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Sammanfattning 

Den föreliggande studiens syfte var att undersöka kvinnors psykosociala arbetsmiljö på en 

mansdominerad arbetsplats. I denna studie har vi valt att granska den genom genus, jämlika 

arbetsförhållanden och obalans mellan män och kvinnor. Vi har utgått från teorin om 

ojämlighetsregimer och hur dessa kan tas sig i utryck i den studerade organisationen. 

 Åtta kvinnor intervjuades och materialet analyserades genom induktiv tematisk analys. 

Analysen gav två huvudteman som var kvinnors upplevelse av inre och yttre faktorer.  Utifrån 

resultatet har denna studie visat att kvinnor behöver överprestera för att bli accepterad som en 

i gruppen, att som kvinna inte visa sig sårbar och acceptera jargonger och uttalanden om 

kvinnor för att passa in. Utanförskap var också något som kvinnorna upplevde. 
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Abstract 

The purpose of the present study was to investigate womens psychosocial work environment 

in a mandominated workplace. In this study we have chosen to review it through gender, 

gender equality and gender equality. We have assumed the theory of inequality regimes and 

how these can be expressed in the best of the studied organization. Eight women were 

interviewed and the material was analyzed by inductive thematic analysis. The analysis gave 

two main themes that were women's experience of internal and external factors. Based on the 

outcome, this study has shown that women need to overpower to be accepted as one in the 

group that, as a woman, they do not prove vulnerable and accept jargon and statements about 

women to fit in. Existence was also something that the women experienced. 
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Förord 

Vi som skrivit denna uppsats vill passa på och tacka framför allt den organisation som gjort 

det möjligt för oss att genomföra denna studie, för den tid och energi som berörda personer 

har gett oss. Utan respondenterna och deras öppenhet så hade detta inte varit möjligt. Vi vill 

även tacka vår handledare Hanna Kusterer för hennes stora tålamod och väldigt bra 

handledning när det gäller vår studie. Tack Hanna för ett bra samarbete. 
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5 

 

Introduktion 

Intresset för hur arbetsmiljön påverkar oss har växt mycket under de senaste åren och 

organisationer har börjat rikta en allt större uppmärksamhet mot det området (Abrahamsson & 

Johansson, 2013). En god psykosocial arbetsmiljö har visat sig leda till en bättre hälsa hos de 

anställda, att de presterar och trivs bättre på arbetet samt att sjukskrivningarna minskar. Om 

människor mår dåligt och upplever en sämre arbetsmiljö kommer det att yttra sig exempelvis 

kroppsligt eller mentalt (Abrahamsson & Johansson, 2013).  

Enligt Thylefors (2008) är den psykosociala arbetsmiljön ett samspel mellan kollegor på 

en arbetsplats. Den psykosociala arbetsmiljön handlar om en interaktion mellan människor 

och alla olika delar som förekommer i en arbetssituation. Medarbetare kan både utveckla och 

utvecklas av den arbetsmiljö de befinner sig i. Thylefors (2008) beskriver hur olika personer 

berörs olika av samma arbetsmiljö. I en slutrapport från arbetsmiljöverket gällande kvinnors 

arbetsmiljö framgår det att kvinnors arbetssituation är sämre än mäns samt att de ofta har 

sämre förutsättningar än männen (Arbetsmiljöverket, 2017:6). Kvinnor drabbas i högre 

utsträckning än män av ohälsa och de väljer att lämna arbetet på grund av dåliga 

arbetsförhållanden i större omfattning än männen. Även på arbetsplatser där kvinnor och män 

har samma yrke, har de olika arbetsuppgifter (Arbetsmiljöverket, 2017:6). Wahl (1996) 

beskriver skillnaden mellan män och kvinnor på samma arbetsplats, som att männen har en 

mer given och högre placering i hierarkin än vad kvinnor har och att kvinnor kan förväntas 

bete sig på ett visst sätt och inte lämnas utrymme på samma sätt som männen. 

Enligt West och Zimmerman (1987) är det skillnad mellan biologiskt kön (eng. sex) och 

att göra kön (eng. doing gender). Biologiskt sätt föds de flesta av oss till man eller kvinna. 

Med sociala normer skapas sedan manliga och kvinnliga skillnader. Att göra kön handlar om 

att vi redan under uppväxten lär oss vad som är manligt och vad som är kvinnligt (West & 

Zimmerman, 1987). Könet är något som har konstruerats och som kan ändras beroende på 

behov och situation (Andersson & Amundsdotter, 2012). Det önskvärda beteendet som 

förväntas lärs tidigt in genom socialisering med andra människor och på en arbetsplats kan 

detta yttra sig genom att anställda anpassar sig efter rådande normer (Andersson & 

Amundsdotter 2012). Kön kan vara en anledning till utvärdering, kvinnan bedöms inte utifrån 

kunskaper utan bedömas utifrån sitt kön istället för sin prestation. Könsidentiteter kan vara en 

bidragande anledning till att upprätthålla könsskillnader genom det som anses som nödvändig 

kvinnlig och manlig natur. Manligt och kvinnligt anses som naturliga och normala egenskaper 
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och det skapar den tysta motiveringen till den sociala ordningen mellan könen (West & 

Zimmerman, 1987).  

