denna metod ansetts vara relevant (Ödman 2004:74). 
 
Språket har varit ett viktigt redskap vid intervjuer och dialoger. Människor formulerar sina 
tankar i språk och på så sätt kan de öppna upp sig för varandra (Dahlberg 2008:83). Således 
har dialog varit ett viktigt redskap under intervjuernas gång för att få en rimlig tolkning om 
kvinnliga högskolelärares upplevelser som sedan gav oss ökad förståelse (Ödman 2007:13–
14). Tolkningen är viktig för att kunna uppskatta vad en text säger i relation till den ställda 
frågan (Esaiasson 2012:221). Förståelse och förförståelse har varit viktiga begrepp eftersom 
man kan förstå saker på olika sätt och detta har hjälpt oss att förstå människors upplevelser 
och känslor. Förklaring är också en viktig del av den hermeneutiska processen eftersom den 
utgör en byggsten i tolkningsprocessen. För att kunna förstå måste man förklara och likadant 
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gäller att när man vill förklara något måste man först ha förstått. Inom den hermeneutiska 
processen kan förförståelsen ses som den första orienteringen och är viktigt för forskaren för 
att kunna gå vidare med sin tolkning (Ödman 2004:74–75). 
 
I vår studie har vi använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att samla in det 
empiriska materialet. Semistrukturerade intervjuer valde vi för att få en djupare förståelse av 
kvinnliga högskolelärares upplevelser och uppfattningar gällande deras 
arbetssituation.  Dessutom möjliggör semistrukturerade intervjuer att intervjupersonerna får 
utveckla sina svar, och att intervjuerna håller ett tydligt fokus så att studiens syfte kan 
besvaras (Bryman 2011:414-415). Denna insamlingsmetod har möjliggjort att vi kunnat 
tematisera vår intervjuguide utifrån vår tidigare forskning och våra teorier. Vi har använt oss 
av en intervjuguide där vi har haft inledande frågor, direkta frågor, uppföljningsfrågor samt 
avslutande frågor (Bryman 2011:415). Eftersom vårt syfte är att se hur alla våra respondenter 
upplever sin arbetssituation inom båda sektionerna, har vi använt samma intervjuguide för att 
därefter lättare kunna bearbeta och jämföra respondenternas svar. En del av våra 
intervjufrågor har varit ja/nej-frågor vilket har lett till korta svar men i och med vår valda 
metod möjliggjordes det att ställa följdfrågor till respondenterna (Bryman 2011:419-420).  
 
Vi började med att mejla sammanlagt 10 kvinnliga högskolelärare varav 5 kvinnor var från 
den kvinnodominerade sektionen och 5 kvinnor var från den mansdominerade sektionen. I 
och med att vi inte fick svar från alla, fick vi mejla fler möjliga respondenter tills vi fick tag 
på sammanlagt 10 kvinnliga högskolelärare. Intervjuerna genomfördes mellan 1 december 
och den 9 december 2016. Vi medverkade båda två vid intervjuerna. Vi använde oss av en 
diktafon för att spela in det respondenterna har sagt och vi bestämde oss för att endast en av 
oss skulle läsa upp intervjufrågorna under intervjuerna för att göra det mindre rörigt för 
respondenterna. Denna metod har bidragit till att vi inte har behövt föra anteckningar under 
intervjuerna och på så sätt har vi kunnat följa med i samtalet och kunna ställa följdfrågor 
(Bryman 2011:428). Intervjuernas omfattning varade mellan 30 och 60 minuter vilket 
resulterade i 50 sidor transkriberat material. Intervjuerna hölls i arbetsrum eller i andra bokade 
konferensrum i själva organisationens anläggningar. Dessa rum valdes utifrån att åstadkomma 
ett bekvämt samtal för respondenterna och för att få dem att fritt kunna samtala gällande 
uppsatsens ämne. Alla intervjuer introducerades med en kort beskrivning av forskningsämnet 
och detta gjordes för att skapa ett bekvämt samtalsklimat och få respondenterna att känna sig 
fria och våga dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter kring arbetssituationen i 
organisationen (Bryman 2011:421–422). 
 
Efter intervjuerna med respondenterna transkriberade vi och granskade datainsamlingen under 
gemensamma diskussioner. För att kunna tematisera och utläsa mönster i empirimaterialet var 
vi tvungna att läsa igenom materialet ett par gånger, för att sedan kunna analysera och jämföra 
respondenternas svar. Utifrån organisations- och genusteoretiska perspektiv valde vi ut viktiga 
meningar och stycken för att sedan kunna skära ner på materialet. Därefter genomfördes 
bearbetningen för att kunna upptäcka samband eller motsägelser för att kunna jämföra 
materialets olika delar. Detta möjliggjorde valet av representativa citat för att belysa 
respondenternas tankemönster, som låg till grund för vårt resultat och analys (Bryman 
2011:428-432).  

4.2 Urval 
Utgångspunkten till val av intervjupersoner har varit att kunna generera empiri för att besvara 
studiens syfte och frågeställningar. Vi har använt oss av ett strategiskt urval för att kunna 
studera några kvinnliga högskolelärares upplevelser om sin arbetssituation inom en 
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mansdominerad sektion samt några kvinnliga högskolelärares upplevelser om sin 
arbetssituation inom en kvinnodominerad sektion, på en högskola (Bryman 2011:392–393) 
Dessa två sektioner har valts eftersom enligt vår uppfattning är den ena kvinnodominerad och 
den andra mansdominerad, och med hjälp av detta har vi sedan jämfört de kvinnliga 
högskolelärarnas upplevelser i de två sektionerna. Vårt urval har utgått ifrån 
intervjupersonernas yrke, kön, avdelning och utbildning. Inom den kvalitativa forskningen är 
generalisering av resultat svår då det inte är många individer som deltar i forskningen. Detta 
gör att vårt resultat inte kan sammanfalla på nationell nivå utan endast på lokal nivå eftersom 
vår studie endast omfattar en högskola i Sverige. Det är fallet i sig som är intressant då 
resultatet i en kvalitativ forskning generaliseras till den valda teorin (Bryman 2011:368-369). 
 

4.3 Studiens tillförlitlighet  
Trovärdighet, intern validitet, som innebär att studien undersöker det som den avser 
undersöka. För att åstadkomma detta bör forskarens observationer överensstämma med de 
valda teorierna, vilket vi i vår studie har tagit hänsyn till under analysens gång (Esaiasson 
2012: 57, 62). För att få en ökad validitet har vi båda två, i vår undersökning, varit närvarande 
på alla intervjutillfällen och vi har spelat in alla intervjuer. Efter varje intervjutillfälle har vi 
fört en gemensam diskussion och direkt efter transkriberat intervjun. Varje inspelad intervju 
har transkriberats av oss båda och detta har gjorts för att inte missa viktiga detaljer. I en studie 
krävs konsistens och koherens, det vill säga att genom hela forskningsprocessen ska allt hänga 
samman. I vår studie har vi sett till att det finns samstämmighet mellan studiens resultat, 
tidigare forskning och de teoretiska begrepp som används i studien, för att trovärdighet och 
koherens åstadkommas. I en studie kan hög validitet uppnås om studien även har extern 
validitet (Bryman, 2011:354). I vår studie har vi försökt uppnå extern validitet genom att 
intervjua kvinnliga högskolelärare från båda två sektionerna, den mansdominerade och den 
kvinnodominerade sektionen på en högskola, för att tydliga slutsatser. Eftersom vårt urval är 
begränsat är det svårt att göra en statistisk generalisering samt att uppnå extern validitet 
(Bryman, 2011:352). 
 