Acker (1992) lyfter fram fyra olika processer som hon anser skapa ett görande av kön på 

en arbetsplats samt bidra till ojämställdhet. Den första processen benämns struktur och syftar 

till de segregeringar som finns på en arbetsplats. Vertikal segregering visar på att männen 

arbetar på högre positioner i verksamheten och kvinnor på lägre. Vid en horisontell 

segregering arbetar kvinnor och män på olika avdelningar och kan ha olika arbetsuppgifter, 

men männens arbete värderas högre än kvinnornas. I den andra delen av processen finns 

symboler/normer/ideal och visar på att det finns en kultur i organisationer som är uppbyggd 

av normer och där det till exempel finns regler för lämplig klädsel eller lämpligt uppförande 

utifrån kön samt vilken möjlighet till karriär som erbjuds beroende på kön. Genusmärkning är 

också vanligt förekommande på symbolisk nivå och menar på att organisationer ständigt 

genusmärker vissa typer av arbeten, verksamheter eller arbetsuppgifter. Arbetsuppgifter som 

är mer prestigefyllda ges en manlig genusmärkning och arbeten som får en kvinnlig 

genusmärkning anses som mindre viktiga uppgifter. Den tredje processen, interaktion, 

förekommer både i formella och informella sammanhang. Lunchrummet kan vara ett exempel 

på en informell plats där ojämställdhet kan råda och detta visar sig ofta beroende på vem som 

äter lunch med vem (Acker, 1992). Exempel på formella platser där ojämställdhet skapas är 

vid möten. I dessa sammanhang observeras det vem som får mest talutrymme eller vem som 

talar med vem. Det är vanligt att män talar mer och att deras åsikter och frågor prioriteras mer 

än kvinnornas (Gunnarsson, Westberg, Andersson & Balkmar, 2008). Identitetsarbete är den 

fjärde och sista processen i Ackers modell och visar på de individuella skillnader som finns 

mellan människor. På grund av en persons personlighet, bakgrund och utbildning skapas det 

ojämställdhet. Generellt sett får männen bättre villkor att göra karriär och utvecklas (Acker, 

1992). Enligt Ackers (2006) teori om ojämlikhetsregimer finns det olika faktorer för 

ojämlikhet vid en arbetsplats och enligt henne finns det tre större skillnader och dessa är klass, 

kön och etnicitet. Inom ramen för denna teori läggs vikten på de sociala konstruktionerna 

(Acker, 2006).     

Fördelningen mellan män och kvinnor på den svenska arbetsmarknaden har en 

könsfördelning där 16 procent av kvinnorna och 15 procent av männen arbetar i yrken med en 

jämn könsfördelning, det vill säga att på arbetsplatsen finns 40 till 60 procent av vardera kön. 

De återstående förvärvsarbetarna återfinns på arbetsplatser där det är segregerade 

könsfördelningar. Av alla kvinnor är det 70 procent som arbetar med kvinnodominerade 
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yrken och bland männen är det 67 procent som finns i mansdominerade yrken (SCB, 2014). 

Den svenska arbetsmarknaden är kraftigt könssegregerad då män och kvinnor arbetar inom 

olika yrken och inom olika branscher.   

Kanter (1977) tar upp tre dimensioner när något kön är i avvikande position, Den första 

dimensionen hon tar upp är synligheten. Hon menar att kvinnor som presterar inte 

representerar sig själv som person utan kvinnor som grupp, att hennes handling blir symbol 

för kvinnor och inte hennes egen prestation. Detta gör att hon måste överprestera för att hon 

ska få sin kompetens erkänd. Kvinnan måste prestera bättre än mannen och detta med balans, 

hon bör inte prestera för bra, då accepteras hon inte i gruppen. Den andra dimensionen är 

kontrasteffekten, vilket innebär att männen blir uppmärksam på den egen kulturen när en 

kontrast person befinner sig i gruppen. Kvinnan i detta sammanhang. När denna situation 

uppstår vill männen visa vilken kultur som finns och lojalitetstest kan tillämpas. Då måste 

kvinnan visa uppskattning för att hon kommit så här långt, och gör hon inte det tas det som ett 

tecken på missnöje. Om kvinnan vill komma vidare tas det som en signal på illojalitet och 

otacksamhet. Den tredje dimensionen handlar om stereotyper. Kanter (1977) menar att det är 

mindre motstånd att acceptera en given stereotyp än att försöka bekämpa den. Detta leder till 

att kvinnan inte får möjlighet att använda sig av hennes totala kompetens och på så sätt avvika 

från det förväntade beteendet. När kvinnan lever upp till sin roll styrker detta bilden av denna 

stereotyp, detta gör att männen stärker sin uppfattning av kvinnors beteende (Kanter, 1977). 

Kvinnor som arbetar vid en mansdominerad maskulin arbetsplats kan lätt tvingas in i en 

roll som de inte känner sig bekväma i (Acker, 2006). En kvinna kan till exempel förväntas 

bete sig på ett mer manligt sätt än vad hon naturligt skulle göra för att passa in i 

organisationen (Acker, 2006). Både kvinnor och män använder sig av antaganden eller 

förutfattade meningar i interaktion med andra människor (Acker, 2006). Det är något som 

vanligen sker rent rutinmässigt och inget som den personen som har ett antagande tänker på. 

Ett antagande om vad en person till exempel kan tänkas vilja samtala om leder till ett anpassat 

beteende som anses vara lämpligt för just den situationen (Acker, 2006). 

Hultin (1998) har undersökt den svenska arbetsmarknaden och påvisar att kvinnors och 

mäns förutsättningar i arbetslivet ser olika ut. Kvinnor har svårare att nå höga positioner på 

arbetsplatsen i jämförelse med män. En av anledningarna till detta kan vara att kvinnor 

fortfarande anses ha huvudansvaret för hem och familj och en svagare koppling till 

arbetsmarknaden. För att nå en högre position krävs det ett arbete på heltid samt att personen i 
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fråga alltid står till förfogande, har möjlighet att arbeta övertid och inte låter familjeansvaret 

påverka arbetet. Arbetsgivare kan därför anta att kvinnor inte har samma ambitioner som män 

att vilja utvecklas (Edlund, Ahltorp, Andersson & Kleppestö, 1990). Skillnader i mäns och 

kvinnors utbildningsnivå och arbetserfarenhet har minskat i Sverige över tid. Kvinnor 

missgynnas dock till männens fördel trots att de har samma kvalifikationer och samma typer 

av familjeansvar (Mueller, Kuruvilla & Iversson, 1994). Hultins (1998) utfall av hur olika 

mäns och kvinnors villkor i arbetslivet upplevs, visade på att kvinnor har en begränsad 

möjlighet att nå högre status på arbetsplatsen. De belönas inte för varken utbildning eller 

erfarenheter. Det är männen som befordras och erbjuds höga positioner.       