Reliabilitet innebär att forskaren mäter det som ska mätas på ett tillförlitligt sätt och att 
studien kännetecknas av pålitlighet (Bryman, 2011:354). I vår studie har vi försökt att uppnå 
hög reliabilitet genom att vår intervjuguide har utformats efter studiens syfte och 
frågeställningar. Samtliga respondenter har svarat på likadana frågor för att sedan kunna 
jämföras med varandra. I slutet av varje intervju har respondenterna tillfrågats om de velat 
lägga till något, såsom ytterligare information eller eventuella förklaringar för att missförstånd 
ska undvikas. Detta gjordes för att öka studiens reliabilitet. Således innebär reliabilitet 
även att en studie ska vara replikerbar, vilket vi i vår studie har gjort genom att vara 
transparenta och noggrant förklarat hur vi gått tillväga (Bryman, 2011:352).  
 

4.4 Etiska överväganden 
Vår studies forskningsetiska överväganden har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer. Att samhället har ”ett berättigat krav” på att studien utförs med 
hög kvalitet samt förbättrar kunskaper och metoder kallas för forskningskravet. Således ska 
samhällsmedlemmarna garanteras insynsskydd, det vill säga att individerna inte ska drabbas 
av psykisk eller fysisk skada, vilket kallas för individsskyddskravet. Dessa två krav har vägts 
mot varandra i vår forskning (Vetenskapsrådet 2002). 
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Individsskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I vår forskning har informationskravet tagits i 
beaktande genom att samtliga respondenter har fått information om studiens syfte. Detta 
gjordes både vid förfrågan om deltagande och i början av intervjuerna. Likaså informerades 
det att medverkan i studien var frivillig och att det empiriska materialet endast skulle 
användas i studiesyfte, vilket gör att samtyckeskravet även har uppfyllts. Respondenternas 
identifiering har förhindrats genom att alla intervjupersoner som har deltagit i vår studie var 
anonyma, och på så sätt har studien fullföljt konfidentialiteskravet. Detta för att etiskt känslig 
information inte ska komma ut. Slutligen användes den insamlade empirin endast för studiens 
syfte och inte för andra ändamål som gjorde att nyttjandekravet uppfylldes (Vetenskapsrådet 
2002). 
 

5 RESULTAT OCH ANALYS 
I denna del ska vi presentera vårt resultat tillsammans med en fördjupad tolkning av hur 
kvinnliga högskolelärare upplever sin arbetssituation. Resultatet bryts ner i olika teman för 
att få en ökad förståelse om kvinnliga högskolelärares upplevelser rörande olika aspekter av 
sin arbetssituation. Kvinnorna från den kvinnodominerade sektionen betecknas som Kristina, 
Karin, Katarina, Klara och Karolin och kvinnorna från den mansdominerade sektionen 
betecknas som Maria, Monika, Mathilda, Margareta och Martina.  
 

5.1 Kvinnliga högskolelärarnes trivsel på arbetsplatsen 
Samtliga respondenter inom den kvinnodominerade sektionen berättar att de blev bra bemötta 
och omhändertagna när de började arbeta på sin arbetsplats. Således betonar de att de numera 
trivs bra på sin arbetsplats.  
 

Jag har haft ett väldigt bra bemötande och välkommande av mina arbetskollegor. 
Således fick jag en väldigt god introduktion och handledning utav äldre kollegor… jag 
har alltid upplevt mig väl omhändertagen och jag har alltid trivts bra här. (Kristina)    

 
Utifrån citatet ovan kan man se att Kristina upplever sig väl mottagen och bra bemött av sina 
arbetskollegor som har fått henne att känna sig en del av arbetsplatsens gemenskap. 
 
Inom den mansdominerade sektionen blev 4 av 5 kvinnliga högskolelärare bra bemötta och 
introducerade när de började arbeta i sektionen. De trivs väldigt bra på arbetsplatsen och har 
bra kollegor. Margareta har däremot en annan upplevelse kring detta: 
 

Under min första tid på arbetsplatsen kände jag mig väldigt osäker, jag fick ingen 
arbetsplatsintroduktion och ingen anvisning till gästlärarplatsen. Jag låg inte med på 
mejllistorna och blev inte inkluderad till ”kick-offs”. Därutöver upplevde jag dålig 
kontinuitet i kursuppdragen, men numera trivs jag bra på min arbetsplats. (Margareta)  

 
Trots att Margareta upplever sin första tid på arbetsplatsen som mindre bra, jämfört med de 
andra 4 respondenterna, så upplever hon att trivseln på arbetsplatsen idag är bra. 
 
De flesta kvinnliga högskolelärarna upplever att de trivs bra på arbetsplatsen och att de blev 
bra bemötta av sina manliga kollegor. Inom den kvinno- och mansdominerade sektionen finns 
det således initialt inga tydliga tecken, gällande kvinnornas trivsel på arbetsplatsen, som kan 
påvisa isärhållandets och den hierarkiska logiken (Hirdman, 1988). Samtliga respondenter 
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från den kvinnodominerade sektionen och 4 av 5 respondenter från den mansdominerade 
sektionen upplever numera en bra trivsel på arbetsplatsen samt att de blev bra bemötta och 
omhändertagna av sina manliga arbetskollegor under sin första tid på arbetsplatsen. Detta 
faktum visar i stort sett på att kvinnliga högskolelärare inte ses som annorlunda eller som 
avvikande. Om respondenterna hade setts som annorlunda eller som avvikande skulle de inte 
ha trivts eller blivit bra bemötta på sin arbetsplats. En potentiell tolkning av detta är att män 
ser kvinnor som sina arbetskollegor och detta gör att isärhållandets logik försämras och den 
hierarkiska logiken annulleras (Hirdman 1988). I och med att män i större utsträckning 
accepterar kvinnor som arbetskollegor gör att våra respondenter upplever en bra trivsel inom 
både den kvinno- och mansdominerade sektionen.          
 

5.2 Kvinnliga högskolelärare möter hinder och motstånd 
Trots att samtliga respondenter berättar att de trivs på arbetsplatsen upplever många av dem 
en del hinder och motstånd, exempelvis genom negativa kommentarer från manliga kollegor 
och olika attityder till kvinnors kompetens.  
 
Inom den kvinnodominerade sektionen upplever samtliga respondenter inte några stora hinder 
gällande relationer med sina kollegor, medan 3 av 5 upplever detta inom den 
mansdominerande sektionen. De andra två respondenterna har däremot inte upplevt detta. 
Margareta upplever hinder i form av makt. Hon poängterade: 
 

Det finns personliga agendor för makt som krånglar till relationerna mellan manliga 
och kvinnliga kollegor som skapar missförtroende. (Margareta) 

 
Vidare möter respondenterna hinder och motstånd när det gäller att klättra i organisationens 
hierarki. 3 av 5 respondenter inom den kvinnodominerade sektionen berättar att det finns 
samhällsmässiga hinder som försvårar kvinnors karriärmöjligheter på grund av familj och små 
barn. Karolin sade: 
 

 Det finns de här gamla könsstrukturerna som man endast ser om man är medveten om 
dem, för man tror att det ska vara på det sättet. (Karolin) 

 
Samtliga respondenter inom den mansdominerade sektionen anser att det uppstår hinder för 
kvinnor när de vill klättra upp i organisationens hierarki. Våra respondenter upplever att män 
verkar vara omedvetna om att de favoriserar andra män samt att kvinnliga högskolelärare blir 
förvånade över att de inte får samma förutsättningar, och får färre uppdrag än manliga 
högskolelärare. Två av respondenterna, Martina och Monika, påpekade: 

 
Det finns en viss grabbighet eller mansstil där man grupperar sig lite och har ett visst 
gruppspråk, som kan utgöra hinder för kvinnor. (Martina) 
 
Det känns lite mansdominerat här och att man får mer en klapp på huvudet ”lilla du” 
som jag anser är ett hinder för oss kvinnor när det gäller att klättra upp. (Monika) 

 
Utifrån citaten ovan kan man se att respondenterna upplever svårigheter när det gäller att 
passa in och bedömas lika på arbetsplatsen.  
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Således upplever respondenterna inom både den kvinnodominerade och den mansdominerade 
sektionen ytterligare hinder som är könsrelaterade. Kristina har upplevt sig diskriminerad på 
sin arbetsplats och detta tydliggör hon med ett exempel: 
 