 Kvinnor har en högre sjukfrånvaro än män på arbetet, de känner sig även trötta och 

utbrända i en större utsträckning än männen (SCB, 2014; Johnsson, 2006; Norlund, 

Reuterwall, Höög, Lindahl, Janlert, & Birgander, 2010). En anledning till detta är att många 

känner press att prestera på arbetet och har svårt att släppa på arbetsuppgifterna vid problem, 

detta leder till stress och stressrelaterade sjukdomar (Siegrist, 1996; Bakker, Killmer, Siegrist, 

& Schaufeli, 2000). Sjukfrånvaron kan också förknippas med trötthet och utbrändhet som kan 

leda till både lång- och korttidssjukfrånvaro (Janssen, Kant, Swaen, Janssen och Schröer, 

2003). Kvinnor har enligt Bolin och Nordin (2014) en större risk för ohälsa till följd av höga 

krav på arbetsplatsen. Arbetsuppgifterna inom tillverkningsindustri innebär övervakning och 

underhåll och det kan ibland vara svårt för de anställda att bedöma den egna 

arbetsprestationen för arbetet och om de har gjort tillräckligt. I samband med detta och lågt 

socialt stöd kan kvinnors arbetsmotivation minska och leda till en ökad stress (Väänänen, 

Toppinen-Tanner, Kalimo, Mutanen, Vahtera & Peiró, 2003).  

Verkstadsindustrin är och har länge varit, en mansdominerad arbetsplats med endast 13 

procent kvinnliga anställda (SCB, 2015). Abrahamsson och Johansson (2013) menar att det 

finns en tröghet vad det gäller utveckling av den psykosociala arbetsmiljön generellt sett och 

att kvinnors positioner vid en organisation kan påverkas av detta. Mycket i det svenska 

samhället är idag uppdelat efter kön och kvinnor och män får olika resurser utifrån 

detta (Andersson & Amundsdotter 2012). Arbetsmarknaden är inte jämställd utifrån flera 

avseenden och männen har ofta en högre position och en högre lön i arbetslivet än vad en 

kvinna har (Andersson & Amundsdotter 2012). Kvinnor har störst möjlighet att utvecklas och 

nå högre positioner inom yrken som är kvinnodominerade (Reskin & Padavic, 1994). På en 

sådan arbetsplats finns en större erfarenhet av kvinnliga anställda och det ger en ökad 

möjlighet att upptäcka de individer som är duktiga. Kvinnor som utgör en minoritet på en 
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arbetsplats ges mindre möjligheter på arbetet i och med att de inte får tillgång till samma typer 

av resurser (Reskin & Padavic, 1994). 

Nordin och Bolin (2014) har undersökt samspelet mellan kvinnors och mäns 

arbetsexponering och hälsa inom tillverkningsindustrin i Sverige där män och kvinnor har 

samma typ av yrke. De påvisar att vissa arbeten eller arbetsuppgifter kan upplevas som 

mycket stressande om personen som ska utföra dessa inte har de rätta resurserna. Att inte ha 

de rätta verktygen kan bland annat handla om att inte ha de rätta fysiska förutsättningarna som 

krävs för arbetet eller att inte få den rätta typen av upplärning som krävs för arbetet (Burke, 

2002). Ett arbete som inte kan utföras på rätt sätt kan frambringa mycket negativa känslor hos 

personen det berör och arbetstillfredsställelse kan minska, något många kvinnor kan uppleva 

inom verkstadsindustrin där mycket av arbetsutrustningen enbart är anpassad för män (Nordin 

& Bolin, 2014). I föreliggande studie har vi undersökt hur kvinnor upplever den egna 

psykosociala arbetsmiljön på en mansdominerad arbetsplats och hur kvinnor upplever det att 

arbeta i sådan miljö. Vi har valt att enbart intervjua kvinnor på en mansdominerad arbetsplats 

för att belysa den psykosociala arbetsmiljön. 

Syfte 

       Syftet med studien är att undersöka hur kvinnor upplever den egna psykosociala 

arbetsmiljön på ett företag inom verkstadsindustrin.      

 

Metod 

Begreppsförklaring i den studerade organisationen 

        Denna studie har genomförts på en industrikoncern som bedriver verksamheter över hela 

världen och har ca 45 000 anställda. De är verksamma inom stålindustrin. En viktig uppgift 

för denne arbetsgivare är arbetstagarens säkerhet i det dagliga arbetet.  Operatören är den 

person som jobbar med maskiner och all typ av tillverkning rent operativt i en verksamhet.  

CNC-operatör avser en person som har teknisk utbildning inom svarvning och fräsning av 

stålmaterial inom tillverkande industri. I denna utbildning ingår även att operatören ska kunna 

göra ritningar i ett dataprogram, CAD och CAM. De bör även kunna tillverka detaljer utifrån 

en ritning och bearbeta denna i en svarv eller fräs. Idag är dessa ofta datastyrda maskiner. 

Flödeschef är den chef som arbetar närmast operatören på golvet. Arbetet på den studerade 

organisationen utförs i skiftgång. Med tvåskift menas förmiddag (06.00-14.00) och 

eftermiddag (14.00-22.00). Tvåskift kontinuerligt innehåller även en jobbhelg var tredje 

vecka, då personalen arbetar dagtid (06.00-18.00) lördag och söndag. Vid tvåskift 
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kontinuerligt har de anställda ledig vecka var tredje vecka. Vissa skiftgångar har även 

nattvecka (22.00-06.00) med efterföljande ledig vecka. Detta kallas för fyrskift. Jobbar man 

även storhelger så kallas det för femskift. 

 

Deltagare 

         Ett urval av kvinnor till studien genomfördes i samarbete med ansvarig HR-person på 

det aktuella företaget. Förutsättningen för att delta i studien var att kvinnorna var 

tillsvidareanställd på företaget och att de jobbade som operatör. Förfrågan skickades till 

flödeschefer på respektive avdelning och de fick sedan i uppgift att välja ut två kvinnor på 

vardera avdelning, vilket resulterade i att 8 kvinnor valdes ut och intervjuades. Det uppstod ett 

missförstånd gällande tid vid ett av intervjutillfällena och därför kunde inte den intervjun 

genomföras. Denna intervju ersattes vid ett senare tillfälle av en annan respondent. Även den 

respondenten valdes ut av flödeschefen på den aktuella avdelningen. 