För några terminer sedan var jag kursansvarig tillsammans med en manlig kollega 
och vid ett tillfälle behövde jag få respons ifrån de lärare som jag hade bokat upp, för 
att se om de skulle komma till undervisningen eller ej. Jag fick väldigt dålig respons 
ifrån lärarna och då mejlade min manliga kollega ut samma fråga och då fick han 
svar på en gång med bekräftande kommentarer. Mitt mejl kunde lättare negligeras 
medan hans mejl kunde tas mer på allvar. (Kristina) 
 

Inom den mansdominerade sektionen märker respondenterna hur manliga professorer tar 
killarna under ”sina vingar”, men att de aldrig tar sig an tjejer på samma sätt. Maria sade:  
 

När man vill få igenom någonting som är viktigt, så lyssnas det inte i samma grad på 
mig, som det görs på en man som vill framföra något och detta upplever jag är för att 
min kompetens eller min förmåga värderas inte på samma sätt som en mans 
kompetens eller förmåga värderas. (Maria) 

 
Inom båda sektionerna har respondenterna någon gång stött på könsrelaterade problem på 
arbetsplatsen. Klara berättar att män och kvinnor inte får tillämpa sin forskningstid på samma 
sätt. Hon poängterade: 
 

Männen är bättre på att förhandla och spara på sin forskningstid till näst kommande 
termin så att man kan ta ut 40 procent istället för 20 procent, men när vi kvinnor 
frågar om att få göra detta får vi ett blankt nej. (Klara) 

 
Respondenterna inom den mansdominerade sektionen har i större utsträckning upplevt 
könsrelaterade problem på arbetsplatsen. De anser att det är svårare för kvinnor att få 
ledarroller eftersom det finns tydliga strukturer som visar att män håller varandra om ryggen. 
Margareta betonade: 
 

När behovet av att åka till mässor fanns så tilldelade chefen uppdragen endast till 
männen och inte till kvinnorna. Jag blev förvånad över att den manliga chefen inte la 
märke till att han gav män och kvinnor olika förutsättningar, vilket gör att 
könsskillnader bildas. (Margareta) 

 
Utifrån ovanstående citaten kan man se att respondenterna inom den mansdominerade 
sektionen möter hinder och motstånd i större utsträckning än respondenterna inom den 
kvinnodominerade sektionen. En förklaring till detta kan vara att män utgör majoriteten i den 
ena sektionen. Detta kan kopplas till Kanters (1977) teori om frekvensstrukturer som handlar 
om att när kvinnor utgör en minoritet i organisationen uppstår problem. Detta eftersom om en 
person tillhör kön som utgör minoriteten på arbetsplatsen bemötts denna person inte som en 
enskild person utan som en person som tillhör den underrepresenterade gruppen, i vårt fall 
kvinnliga högskolelärare. Dessa kvinnor befinner sig i token position. Lika så kan det även 
kopplas till Kanters (1977) teori om möjlighetsstruktur som handlar om att en persons 
karriärmöjligheter beror på vilken position personen innehar i organisationen och som i sin tur 
påverkar personens arbetsbeteende. Hon menar att om kvinnor engagerar sig mindre i arbetet 
och lägger mer vikt på relationer, får de automatiskt mindre möjligheter till karriär. Detta gör 
att en majoritetskultur, i det här fallet en maskulin kultur, förstärks när kvinnor, som i det här 
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fallet är minoritet, träder in på männens miljö. Att det är lättare för män att få ledarroller och 
maktutövning kan knytas till Acker och Van Houten (1974) som påstod att det föreligger 
könsmaktsordning i organisationer som gör att män får mer makt och överordnade positioner.  
 
Respondenterna möter olika former av motstånd, såsom nedvärdering av kompetens, vilket 
gör att Hirdmans (1988) två logiker, det vill säga isärhållandets logik och den hierarkiska 
logiken, i en viss grad kvarstår. Kvinnor anses innehar andra egenskaper jämfört med män 
och på så sätt ses de som avvikande. Att respondenterna upplever könsstrukturer som inte är 
synbara, utan att man ser dem bara om man är medveten om dem, kan kopplas till 
Christensens et.al. (2005) kulturella perspektiv som menar att normer sitter i organisations 
väggar. Att respondenterna upplever diskriminering och särbehandling på sin arbetsplats som 
förhindrar kvinnors karriärmöjligheter, kan anknytas till Alvesson (2009) som säger att 
könsdiskriminering förekommer ofta i organisationer som kan förhindra kvinnliga 
högskolelärare att klättra upp i organisationens hierarki. Således har män en viss grabbighet 
och ett slags gruppspråk som gör att de håller ihop och stöttar varandra, vilket kan kopplas till 
Pexixoto & Wyndhamn (2012) som redogör för hur män håller varandra om ryggen, 
informerar varandra och tar hänsyn till varandras åsikter vid exempelvis möten. Detta gör att 
kvinnor hamnar utanför den manliga gruppen. 
 

5.2.1 Kvinnliga högskolelärare värderas annorlunda 
Samtliga respondenter har liknande åsikter, att kvinnor och män ska behandlar likadant och 
respektera varandra på arbetsplatsen. Trots detta upplever alla respondenter att det finns vissa 
personer som är mer dominerande än andra och tar mer plats. Detta gör att vissa personer 
nästan aldrig hörs. Klara upplever att det finns en ”grabbig kultur” som kan vara svår att slå 
hål i, men att detta är de flesta kvinnorna vana vid eftersom det är så i omvärlden. Vidare 
poängterar Martina: 
 

Det finns vissa personer som hörs och syns mer, och tar på sig en ledartröja fast man 
egentligen inte har en ledande roll. (Martina) 

 
Detta anser respondenterna inom den mansdominerade sektionen påverkar arbetssituationen. 
Om man inte lyssnar på varandra och arbetar i form av team kommer samverkan inte att 
fungera.  
 
Enligt respondenternas uppfattningar kan män och kvinnor utföra samma arbetsuppgifter lika 
bra och att kvinnor inte betraktas som mindre pålitliga, men ibland kan män uttrycka sig 
nedsättande om kvinnors arbetsinsatser. Vidare menar respondenterna från den 
kvinnodominerade sektionen att de inte har betraktats som annorlunda, men däremot upplever 
respondenterna från den mansdominerade sektionen detta. Samtliga respondenter från båda 
sektionerna upplever inte att de ställs inför högre krav än sina manliga kollegor, utan 
kvinnliga högskolelärare kan ibland ställa för höga krav på sig själva. 
 
De flesta respondenterna från båda sektionerna anser inte att män kontrollerar eller styr dem 
på arbetsplatsen. Däremot upplever Margareta och Maria att de blivit styrda: 
 

Det finns härskatekniker bland män som velat kontrollera och styra kvinnor på 
arbetsplatsen. (Margareta) 
 



 

 
 

17 

Det finns en slags gruppkänsla hos männen där de förlitar sig på varandra och tänker 
på samma sätt. Detta gör att det inte lyssnas på vad kvinnorna säger eller flaggar för 
någonting, till exempel när kvinnor säger ”men jag har en annan idé, jag tycker att vi 
gör så här istället”. (Maria) 

 
3 av 5 respondenter inom den kvinnodominerade sektionen anser att det är lättare att 
kontrollera kvinnor till skillnad från män, medan de andra två inte anser detta. Detta eftersom 
många kvinnor har svårt att säga nej till arbetsuppgifter, för att de vill tillhöra och vara en del 
av arbetsteamet. Inom den mansdominerade sektionen tycker de flesta respondenterna att 
kvinnor lättare kan kontrolleras och styras på arbetsplatsen. Karolin påpekade: 
 

Vi måste lära våra unga kvinnor att gå den där nej-kursen och att endast ta på sig det 
som man själv vill göra.  (Karolin) 

 
Detta menar de flesta respondenterna är ett stort problem som behöver förändras för att inte 
bli styrda och kontrollerade av män på arbetsplatsen.  
 