       När det var klart vilka som skulle delta i studien skickades missivbrev (se Bilaga 1) till 

HR-person som vidarebefordrade brevet till berörda. Åldern på respondenterna varierade från 

30 år till 63 år. Respondenterna hade varierad grad av utbildning för att arbeta inom 

verkstadsindustri; några var utbildade CNC operatörer och några hade ingen utbildning alls 

utöver gymnasial utbildning. Anställningstiden varierade från 2 år till cirka 40 år.  

 

Tillvägagångssätt 

        Intervjuerna genomfördes på respondentens arbetsplats under arbetstid. Dessa utfördes i 

ett ostörd rum som tillhandahållits av respektive chef. Detta för att det skulle vara enklare för 

respondenterna att delta i studien och för att det inte skulle belasta deltagarnas privata tid. 

Respondenterna blev informerade om att intervjuerna skulle spelas in för att senare kunna 

transkriberas och att detta material enbart skulle komma att hanteras av berörda personer i 

studien. Respondenterna lämnade sitt godkännande före inspelningarna. Intervjuerna delades 

upp mellan oss som genomfört undersökning. Totalt åtta personer intervjuades vilket innebar 

att det blev fyra intervjuer vardera. Det var enbart respondenten och den som intervjuade som 

var i rummet vid tillfället för intervjuerna. Efter genomförd intervju fick respondenterna 

själva möjlighet att tillägga något om det var något som inte tagits upp tidigare i intervju. 

Intervjuerna varierade i längd från 15 minuter till 45 minuter. Vissa intervjuer uppfattades 

som kortare än andra och det kunde ha berott på flera olika anledningar, bland annat att 

respondenten var nöjd med hela sin tillvaro eller att respondenten var osäker på om intervjun 

verkligen var konfidentiell eller om det skulle framkomma vad man hade för åsikter. 
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Analys 

         Analysen av genomförda intervjuerna gjordes genom induktiv tematisk analys (Braun & 

Clarke, 2006). I Braun och Clarkes (2006) analysprocessen ingår 6 stycken steg. Det första är 

att bekanta sig med materialet. För denna studie var det genom att transkribera materialet som 

kom fram genom intervjuer. Den andra fasen innebär att generera initiala koder. En tankekarta 

i pappersform började utformas, där de grova dragen först blev framträdande. Under fas tre 

togs teman fram och i vår analysprocess använde vi färgade papper som hade olika innebörd. 

De färgade papperen motsvarade olika teman. Granskning av teman är den fjärde fasen och 

här sorterade in de olika teman som vi ansåg vara mest relevanta för vår studie. Vi såg även 

över om ett framträdande mönster blev synligt. I den femte fasen namngavs teman.  De teman 

som valts utgick ifrån syftet om hur kvinnor upplever att det är att arbeta på en 

mansdominerad arbetsplats. Temanamnen återfinns som rubriker i resultatdelen. 

 

Forskningsetiska överväganden  

        Deltagarna i studie har efter ett urval fått ett missivbrev där de blivit tillfrågade om de 

vill delta. Där informerades de om att deltagandet var helt frivilligt och att materialet inte 

skulle gå att härleda till respondenterna. Intervjuerna genomfördes enbart med författare och 

respondent deltagande i rummet vid intervjutillfället. Vid intervjutillfället fick samtliga 

respondenter läsa igenom missivbrevet en gång till. I missivbrevet framgick 

konfidentialitetskravet. Det framgick även att deltagarna var anonyma och att ingen 

utomstående hade tillgång till materialet. Att deltagarna hade möjlighet att dra sig ur om de så 

önskade. Materialet behandlades konfidentiellt och material har avkodats för att det inte 

skulle kunna spåras till vem som sagt vad då det var många känsliga detaljer som diskuterades 

i intervjuerna. 

 

Resultat 

           Resultatet presenteras utifrån de två huvudteman som skapades under 

transkriberingarna av intervjuerna. Under varje huvudtema finns flera underteman. En 

återkommande reflektion under intervjuerna var att alla respondenter trivdes på respektive 

arbetsplats och att det inte var någon som var missnöjd med sitt val av arbetsgivare. 

Respondenterna ansåg även att  arbetsgivaren levde upp till eventuella förväntningar som 

funnits innan de påbörjat arbetet hos denna arbetsgivare, till och med att det har varit bättre än 

vad de först förväntat sig.  
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Upplevelse av yttre faktorer 

        Generellt sett så trivdes respondenterna bra i sin arbetssituation. De upplevde dock att 

olika sorters krav ställdes på dem som inte alltid kändes helt rättvisa.   

         Prestation på arbetet. Respondenterna upplevde att det ställdes högre krav på dem som 

kvinna att prestera än vad det ansågs göra på männen inom verksamheten. De kände att detta 

var ett krav för att de skulle bli accepterade på arbetsplatsen av övriga medarbetare.  

 

Jag upplever att man alltid har den här pressen på sig att visa att man kan. Eh, jag ska  

ju kunna göra exakt samma saker som alla andra här. De som jag jobbar med är dubbelt så 

långa, de är dubbelt så starka och någonstans så ska det testas på något sätt om man klarar av 

det istället för att fråga hur kan vi göra för att hjälpa dig att klara den här uppgiften.  

                                                                                  (Intervjuperson 4, operatör) 

         

        Respondenterna upplevde även att de alltid ska stå till förfogande i alla lägen. De kände 

hela tiden en press på sig att prestera, och kunde till exempel inte lämna över en arbetsuppgift 

till en manlig kollega då det då kunde tolkas som att hon inte är kompetent nog för den här 

typen av arbete. Framför allt måste de visa sig tillgängliga när de var nya på jobbet genom att 

alltid kunna byta skiftlag med kort varsel, lära sig nya maskiner och att vilja göra sådant som 

andra medarbetare inte vill göra. Respondenterna hade uppfattningen att man stångat sig 

blodig för att bli accepterad som fullvärdig medarbetare. 