Enligt Cettners (2008) studie betraktades kvinnor som opålitliga och ställdes inför högre krav 
jämfört med män. Detta upplever inte respondenterna i vår studie, utan istället upplever de att 
män ibland uttrycker sig nedsättande kring kvinnors arbetsinsatser, som gör att kvinnor ställs 
inför högre krav. Utöver detta kan respondenterna ibland ställa högre krav på sig själva vilket 
försvårar deras arbetssituation. Likaså anser respondenterna i vår studie att de kan behärska 
arbetsuppgifterna lika bra som männen. Detta ställs mot Widmarks & Schöns (1981) studie 
och Olofssons (2008) studie, som kom fram till att kvinnorna inte ansågs kunna utföra 
arbetsuppgifterna lika bra som männen. Croziers (1964) studie visade att kvinnor lättare kan 
kontrolleras av män, vilket respondenterna i vår studie också anser. Detta eftersom kvinnor 
har svårt att tacka nej till arbetsuppgifter, och att de inte vill bli uteslutna från arbetsplatsens 
gemenskap givet rådande organisatoriska och samhälleliga kulturer. Respondenterna inom 
båda sektionerna har i stort sett samma åsikter kring detta förutom att de respondenterna inom 
den mansdominerade sektionen betraktas som annorlunda till skillnad från respondenterna 
inom den kvinnodominerade sektionen.  
 

5.3 Relationen och samarbetet med manliga arbetskollegor 
Här presenteras hur respondenterna upplever samarbetet med sina manliga kollegor och hur 
relationen mellan dem är på arbetsplatsen.  Trots att de flesta respondenterna från den 
kvinnodominerade och den mansdominerade sektionen upplever relationen och samarbetet 
med sina manliga kollegor som god, finns det ett fåtal respondenter som ibland upplever att 
de har tvingats anpassa sig och försökt spela med mäns spel. Maria anser: 
 

Ibland tvingas jag ”skratta åt deras skämt” för att bli bekräftad och accepterad som 
kvinna i det manliga gänget. (Maria) 

 
Detta gör att en del respondenter upplever relationen med sina manliga kollegor som 
ansträngande och undvikande. Samtliga respondenter från båda sektionerna upplever att 
samarbetet med sina manliga kollegor fungerar bra. Däremot upplever Maria att ibland 
tvingas hon anpassa sig till männens vilja, hon sade: 
 

De män som innehar makt tvingas jag anpassa mig efter deras vilja och deras 
bekräftelsebehov för att samarbetet ska fungera. (Maria) 
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Trots att samtliga respondenter upplever samarbetet som bra med sina manliga kollegor, 
upplever de flesta respondenterna från den mansdominerade sektionen att de någon gång 
blivit uteslutna av sina manliga kollegor. Mathilda upplever att manliga kollegor har undvikit 
samarbete med henne, hon sade: 
 

En manlig kollega har undvikit att informera mig om saker. Han meddelade istället en 
äldre manlig kollega eftersom han tror nog att jag är en liten ”sprätt”. (Mathilda) 

 
Detta upplever inte respondenterna inom den kvinnodominerade sektionen. De anser istället 
att samarbetet med deras manliga kollegor fungerar bra. 
 
4 av 5 respondenter inom den kvinnodominerade sektionen har aldrig upplevt sig maktlösa av 
sina manliga kollegor medan flertalet respondenter inom den mansdominerade sektionen 
någon gång har upplevt sig maktlösa under sin arbetstid. Samtliga respondenter från båda 
sektionerna anser att män kommunicerar på ett annat sätt med kvinnor jämfört med män. 
Klara och Margareta uttrycker detta genom nedanstående citat: 
 

De manliga kollegorna äter oftast lunch tillsammans och fikar tillsammans däremot 
skulle jag kunna fika eller äta lunch med vem som helst, men jag upplever att männen, 
de få som vi har, hör ihop. (Klara) 
 
Män har återkommande whiskeyprovningar på sina arbetsrum tillsammans med andra 
män. De säger att kvinnorna är välkomna, men vad jag vet är ingen kvinna med. Detta 
upplever jag är ett sätt där män kommunicerar med män, genom sociala sammanhang 
som utesluter kvinnor, vilket skiljer sig från hur de kommunicerar med kvinnor på 
arbetsplatsen. (Margareta) 

 
Enligt Hirdman (1988) är det mannen som anses vara det normala och kvinnan som 
annorlunda. Det är mannen som utgör normen och därmed ”människan”. Trots att de flesta 
respondenterna i vår studie upplever samarbetet och relationer med sina manliga kollegor som 
god, kvarstår könsskillnader som visar att kvinnor måste kämpa hårdare för att bli accepterade 
i det manliga gänget och anpassa sig till deras vilja för att samarbetet ska fungera. Detta kan 
även kopplas till Kanters (1977) teori om frekvensstrukturen, där hon menar att beroende på 
om män eller kvinnor utgör majoriteten påverkar detta i sin tur vem som utgör normen. 
Widmark & Schön (1981) gjorde en studie om kvinnor i en mansdominerad offentlig 
organisation som visade att kvinnor ofta känner sig maktlösa gentemot män. Likaså upplever 
våra respondenter från den mansdominerade sektionen att de någon gång under sin arbetstid 
upplevt sig maktlösa och nedsättande av sina manliga kollegor. Däremot upplever inte 
respondenterna från den kvinnodominerade sektionen detta. Här kan man se att problemet är 
mest förekommande i mansdominerade organisationer. I sådana organisationer kan män 
lättare bilda ”manliga gäng” och på så sätt blir kvinnor lättare uteslutna och måste anstränga 
sig mer för att passa in i arbetsgruppen. Vidare visade Widmarks & Schöns (1981) studie att 
män kommunicerar med kvinnor på ett annat sätt jämfört med hur män samtalar med 
varandra. Detta upplever samtliga respondenter i vår studie förekommer i deras sektioner och 
som problematiskt. Våra respondenter anser att detta är en jämställdhetsfråga som bör 
diskuteras, inte bara på arbetsplatser utan också generellt i samhället för att inte bli uteslutna 
utan känna sig ”välkomna” i alla manliga arbetsplatser. 
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5.3.1 Kompetens och arbetsfördelning 
De flesta respondenterna från den kvinnodominerade sektionen anser att de blev anställda 
efter kompetens, men när det gäller arbetsuppgifternas tilldelning så anser endast 
respondenterna från den kvinnodominerade sektionen att arbetsfördelningen sker utifrån 
kompetens. Däremot anser respondenterna från den mansdominerade sektionen inte att 
arbetsuppgifterna tilldelas efter kompetens utan istället efter ålder, kön och vem du är som 
person sedan innan. Detta visas i följande citat: 
 

Ålder har en stor betydelse för hur arbetsuppgifterna tilldelas. Nya lärare kommer 
oftast med nyare forskning och idéer, medan de som har arbetat här under en väldigt 
lång tid fastnar i de gamla rutinerna och låter inte nya idéer få komma in på 
arbetsplatsen. Detta tycker jag är ett åldersproblem eftersom studenter behöver hela 
tiden få nytt material och utvecklas. (Maria) 

 
Det känns som att det finns män som håller varandra om ryggen och därför ger de 
varandra arbetsuppgifterna, och då blir det oftast män som får dem. (Margareta) 

 
De flesta respondenterna från båda sektionerna upplever att de har både rutinarbetsuppgifter 
och kvalificerade arbetsuppgifter och att detta gäller även för män. Däremot anser Maria inte 
detta, hon sade: 
 

Män tar för sig mer och får därmed också mer kvalificerade arbetsuppgifter till 
skillnad från kvinnor. (Maria) 
 