 

För jag tror att man har kämpat sig blodig för att komma dit man är, och just för att man har 

de flesta har ju varit inhyrd som är fast som blev anställd ungefär samtidigt som jag, att då har 

man kämpat sig blodig under tiden man varit inhyrd. Det är väl klart att jag kan byta lag, då 

lär jag mig den maskinen, jag fixar det, jag lär mig det, man har bytt fem lag bara för att 

tillfredsställa det här behovet som finns då. Och så har man tagit det. Och kämpat sig blodig 

och fått sin fasta anställning, nu ska man ju vara tacksam då. Du har ju faktiskt fått din 

anställning.          

                                                                                 (Intervjuperson 5, operatör)                                                                                                                                                   

 

       Flera av respondenterna upplevde att de som kvinnor skulle uppfattas som att de inte var 

lika duktiga när det gäller teknik, att kvinnor skulle vara dummare än männen och även att de 

skulle vara svagare än männen på samma arbetsplats, detta bidrog till att de hela tiden var 

tvungen att bevisa motsatsen.  
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       Anpassning för att passa in i arbetsgruppen. Flera av respondenterna hade upplevt att 

när de kom in som nya på denna arbetsplats måste de anpassa sig efter den/de befintliga 

grupperna som redan fanns för att passa in och bli accepterade. Kvinnorna upplevde att de 

hela tiden måste tänka på hur de betedde sig och vad de sa. Att komma med nya förslag för att 

underlätta arbetsuppgifter är ofta inte att tänka på enligt en av respondenterna som menar att 

man på denna arbetsplats inte är intresserad av förbättringar och förändringar. Vidare menade 

hon att hon inte upplevde att de tog tillvara på tidigare kunskaper och erfarenheter från 

tidigare arbetslivserfarenheter. En annan respondent tyckte att den negativa jargongen var 

väldigt ansträngande att befinna sig i. Hon menade att det är en norm att inte vilja arbeta där 

hon är. De flesta tog jobbet för givet och ansåg sig ha en rättighet att jobba på arbetsplatsen, 

men inga skyldigheter att faktiskt göra ett bra jobb.     

 

Det är tråkigt när maskiner står. Men det är inget som man kan påverka utan det är däremot 

jobbigt när folk runtomkring är negativa och gnäller och vill inte göra saker.  Jag kan inte 

acceptera att folk är sur och grinig över att de ska göra sina arbetsuppgifter. Det kan jag tycka 

är väldigt irriterande.                                                                                                                                 

                                                                         (Intervjuperson 1, operatör) 

 

        Stressande arbetsmiljö. Det fanns hela tiden dubbla budskap från ledning, de 

uppmuntrar personalen att de inte skulle stressa med anledning av att de inte ska utsätta sig 

för risker och faror. Men det finns hela tiden ett krav att de ska prestera för att få fram 

material. Företaget kontrollerade detta genom att de anställda hela tiden skulle rapportera när 

de haft haveri eller annat stopp i en maskin då alla problem skulle klockas och redovisas. 

Detta skapar stress. 

 

Då bygger du upp en stress för du har att du ska klocka varje grej du gör, du har skärbyte då 

klockar du det och det gör att det blir en underliggande stress hela tiden för då syns det varför 

du haft stopp i maskin, när man är där ute. Upplever jag det i alla fall och jag vet flera, just 

tjejer som jag jobbar med, den är oundviklig på nåt vis, stressen då.  

                                                                                   (Intervjuperson 5, operatör)                                                                                                               

       Skiftgående arbete. Ett ämne som var genomgående starkt påtalat var att kvinnorna var 

nöjda med att ha skiftgång som arbetsform. Respondenterna hade varierande skiftgång. Allt 

från tvåskift kontinuerligt till fyrskift och femskift. Vilket innebär olika arbetstider där 

förmiddag, eftermiddag och natt förekom. I vissa skiftformer arbetar även personalen 12 
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timmars skift. Kvinnorna upplevde att skiftgången gör att de får mer ledig tid under dagtid 

och att det passar bra ihop när man till exempel har familj, små barn eller djur. Detta gav en 

känsla av att man fick mer ledig tid. 

 

Fördelen tycker jag ju är skiftgången. Jag som har djur, det är ju alltid trevligt med en ledig 

vecka. Så är det ju, och jobbar du förmiddag så har du hela eftermiddagen fri och sen så har 

du förmiddagen fri så det är lite varierande så. Man hinner med lite fast att man jobbar. 

Faktiskt. Och det gillar jag.                

                                                                                          (Intervjuperson 3, operatör) 

 

       Respondenterna ansåg att det går snabbt att vänja sig med skiftgången och att en stor 

anledning till att skiftgången uppskattas lite extra är att de har lediga veckor. Vissa har ledig 

vecka var tredje vecka vilket uppfattas som en förmån hos några av kvinnorna. Det enda 

negativa som kom fram vid tal om skiftgång var att en av kvinnorna tyckte att det var jobbigt 

att de hela tiden måste vara alerta även under nattetid. 

 

Just skiftformen kan man ju alltid tycka är både bra eller dåligt. Natt jobb är väl inte att 

rekommendera här egentligen tycker jag. Eftersom man måste vara så alert hela tiden och det 

är faktiskt natt.             

                                                                                        (Intervjuperson 4, operatör)   

 

Upplevelsen av inre faktorer 

         Respondenterna kände att det var en utmaning att jobba på en mansdominerad 

arbetsplats. Ofta upplevdes känslor som ensamhet och utanförskap. Flera respondenter 

nämnde att de inte får visa en känslig sida av sig själva på arbetsplatsen och att de behövde ha 

mer skinn på näsan där än på andra arbetsplatser de arbetat på tidigare. Några av kvinnorna 

talade om Jante, att de inte får visa sig förmer än någon annan. Skulle de exempelvis bli 

erbjuden en annan tjänst bemöts de snabbt av sura miner och negativa kommentarer.       