Samtliga respondenter inom den kvinnodominerade sektionen upplever att kvinnor och män 
bedöms likadant, medan respondenterna inom den mansdominerade sektionen upplever att det 
finns skillnader i hur kvinnor och män bedöms på arbetsplatsen. Alla respondenter inom den 
kvinnodominerade sektionen har aldrig upplevt sig vara osynliga eller inte tagits på allvar 
under sin arbetstid, medan 4 av 5 respondenter inom den mansdominerade sektionen har 
upplevt detta. Mathilda betonade: 
 

 Det lyssnas mer på vissa manliga röster än kvinnliga vid mötessammanhang. 
(Mathilda) 

 
I det här temat kan man se att könssegregeringsmönster förekommer men inte på samma sätt i 
de två sektionerna. Inom den mansdominerade sektionen är könssegregering gällande 
arbetsfördelning större än inom den kvinnodominerade sektionen. Detta kan bero på att när 
majoriteten utgörs av män, brukar män hålla varandra om ryggen och då ger de varandra 
arbetsuppgifterna. Här kan man se en tydlig koppling till Lindgrens (1985) studie, inom två 
mansdominerade organisationer, som visade att könssegregering uppstår i organisationer på 
grund av normer och regler, som gör att kvinnor och män tilldelas olika arbetsuppgifter. Detta 
kan även kopplas till Kanters (1977) teori om frekvensstrukturer som handlar om hur många 
av varje kön som finns representerade på arbetsplatsen. Om en person tillhör kön som utgör 
minoriteten på arbetsplatsen blir denna person inte bemött som en enskild person utan som en 
person som tillhör den underrepresenterade gruppen, i det här fallet våra respondenter. I och 
med att män i vår studie tilldelar arbetsuppgifterna mellan varandra, gör att de får mer makt 
jämfört med kvinnor. Detta kan kopplas till Acker och Van Houten (1974) som menar att när 
män får mer makt skapas könsmaktsordning i organisationer. Enligt Wahl et al. (2011) bör 
kvinnor och män bedömas likadant i byråkratiska organisationer, vilket förverkligas inom den 
kvinnodominerade sektionen men inte inom den mansdominerade sektionen, i vår studie. 
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Eftersom högskolor är byråkratiska organisationer bör kvinnor och män få samma 
arbetsuppgifter, vilket de flesta respondenterna inom båda sektionerna upplever.  Detta 
innebär att kvinnor och män ska tilldelas både rutinarbetsuppgifter och kvalificerade 
arbetsuppgifter. Respondenterna från den kvinnodominerade sektionen har inte någon gång 
upplevt sig vara osynliga eller inte tagits på allvar, vilket respondenterna inom den 
mansdominerade sektionen har upplevt. De upplever att det lyssnas mer på vissa manliga 
röster än kvinnliga, vilket kan kopplas till Pexixotos & Wyndhamns (2012) studie som visade 
att kvinnor måste anstränga sig mer för att blir hörda eller tas på allvar till skillnad från män. 
Detta visar att det finns tydliga skillnader kring hur kvinnor upplever könsrelaterade problem 
inom de båda sektionerna. 
 

5.4 Byråkratiska och hierarkiska inslag på arbetsplatsen 

De flesta respondenterna inom båda sektionerna har behövt anpassa sig till den byråkratiska 
organisationsstrukturen i och med att högskolor är byråkratiska organisationer. Detta innebär 
att det finns fasta ramar i vad man får och måste göra, och de som arbetar där måste förstå 
organisationens funktion. Samtliga respondenter inom båda sektionerna upplever att deras 
sektion är väldigt byråkratisk men att det även finns flexibilitet och utrymme för frihet. Klara 
berättar: 
 

Dagen innan alla skulle gå på semester sa min ganska nybliven chef att ”ni måste läsa 
er mejl var tredje dag”, och då blev jag och mina kollegor väldigt upprörda, eftersom 
man arbetar hårt har man rätt till sin långa semester och för mig, att läsa mejl två 
gånger i veckan kommer inte på tal, för då har man ju ingen ledighet… Det blev en 
stor grej av detta här på sektionen eftersom detta har vi aldrig gjort innan, men det 
var en ganska ny chef och hon pekade på mig med handen och sa ”så är det och det 
får du betalt för eftersom det är en statlig myndighet”. Jag förstår att studenter vill nå 
oss under sommaren och det finns alltid saker att göra, men då blir det ingen ledighet, 
men det ska räcka med att man tydligt hänvisar till sitt mejl. Men det upplevde jag som 
otrevligt hierarkiskt och byråkratiskt av en nybliven chef, men i slutändan fick vi ändå 
som vi ville, men det skapade dålig stämning. (Klara) 

Margareta upplever även den formella hierarkin som problematisk. Hon menar att regler inte 
alltid följs och att det inte finns stort utrymme för frihet. Hon sade: 
 

Regler följs inte alltid, men jag upplever inte heller någon frihet. Snarare ett hot om 
att, om jag gör något fel så blir jag hotad medan om de som är över mig i hierarkin 
gör något misstag blir det inga märkbara påföljder. Denna orättvisa behandling får 
jag, längre ner, helt enkelt anpassa sig till och acceptera. (Margareta) 

 
Utifrån citaten ovan kan man se att respondenterna känner sig underordnade i och med att de 
måste lyssna, ta till sig och acceptera det som de överordnade säger. Detta kan kopplas till 
Christensens et al. (2005) instrumentella perspektiv som säger att det finns under- och 
överordnade positioner i organisationer och att de som innehar de överordnade positionerna 
har mer makt och kan på så sätt ge order och instruktioner till dem som besitter underordnade 
positioner. Vidare menar Christensen et al (2005) att byråkratiska strukturer anses som den 
mest effektiva formen för organisationer. Men byråkratiska strukturer kan även ha negativa 
drag i sig som medför att medarbetarnas frihet minskar. Detta uttrycker en kvinnlig 
högskolelärare från den mansdominerade sektionen, att regler inte alltid följs och att det inte 
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heller finns någon frihet i organisationen. Vanligtvis påverkas alla personer, både män och 
kvinnor, av byråkrati som arbetar inom byråkratiska organisationer. Trots detta är upplevelsen 
av underordning starkare bland kvinnorna inom byråkratiska organisationen.  
 
Avslutningsvis kan man se att samtliga respondenterna från båda sektionerna upplever bra 
bemötande och trivsel på arbetsplatsen. Däremot upplever respondenter från den 
mansdominerade sektionen större hinder och motstånd jämfört med respondenterna från den 
kvinnodominerade sektionen. Således anser respondenterna i den mansdominerade sektionen i 
större utsträckning, att de värderas annorlunda till skillnad från respondenterna från den 
kvinnodominerade sektionen. Vidare upplever samtliga kvinnliga högskolelärare från de båda 
sektionerna samarbetet med sina manliga kollegor som god men att det ändå kvarstår 
könssegregering på arbetsplatsen. Respondenterna från den kvinnodominerade sektionen 
upplever att arbetsuppgifterna fördelas utifrån kompetens medan respondenterna från den 
mansdominerade sektionen upplever att det finns andra faktorer såsom kön och ålder som har 
betydelse för arbetsfördelningen. Gemensamma upplevelser för samtliga respondenter är att 
deras sektion är byråkratisk men att de samtidigt har flexibilitet och frihet. Därutöver upplever 
samtliga respondenter från båda sektionerna att det finns hierarkier på alla arbetsplatser men 
att det kan vara både positivt och negativt beroende på hur man ser på det. 
 