          Särbehandling. Det fanns särbehandling som är både för och emot att en anställd är 

kvinna, ibland fick kvinnorna uppfattning om att de särbehandlas för att de är kvinnor, detta 

när det är krav på att det skulle finnas kvinnor på en arbetsplats. Respondenterna uppfattar det 

som att de får jobb för att de är kvinna och inte med anledning av kompetens. Den andra 

särbehandlingen var att de inte tas på allvar med anledning av att de är kvinnor. Kvinnorna 

upplever att männen har förutfattade meningar om vad en kvinna klarar av att prestera på 
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arbetet och att det ofta är att de skulle prestera mindre än vad som är sanningen. Men även att 

de får sin anställning med anledning av att de är kvinnor och det ser bra ut om företaget 

anställer ett litet antal kvinnor, och inte för vad de kan prestera som medarbetare.  

 

Man ska inte få höra att man har fått ett jobb för att man har legat med chefen eller massa sånt 

där strunt. Som det faktiskt har varit. Och kanske det att man hela tiden får, i alla fall så som 

jag har upplevt det som ung tjej, att jag måste hela tiden bevisa att man faktiskt är duktig. Det 

upplever jag inte att killarna som kommit in har behövt göra. Då är man född med 

skruvmejseln i handen liksom. Här har jag fått kriga mer för att visa att jag är duktig och att 

jag kan det här.                  

                                                                            (Intervjuperson 1, operatör) 

 

        Det uppfattades av andra manliga medarbetare att kvinnor skulle särbehandlas, för att 

den ofta manliga chefen skulle premiera kvinnorna och att det skulle ges som fördel, detta 

upplevdes negativt av manliga arbetskamrater och att kvinnorna straffades för detta. Detta 

kunde uppfattas som att kvinnorna inte skulle vara lojal mot sina manliga medarbetare. Flera 

av kvinnorna upplevde även att om en manlig medarbetare hade arbetat länge på denna 

arbetsplats uppfattades det som att man kunde vara mer otrevlig mot kvinnorna och komma 

undan med detta på ett obekvämt sätt. Vissa av respondenterna hade en uppfattning av att 

lyhördheten för nya förslag eller förbättringar av verksamheten ignorerades om det kom från 

en kvinna. Kom samma förslag sedan från en man vid senare tillfälle uppmärksammades detta 

på ett mer positivt sätt.  

 

I det stora hela så är det bra, man kommer med förslag till en förbättring, varför gör vi inte så 

här, så sår man det här lilla fröet hos den här karl och han förkastar det och så går det tre 

månader och sen kommer han med samma ide men med en helt annan avsändare och då kan 

det gå jävligt fort istället då, och då har detta förslag redan funnits tidigare och då lyssnades 

det inte på detta förslag, 

              (Intervjuperson 5, operatör) 

    Sårbarhet. En kvinna på en mansdominerad arbetsplats borde inte visa sig sårbar. Om en 

kvinna hamnade i en svår eller kränkande situation ska hon inte visa att detta var 

känslomässigt jobbigt. Det påvisade att kvinnan skulle vara svagare för att hon visar känslor. 

När hon i en situation kände att hon inte behärskade sina känslor så gick hon gärna undan för 

att inte visa vad hon kände. För att sen inte visa eller erkänna att hon uppfattat denna situation 

som ohanterbar.  
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Jag har ju, min andra vecka här så ramlade jag igenom ett golv här ute för att det var en 

alldeles för stor springa i golvet och så skriver man i rapporten att ”hahaha, tjejer har för små 

fötter. Det har aldrig jobbat en tjej här förut så då ramlar de ju ner”. Sådana saker. Det kan 

vara, om man blir rädd.. som när jag ramlade igenom golvet här så blev jag ju livrädd.  Och så 

var det två killar som stod där och tittade på mig och funderade vad jag höll på med när jag 

låg och sprattlade på golvet. Lite sådär. Och när man bara känner att det enda jag vill nu är att 

någon bara kramar om mig och så får jag gråta ut det här. Sen är det bra. Nu fick jag gå in på 

toaletten och så grinade jag. Sen gick jag ut och låtsades som att allting var bra. Det var ingen 

fara och det gjorde inte så ont heller sa jag. Ja sådana gånger så kan man sakna någon. Ofta 

räcker det bara med att tjejer tittar på varandra och så ser man att, ja men okej,  kom nu så går 

vi. Den känslan finns inte här. 

                                                                                                 (Intervjuperson 4, operatör) 

 

         Respondenterna uttalar att de inte kan vara sköra inom denna organisation utan de 

behöver ha skinn på näsan för att klara av att jobba i denna miljö. Det brukar visa sig om en 

kvinna är mer hårdhudad. Om det inte är så brukar det sluta med att de avslutar sin anställning 

för att de inte klarar av klimatet. Något som flera av respondenterna också tar upp är 

jargongen som sitter i väggarna, att är man kvinna och arbetar på denna arbetsplats får man 

inte visa sig berörd av något som det skämtas om. 

          Utanförskap, ensamhet och kränkningar. En känsla av utanförskap är påtalat, 

kvinnorna upplever ofta att de är ensamma och de är ofta den enda kvinnan på ett arbetslag, 

samtalen och ämnena styrs vanligen av männen och det handlar inte om sådana saker som 

kvinnor har något intresse för. Samtalsämnen som männen ofta tar upp är sport och spel.  Som 

enda kvinna på ett arbetslag upplevs ofta känslan av utanförskap. Ensamheten upplevs genom 

att det är få kvinnor på arbetsplatsen och att det ofta bara är en kvinna på ett arbetslag, det gör 

att man inte har någon som man kan ha det dagliga samtalet med. Det finns inte någon som 

delar ens intressen eftersom intressen ofta skiljer på sig mellan män och kvinnors.  

 

Samtalsämnet i vårt fikarum är kickboxning och ja.. det är inte direkt så att jag kan glida in 

och berätta att jag har köpt en ny tröja. Det är ingen som är speciellt intresserad, förstår 

du?  Sådana saker, det sociala på jobbet kan jag sakna. Oerhört mycket. För att man känner sig 

ensam, att man inte har, man får inte det sociala utbytet på jobbet. Det kan jag också tycka är 

viktigt. Så jag känner mig väldigt ensam, det gör jag.  