6 DISKUSSION 
I denna del presenteras resultatets anknytning till syftet och frågeställningarna. Därefter 
redogörs för egna reflektioner och metoddiskussionen. I metoddiskussionen ingår även 
förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Det pratas ständigt om att kvinnor behandlas annorlunda och att de har lägre löner till skillnad 
från män. Kvinnor ses som mindre kunniga och duger inte lika bra som män. Sådana 
situationer har förekommit i olika diskussionssammanhang runt om i världen. Trots detta 
kvarstår fortfarande ojämställdhet på en del arbetsplatser (Cettner 2008; Olofsson 2000; 
Sverige, Delegationen för jämställdhet i högskolan 2011). Utifrån dessa omständigheter valde 
vi att göra en jämförelse om hur kvinnliga högskolelärare upplever sin arbetssituation både 
inom en kvinnodominerad och inom en mansdominerad sektion. Detta eftersom vi ville se om 
dessa problem endast förekommer på mansdominerade arbetsplatser eller om det även 
förekommer på kvinnodominerade arbetsplatser. Således ville vi studera hur jämställdheten 
ser ut i dagens arbetssamhälle eftersom vi studerar offentlig förvaltning och snart kommer att 
ge oss ut i den offentliga världen.     
 

6.1.1 Kvinnliga högskolelärares upplevelser kring deras arbetssituation 
Studiens syfte var att undersöka om det finns olikheter mellan hur kvinnliga högskolelärare 
upplever sin arbetssituation i en kvinnodominerad sektion respektive mansdominerad sektion 
på en högskola, utifrån en hermeneutisk analys och genom intervjuer.  
 
Vad gäller studiens första frågeställning om hur kvinnliga högskolelärare upplever sin 
arbetssituation inom de båda sektionerna, kan vi konstatera att respondenterna upplever god 
trivsel och bra bemötande av sina arbetskollegor på sin arbetsplats. Trots att de flesta 
respondenterna upplever gott samarbete och goda relationer med sina manliga arbetskollegor, 
kvarstår könsskillnader som visar att kvinnor måste kämpa hårdare för att bli accepterade i det 
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manliga gänget och anpassa sig till deras vilja för att samarbetet ska fungera. Detta kan 
kopplas till Alvesson (2009) som menar att dessa könsskillnader redan finns i organisationer 
som gör att kvinnors karriärmöjligheter minskar. Vidare upplever respondenterna även hinder 
och motstånd såsom att kvinnorna ställs inför högre krav gentemot männen och att klättra i 
organisationens hierarki, som förhindrar kvinnors karriärmöjligheter. Därutöver konstaterar 
en del respondenter att de möter svårigheter när det gäller att “passa in” eller att behandlas 
lika på arbetsplatsen. Ett exempel på detta är att män ibland uttrycker sig nedsättande om 
kvinnors arbetsinsatser. Respondenterna upplever i större utsträckning hinder och motstånd 
inom den mansdominerade sektionen gentemot den kvinnodominerade sektionen. 
Respondenterna inom den mansdominerade sektionen upplever större 
könssegregeringsmönster gällande arbetsfördelning, detta anser respondenterna kan bero på 
att män utgör majoriteten inom denna sektion, och att män håller varandra om ryggen och ger 
varandra arbetsuppgifterna. Detta kan koppla till kanters (1977) teori om frekvensstrukturer, 
där hon menar att när männen utgör majoriteten i organisationen tenderar deras kultur att 
förstärkas. En del respondenter från den mansdominerade sektionen upplever att det lyssnas 
mer på manliga röster gentemot kvinnliga. Generellt visar resultatet att respondenterna från 
den mansdominerade sektionen i större utsträckning upplever könssegregering och 
könsrelaterade problem i sin arbetssituation jämfört med respondenterna från den 
kvinnodominerade sektionen.  
 

6.1.2 Resultat kopplat till organisations- och genusteoretiska perspektiv 
Vad gäller studiens andra frågeställning om hur respondenternas upplevelser tolkas och 
förstås utifrån organisations- och genusteoretiska perspektiv, kan vi mot bakgrund av 
analysen se att respondenterna generellt trivs bra på sin arbetsplats både inom den 
mansdominerade och inom den kvinnodominerade sektionen. Att respondenterna upplever 
god trivsel på arbetsplatsen antyder på att Hirdmans två logiker, isärhållandets logik och den 
hierarkiska logiken inte är obevekligt villkorande på dessa sektioner. Detta gör att 
respondenterna upplever att de främst betraktas som arbetskollegor av såväl manliga som 
kvinnliga kollegor, detta bidrar till att isärhållandets logik och den hierarkiska logiken inte 
blir så hållbara som man hade räknat med (Hirdman, 1988).   
 
Respondenterna måste ibland anpassa sig för att bli accepterade av män på arbetsplatsen. I vår 
studie upplever en del respondenter inom den mansdominerade sektionen att de inte kan vara 
sig själva på arbetsplatsen utan tvingas anpassa sig till den manliga kulturen, det vill säga att 
anpassa sig till deras vilja och deras bekräftelsebehov, och att skratta åt deras skämt för att bli 
accepterad på arbetsplatsen. Om respondenterna inte gjorde detta skulle de inte bli 
accepterade som kvinna vilket bidrar till att Hirdmans isärhållandets logik och den hierarkiska 
logiken uppstår. Detta gör att kvinnor bedöms som annorlunda eller avvikande som leder till 
att det ibland är bättre att vara man istället för kvinna inom speciellt mansdominerade 
sektioner (Hirdman, 1988). 
 
Med tanke på att Cettner (2008) och Olofsson (2000) belyser att kvinnor möter hinder och 
svårigheter på sin arbetsplats, ser vi vårt resultat som positivt inom den kvinnodominerade 
sektionen, men att det fanns en del respondenter från den mansdominerade sektionen som 
upplever svårigheter i sin arbetssituation. Cettners (2008) och Olofssons (2000) studier har 
fokuserat i mestadels på kvinnors svårigheter och hinder, medan vi i vår studie fokuserade på 
detta men även på respondenternas generella upplevelser såsom relationen och samarbetet 
med arbetskollegor, könsrelaterade problem och hur kvinnor upplever hierarkiska och 
byråkratiska inslag på arbetsplatsen. Av resultatet framgår att respondenterna inom båda 
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sektionerna upplever god trivsel på arbetsplatsen som även kan bero på olika omständigheter, 
såsom bra relationer med arbetskollegor och spännande arbetsuppgifter. En annan tanke kan 
vara att i dagens samhälle arbetar fler kvinnor inom mansdominerade arbetsplatser, jämfört 
med några decennier tillbaka, vilket kan vara en förklaring till att kvinnor idag inte upplever 
lika mycket hinder och motstånd på arbetsplatser. Detta kan ha bidragit till att kvinnor har 
blivit mer accepterade på mansdominerade arbetsplatser. Detta stämmer överens med Kanters 
(1977) teori om möjlighets- och frekvensstrukturer i och med att fler kvinnor kommer in på 
mansdominerade sektioner och då befinner de sig inte längre i token position. Detta medför 
att fler karriärmöjligheter uppstår för kvinnor. En anledning till att en del kvinnliga 
högskolelärare fortfarande stöter på hinder och motstånd bottnas i att dessa arbetsplatser har 
dominerats av män under en långtid (Kanter, 1977).  
 
I tidigare forskning betonade vi att kvinnors kompetens ifrågasätts vilket gjorde att kvinnor 
och män fick olika arbetsuppgifter, detta kunde vi se i vår studie som var mest förekommande 
inom den mansdominerade sektionen. Att kvinnorna hade mer rutinarbetsuppgifter medan 
männen hade mer kvalificerade arbetsuppgifter fann vi dock inte i vår studie eftersom de 
flesta respondenterna inte upplever några skillnader i arbetsuppgifterna. I Cettners (2008) 
studie upplevde kvinnorna däremot att män fick mer kvalificerade arbetsuppgifter medan 
kvinnorna fick mer rutinarbetsuppgifter. En del respondenter från den mansdominerade 
sektionen upplever att arbetsuppgifterna inte alltid tilldelas efter kompetens utan istället efter 
ålder, kön och vem man är som person sedan innan. Detta kan kopplas till Cettner (2008) och 
Olofsson (2000) som menar att kvinnor får kämpa hårdare för att bryta ner dessa 
könsstereotyper. I deras studier anses kvinnorna inte kunna utföra arbeten lika bra som män 
(Cettner 2008; Olofsson 2000; Kanter 1977). 
 
I Widmarks & Schöns (1981) studie upplevde kvinnorna att det var svårt att förena arbetsliv 
med familjeliv vilket några respondenter i vår studie uppgav att de upplever. Detta anser 
respondenterna inom den kvinnodominerade sektionen är ett hinder som försvårar kvinnors 
karriärmöjligheter. Således menar Hirdman (1988) att mannen ses som normen och kvinnan 
som avvikande eller annorlunda. I vår studie kan man inom den mansdominerade sektionen se 
att det är mannen som utgör normen eftersom respondenterna måste anpassa sig efter männen 
för att relationen och samarbete ska fungera på arbetsplatsen. Således upplever 
respondenterna att män kan uttrycka sig nedsättande om kvinnors arbetsinsatser, vilket gör att 
respondenterna möter svårigheter som är könsrelaterade. I och med att högskolor är 
byråkratiska organisationer bör sådana hinder och motstånd som kvinnor stöter på, inte 
förekomma eftersom byråkrati handlar om att alla, både män och kvinnor, bör behandlas lika 
och ha samma förutsättningar (Wahl et al. 2011). 
 
Våra valda teorier om organisation och genus, har varit till stor hjälp för vårt resultat och för 
att tolka och förstå respondenternas upplevelser, samt att dessa teorier stämmer för det mesta 
överens med vårt resultat. Utifrån Hirdmans (1988) två logiker, isärhållandets logik och den 
hierarkiska logiken, kan man se att isärhållandets logik förekommer även i vår studie. Genom 
att män och kvinnor håller kvinnligt och manligt isär bevarar de denna logik. Det märks 
genom att kvinnor och män är olika och beter sig olika, de har olika intressen, vilket gör att 
när kvinnor uppträder som kvinnor märks att isärhållandets logik träder fram och kvinnorna 
börjar ses som annorlunda eller avvikande. Således märks även att den hierarkiska logiken 
återfinns i vår studie. Den hierarkiska logiken innebär att män ses som normen och kvinnor 
som avvikande eller annorlunda vilket vi kan se i vår studie då respondenterna tvingas 
anpassa sig till den manliga kulturen inom den mansdominerade sektionen för att bli 
accepterad. Respondenterna upplever att de ibland tvingas “skratta åt männens skämt” för att 
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bli accepterad. Att respondenterna måste anpassa sig till männens vilja och bekräftelsebehov 
men även tvingas skratta åt deras skämt gör att den hierarkiska logiken stärks och den manliga 
kulturen bevaras (Hirdman, 1988). Men att kvinnor generellt trivs bra på deras arbetsplats 
betyder att isärhållandets logik och den hierarkiska logiken inte är verksamma bland 
respondenterna i vår studie. Däremot kan man inte säga att dessa två logiker inom den 
mansdominerade sektionen helt är utplånade. Om fler kvinnliga högskolelärare skulle arbeta 
inom den mansdominerade sektionen skulle säkerligen dessa logiker brytas. Detta menar 
Hirdman (1988) ska medföra att isärhållandets logik försvagas och att den hierarkiska logiken 
betvivlas.  
  
Elvin-Nowak & Thomasson (2003) menade att det är vi människor som skapar kön genom 
manligt och kvinnligt beteende. Om vi bryter mot dessa normer och försvara vår rätt eller 
ifrågasätta naturaliserande föreställningar kan man göra kön annorlunda. Om kvinnor säger 
emot och sluta anpassa sig till mannens vilja och behov kan kön förändras till något bättre. 
Vår studie styrker Kanters (1977) teori om att en majoritet förstärker sin kultur då en 
minoritet träder in på deras miljö. Detta eftersom männen utgör majoriteten och kvinnor 
minoriteten inom den mansdominerade vilket gör att männens kultur stärks. 
 
Förr i tiden ansågs kvinnor inte vara lika lämpliga för alla typer av arbete som män ansågs 
vara, och dessa tankar kvarstår även idag men i mindre utsträckning. Detta anser vi kan bidra 
till att en del kvinnor upplever hinder och svårigheter på sin arbetsplats. I vår studie tar 
kvinnor från båda sektionerna upp olika händelser som kan härledas till att de är kvinnor eller 
till att männen, även om de inom den kvinnodominerade sektionen utgör minoriteten, hör 
ihop. Detta kan påverka kvinnor negativt. Cettners (2008) och Olofssons (2000) studier 
handlar om kvinnor i byggyrken, medan i vår studie ligger fokus på läraryrket. Detta kan 
skilja i hur kvinnor upplever svårigheter och hinder. Att kvinnor upplever större hinder och 
motstånd inom byggyrken kan bero på att de kräver mer fysiskt ansträngande till skillnad från 
läraryrket som är mer teoretiskt. I och med att byggyrken kräver mer styrka och fysiskt arbete 
har länge setts som manliga yrken, där män utgör normen. Det är mer vanligare att kvinnor 
arbetar inom läraryrket och därför anser vi att kvinnor, i vår studie, möter mindre hinder och 
motstånd jämfört med kvinnorna i byggyrken. Således anser vi att inom läraryrket är det 
kompetens och kunskaper som värdesätts, till skillnad från byggyrken där fysik och styrka 
även spelar en stor roll.  
 
I vår studie upplever kvinnliga högskolelärarna inom den mansdominerade sektionen mer 
hinder och motstånd till skillnad från kvinnliga högskolelärarna inom den kvinnodominerade 
sektionen. Hade våra respondenter inte trivts på sin arbetsplats skulle de förmodligen inte ha 
stannat kvar. Om respondenterna hade ansett att dessa hinder och motstånd inte var hanterbara 
och besvärliga, är vi säkra på att kvinnorna skulle ha sagt upp sig eller bytt arbetsplats. 
Utifrån tidigare lästa forskningsartiklar kan man se att kvinnor upplevs ha det svårt, att 
kvinnor och män tilldelas olika arbetsuppgifter och att det finns fortfarande mycket 
ojämställdhet kvar i samhället (Cettner 2008; Olofsson 2000, Kanter 1977). När vi gjorde vår 
undersökning fick vi däremot en annan uppfattning. Avslutningsvis har jämställdhetsgraden 
förändrats under de senaste decennierna, denna förändring kan vi se om vi jämför tidigare 
studier (Cettner 2008; Olofsson 2000; Kanter 1977) med vår studies resultat. Dock finns det 
fortfarande en del saker som bör förändras för att samhället ska bli jämställt.  
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6.2 Metoddiskussion 
I och med att den hermeneutiska metoden saknar fasta riktlinjer kan det uppstå svårigheter 
med denna metod. Därmed är det viktigt att forskaren läser in sig på hermeneutikens 
principer. Detta gör att ett fenomen kan tolkas på olika sätt av olika forskare beroende på 
respektive forskares förförståelse. Vi har under uppsatsens gång försökt kontrollera vår 
förförståelse. Tolkningen inom den hermeneutiska metoden är väldigt tidskrävande i och med 
att en förståelse inte får tvingas fram (Ödman, 2004). Under arbetsgång har det varit av stor 
vikt att reflektera över kvinnliga högskolelärares upplevelser och vårt arbete. Detta har 
bidragit till att vår förförståelse har förändrats och nya tankar har väckts som varit till fördel 
under uppsatsens gång.  
 