(Intervjuperson 4, operatör) 



 

17 

 

 

Männen på arbetsplatsen visade tydligt att de var rädda för att kränka kvinnor, när en kvinna 

kommer in i ett fikarum eller ett manöverrum där skämten haglar så blir det tyst när en kvinna 

kom in i rummet och detta upptas igen när kvinnan lämnade rummet.  

 

Man märker gärna som det finns en råhet som inte passar sig runt kvinnor så när vi kommer in 

någonstans som i en kur så styr man upp sig lite att det tassas runt oss kvinnor och när jag går 

så kommer det här råa tillbaka, men att man har nog ändå att man är rädd för att kränka. 

                                                                                                             (Intervjuperson 5, operatör)  

 

         En av respondenterna hade upplevt en kränkande handling när en manlig kollega hade 

hotat med att sparka respondenten ut ur lokalen, personen i fråga kunde inte avgöra om det 

berodde på om hon var ny eller kvinna.  

Alla kvinnor upplevde att de hade någon de kunde vända sig till om det skulle uppstå en 

situation där kvinnorna skulle ha känt sig kränkt på arbetsplatsen. Flertalet av kvinnorna 

skulle ha vänt sig till sin närmaste chef. Detta gällde inte för alla, den som inte skulle vänt sig 

till sin närmaste chef, utan gått till högre chef kände inte att respondenten skulle fått någon 

respons av sin närmaste chef. 

          Flera av respondenterna som varit anställda en längre tid menade att det är lättare att 

komma in på arbetsplatsen idag. Det finns en ökad medvetenhet av kvinnors arbetssituation 

men det är fortfarande svårt för en kvinna att komma in och bli accepterad från början. 

 

Diskussion 

        Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnor på en mansdominerad arbetsplats 

upplever den egna psykosociala arbetsmiljön. Resultatet av studien tycker vi överensstämmer 

med det material som vi tillhandahållits genom intervjuer, tidigare forskning och olika teorier. 

Vi kunde se ett mönster i tematiseringen och under analysen att teori och empiri sammanföll 

på ett tidigt stadium. Två huvudteman utarbetades och dessa var hur respondenternas 

upplevelse av inre och yttre faktorer. Inre faktorer avser det som respondenterna upplevde och 

yttre faktorer är som respondenterna påverkades av. Kvinnorna i studien upplevde att olika 

sorters krav ställdes på dem som inte alltid kändes rättvisa. Flera av respondenterna upplevde 

att det fanns krav på kvinnorna i verksamheten att prestera i en större utsträckning än männen 

för att bli accepterad som en i gruppen. Detta är en direkt koppling till Kanter (1977) som 

beskriver innebörden av att vara i avvikande position.  
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       Respondenterna upplevde att de fick stå tillbaka för männen på arbetsplatsen och att de 

hade en skyldighet att acceptera att det skämtades om det kvinnliga för att visa att de klarar av 

att arbeta i ett tuffare arbetsklimat Det blev tydligt genom West och Zimmermans (1987) teori 

om hur vi gör kön genom interaktion med andra människor med normer och behov. I likhet 

med Ackers (1992) teori om de könsordnade processerna finns det tydliga skillnader i hur 

män och kvinnor har det på denna arbetsplats. En av processerna som Acker tar upp handlar 

om den skillnad i kön som uppstår vid informella möten, något som kan  förekomma i lunch- 

eller fikarum och där männen har en mer given plats och ett större utrymme att yttra sig. 

Kvinnorna i vår studie upplevde ofta att det blev förändrade tonlägen när de klev in i ett rum 

där männen satt och förde en diskussion. De upplevde även en känsla av utanförskap då de 

ibland var helt uteslutna ur samtalen eller diskussionerna som fördes. Martin och Meyerson 

(1998) fann i sin studie att kvinnor som befinner sig i en arbetskultur och i en arbetsgrupp 

som är väldigt maskulin ofta kände en stor känsla av utanförskap och att de inte passade in i 

gruppen   

Flera av respondenterna upplevde att om de kommer med förslag till förbättringar 

ignoreras dessa eller om respondenten har sen tidigare erfarenhet av samma problem och hur 

man kan lösa dessa hörsammas ej dessa. Samma förslag kan komma från en manlig kollega 

vid ett senare tillfälle och då mottas detta som ett bra förslag. Hultin (1998) menar att 

kvinnors tidigare erfarenheter lätt förbises och att en kvinna inte har någon egentlig nytta av 

detta på arbetsplatsen. Detta är ett tydligt tecken på bristande socialt stöd och kan leda till en 

sämre trivsel på arbetsplatsen samt en ökad stress (Nordin & Bolin, 2014).  

           Respondenterna upplevde stress på grund av att allt arbete skulle klockas, rapporteras,  

vid underhåll eller haveri i maskin. Kvinnorna kände dubbla budskap från ledningen eftersom 

företaget förmedlade att personalen skulle arbeta säkert utan stress. Men samtidigt som det 

produceras material.  Brist på rätt resurser kan skapa stress, vilket innebär att brist på fysiska 

förutsättningar kan vara ett problem som skapar stress, att maskinparken ofta är anpassade 

efter män på arbetsplatsen (Nordin & Bolin, 2014). Då  Nordin och Bolin  (2014) tar upp att 

egen arbetsprestation kan vara svår att bedöma kan detta skapa stress hos en arbetstagare. 

          Skiftgång är något som anses som positivt då det gör att kvinnorna uppfattar det som att 

det ger mer ledig tid. Fördelen med skiftgång blev tydligt hos respondenterna när det fanns 

barn och djur med i bilden. Vilket leder oss till Hultin (1998) som påvisar att kvinnan ofta har 

större ansvar för hem och familj än vad mannen hade. Detta har även som följd att kvinnor 

ofta uppfattas som att de inte har samma ambitionsnivå att vilja utvecklas som männen 

(Hultin, 1998).  
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           Flera av kvinnorna upplevde att de blev särbehandlade utifrån det faktum att de var 

kvinna och att männen har förutfattade meningar om vad en kvinna kan klara av. Kanter 

(1977) nämner att det är lättare att acceptera en stereotyp än att bekämpa den. Detta ges i 

uttryck när en av kvinnorna i studien berättar att manliga kollegor kommer undan med att 

vara otrevlig mot kvinnor på grund av att de arbetat länge inom verksamheten. Företaget 

verkar ha en rädsla för att hamna i konflikt med personer som har lång anställningstid när de 

accepterar ett sådant beteende istället för att lösa det problem som uppstått. Även Acker 

(1992) tar upp detta som ett problem, att männen generellt sett har bättre villkor än kvinnorna 

på arbetsplatsen. På grund av mannens bakgrund, i detta fall, skapas det ojämlikhet och 

mannen kommer undan med ett oacceptabelt beteende. Genom att inte ta itu med problemet 

kan företaget inte räkna med någon förändring hos den manliga personalen då de tydligt visar 

att det är okej genom passivitet.  

En gemensam nämnare för samtliga respondenter var att man var överens om att det 

var för få kvinnor på denna arbetsplats anställd som operatörer. Samtliga hade åsikter om att 

det behövdes fler kvinnor inom verkstadsindustrin. Både för dem själva för att få fler 

kvinnliga medarbetare och för att skapa en större balans mellan män och kvinnor på denna 

arbetsplats. Flertalet av respondenterna som varit anställd en längre tid uppfattar det som att 

det idag skulle vara lättare att komma som kvinna till denna arbetsplats men att det finns 

fortfarande svårigheter med att bli accepterad som en kvinnlig medarbetare.  

Något som kan uppfattas både som en styrka och svaghet är att vi som gjort denna 

undersökning har lång erfarenhet av att jobba som operatörer vid en mansdominerad 

arbetsplats. En styrka är det för att vi har egna erfarenheter av den psykosociala arbetsmiljön, 

att vi kan förstå en känsla när någon beskriver detta. Det kan vara en svaghet för att det kan 

innebära att vi har en förutfattad mening om hur saker uppfattas.  En svaghet i denna studie 

var att intervjuerna genomfördes i enskilda rum men inte tillräckligt avskilt. Vid ett tillfälle 

blev intervjun avbruten då en person behövde hämta något i detta rum och det störde intervjun 

då det handlade om ett känsligt ämne. 

Som förslag till vidare forskning skulle det kunna vara av intresse att göra en studie där man 

undersöker mäns psykosociala arbetsmiljö. Om det kan finnas likheter med andra avvikande 

grupper på en arbetsplats som om man har annan etnisk bakgrund.  

Slutsatsen i denna studie är att kvinnor upplever sin egen psykosociala arbetsmiljö påverkad 

av skillnaden mellan män och kvinnors förutsättningar på en arbetsplats. Skillnaden mellan 

män och kvinnor minskar men att det finns en tröghet som gör att utvecklingen tar tid. Enligt 
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Ackers (2006) teori om ojämlikhetsregimer finns det olika faktorer för ojämlikhet vid en 

arbetsplats och enligt henne finns det tre större skillnader och dessa är klass, kön och etnicitet.  
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Bilaga 1, missivbrev. 
 

 

Vill du vara med i en undersökning om kvinnor 

psykosociala arbetsmiljö? 

 

Vi är intresserade av hur du som kvinna upplever att det är att arbeta inom ett 

mansdominerat yrke och har därav valt att genomföra vårt examensarbete vid er 

arbetsplats.   

Vid intervjun kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. Detta 

innebär bland annat att medverkan vid intervjun är helt frivilligt och känner du att du 

vill avbryta någon gång under den säger du bara till. Materialet som vi får fram kommer 

vi att ha som underlag för vår studie. Detta material kommer att behandlas 

konfidentiellt och alla deltagare kommer att vara anonyma för utomstående. Deltagande 

personer kan ta tillbaka sina svar men detta lär ske innan uppsatsen är färdigställd. 

Denna studie kommer att publiceras som en uppsats på personal och 

arbetslivsprogrammet vid högskolan i Gävle. 

Vi som genomför denna studie är två studenter från Högskolan i Gävle som läser sista 

terminen på personal- och arbetslivsprogrammet och som nu ska skriva vårt 

examensarbete. 

Har ni några frågor så kontakt gärna oss; 

Johanna Johansson, 072-336 17 17 

johannajohansson063@gmail.com 

Lena Lönnborg Herou, 070-695 33 22 

lena.lonnborg@gmail.com 

Har du frågor gällande denna studie kan du även kontakta vår handledare: Hanna 

Kusterer, hanna.kusterer@hig.se 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Johanna Johansson 

Lena Lönnborg Herou 
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Bilaga 2, intervjuguide.  
 

 

Inledande frågor 

• Ålder 

• Berätta lite om dig själv… 

• Hur länge har du arbetat vid företaget? 

• Hur kommer det sig att du hamnade vid denna arbetsplats? 

Arbetssituation 

• Vad gör du på jobbet? 

• Upplever du att företaget lever upp till eventuella förväntningar som du hade när du 

började din anställning? 

• Kan du ge något exempel på för- och nackdelar med ditt arbete? 

• Hur upplever du din arbetssituation? 

• Är du nöjd med din arbetssituation? Vad gör dig nöjd?... 

Rollen som kvinna 

• Hur upplever du att det är att arbeta som kvinna inom produktionen? 

• Hur upplever du att dina kollegor bemöter dig? 

• Upplever du att det finns skillnad i trivseln på arbetsplatsen utifrån huruvida en anställd 

är man eller kvinna? 

• Har du upplevt någon jobbig händelse på arbetsplatsen? Ge exempel. 

• Upplever du att du kan prata med någon om en jobbig situation skulle uppstå? 

• Vad gör du om du behandlas kränkande? 

• Upplever du fördomar? Kan du ge exempel?... 

• Upplever du att det finns skilda krav på dig som kvinna? Hur då? Ge exempel… 

• Skulle du rekommendera någon annan kvinna att söka jobb vid denna arbetsplats? 

Övrigt 

• Vet du hur de arbetar med den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats? 

• Tycker du att något på arbetsplatsen behöver förändras? 

• Upplever du att något har förändrats sedan du började arbeta här? 

• Hur upplever du ditt eget arbetsmiljöansvar? Hur tror du att män upplever detta?… 
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