Till följd av den limiterade tiden valde vi fem slumpmässiga kvinnliga högskolelärare från 
respektive sektion. Om tidsutrymmet inte var så begränsat hade vi kunnat intervjua fler 
respondenter och på så sätt hade vi sett tydligare skillnader mellan de två sektionerna. I och 
med att vår uppsats endast omfattar intervjuer med tio kvinnliga högskolelärare, kan 
generalisering av vårt resultat inte tillämpas på en vidare population (Bryman 2011). För att 
uppnå en variation av erfarenheter består vårt urval av respondenter i olika åldrar och olika 
bakgrund. Detta har medfört att kvinnliga högskolelärarna i de två sektionerna har olika 
upplevelser kring jämställdhet. För att stärka studien borde vi ha valt respondenter som 
arbetat på högskolan under en längre tid. Detta eftersom dessa personer kan bidra med mer 
erfarenheter och upplevelser. Således var en del av våra intervjufrågor ganska ledande frågor, 
men detta fann vi inte som något problem eftersom vi kunde ställa uppföljningsfrågor under 
intervjuerna för att utvidga respondenternas svar. En annan viktig sak att tänka på är att i 
förväg testa diktafonen för att undvika misslyckade inspelningar, vilket inträffade oss under 
en intervju. Detta krävde ett nytt intervjutillfälle som drog ner på vår tid (Bryman 2011). 
Utöver detta hade man kunnat använda sig av både kvalitativ och kvantitativ metod, det vill 
säga en kombination av intervjuer och enkäter för att öka det insamlade materialet. Med 
anledning till tidsutrymmet kunde vi inte utföra detta utan endast hålla oss till kvalitativa 
intervjuer (Bryman 2011).  
 

6.2.1 Vidare forskning 
Vår uppsats har bidragit till kunskaper kring kvinnors erfarenheter och upplevelser angående 
deras arbetssituation. För att kunna gå vidare med forskningen och få ökade kunskaper skulle 
man kunna intervjua fler kvinnliga högskolelärare från de två sektionerna men även jämföra 
två olika högskolor. Således skulle man även kunna jämföra två olika offentliga 
organisationer varav en högskola och en annan offentlig verksamhet. Detta eftersom alla 
offentliga organisationer bör följa samma regler gällande jämställdhet. Ytterligare för att 
kunna gå vidare med forskningen skulle man kunna intervjua personer som tidigare arbetat på 
respektive sektion för att få ökade kunskaper om varför de sagt upp sig från dessa yrken inom 
båda sektionerna. Vidare hade det varit intressant att göra en jämförande studie om hur olika 
offentliga organisationer skiljer sig från varandra vad gäller könsstrukturer och 
könssegregering.    
 
Slutligen kan det vara intressant att forska vidare kring männens upplevelser, reflektioner och 
tankar kring hur de ser på kvinnliga högskolelärarna både inom kvinnodominerade och inom 
mansdominerade arbetsplatser. Det skulle även vara intressant att synliggöra manliga 
universitetslärares uppfattningar kring ämnet jämställdhet, och även kunna jämföra och se 
skillnader och likheter, i och med att vår studie endast fokuserade på kvinnliga 
högskolelärarnas upplevelser. En annan intressant forskning skulle kunna vara att undersöka 
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hur männen upplever arbetssituationen i kvinnodominerade arbetsplatser där dem utgör en 
minoritet.   
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7.1 Bilagor 

7.1.1 Intervjufrågor 
 
Inledande frågor 

- Vad har du för befattning? 
- Kan du beskriva dina vardagliga arbetsuppgifter? Trivs du med dem? 
- Hur länge har du arbetat i din sektion? 

 
Första tiden på den nya arbetsplatsen 

- Hur upplevde du din första tid på arbetsplatsen? 
- Tycker du att det var lätt att komma in på en ny arbetsplats? 
- Hur blev du bemött av dina manliga respektive kvinnliga kollegor när du började 

arbeta i din sektion? 
- Trivs du bra på din arbetsplats idag? 

Svårigheter/hinder 
- Upplever du några svårigheter/hinder gällande relationer med dina manliga kollegor? 

Om ja, vilka? 
- Anser du att kvinnor möter svårigheter/hinder när det gäller att klättra upp i 

organisationens hierarki? Har du upplevt sådana hinder eller svårigheter under din 
arbetstid? Om ja, hur gick du tillväga vid en sådan situation? 

- Har du stött på några hinder som kan härledas till att du är kvinna? 
- Har du upplevt att det finns problem mellan män och kvinnor i din sektion när det 

gäller arbetssituation, arbetsfördelning? 

Könstillhörighetens påverkan 
- Vilka åsikter har du gällande förhållande mellan vilket kön man tillhör och hur man 

blir behandlad på arbetsplatsen? 
- Anser du att det finns personer som är mer dominerande än andra? Om ja, hur 

upplever du detta? Påverkas arbetssituationen av detta? 
- Anser du att arbetsuppgifterna tilldelas efter kompetens eller finns det andra faktorer 

såsom exempelvis kön eller ålder som kan påverka arbetsuppgifternas tilldelning? 
- Anser du att du blev anställd efter din kompetens? 
- Upplever du att ni kvinnor får mer rutinarbetsuppgifter eller mer kvalificerade 

arbetsuppgifter till skillnad från män? 
- Upplever du att det finns skillnader vad gäller krav och förväntningar som ställs på 

kvinnliga och manliga medarbetare? Om ja, vilka? 
- Har du upplevt dig vara osynlig eller inte tagits på allvar någon gång t.ex. under något 

möte? 
- Hur blev du accepterad som en kvinnlig anställd av dina arbetskollegor? 
- Har du upplevt eller vet med dig att någon av dina kvinnliga medarbetare har känt sig 

diskriminerad eller blivit dåligt behandlad på grund av kön? 
- Upplever du att kvinnor handlar på ett visst sätt beroende på vilken position de innehar 

i organisationen? 
- Anser du att det finns jämställdhetsfrågor som bör tas upp på din arbetsplats? 
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Arbetskamrater 
- Upplever du dig vara en del av arbetsplatsens gemenskap? 
- Brukar du spendera rasterna med dina arbetskamrater eller väljer du att sitta själv? 
- Hur upplever du generellt relationen med dina arbetskollegor? 
- Hur upplever du samarbetet med dina manliga kollegor? 
- Har du någon gång upplevt att dina manliga kollegor har undvikit samarbeta med dig? 
- Har du någon gång upplevt dig mindre kunnig jämfört med dina andra kollegor? 
- Har du någon gång blivit dåligt behandlad eller blivit utesluten av dina manliga 

arbetskollegor? 
- Hur tror du din kompetens bedöms av dina arbetskollegor? 
- Har du upplevt att kvinnliga medarbetare inte kan utföra samma arbetsuppgifter lika 

bra som män? 
- Upplever du att du ställs inför högre krav än dina manliga kollegor? 
- Har du upplevt att ni kvinnliga medarbetare har betraktats som mindre pålitliga? 
- Har du någon gång upplevt att du betraktas som annorlunda? 
- Har du upplevt att någon velat kontrollera eller styra dig på din arbetsplats? Tror du att 

kvinnliga arbetare lättare kan kontrolleras? 
- Har du någon gång känt dig maktlös eller fått ta emot dåliga attityder från dina 

manliga kollegor? 
- Har du upplevt att män kommunicerar på ett annat sätt med kvinnor jämfört med män? 

 
Organisationsstruktur 

- Har du behövt anpassa dig till organisationsstrukturen när du började arbeta här? Om 
ja, på vilket sätt har du anpassat dig? 

- Upplever du att det finns hierarki i din sektion? Hur upplever du detta?  
- Upplever du att din sektion är väldigt byråkratisk? Följer ni alla regler eller finns det 

utrymme för frihet? 
- Anser du att män och kvinnor bedöms likadant i din sektion? 

 
Avslutande frågor 

- Är du i stort sett nöjd med ditt arbete (arbetsrelationer, arbetsuppgifter, den generella 
arbetssituationen)? 

- Har arbetslivet blivit som du tänkt dig? 
- Anser du att det finns saker som behöver förändras på din arbetsplats? 
- Har ni något ytterligare att tillägga? 
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