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Sammanfattning 
 
Vår uppsats faller inom ämnesområdet organisation och vår undersökning handlar om 

kvinnor inom organisationer sett utifrån ett feministiskt perspektiv. Utifrån det perspektivet 

betraktas samhället som ett könssystem och med det menar vi att de strukturer som finns i 

samhället, liksom inom organisationer, inte är könsneutrala. Från den ståndpunkten har vi valt 

att studera socialisation av kvinnor och vad som kan tänkas ligga bakom denna process på en 

mansdominerad arbetsplats. Valet av mansdominerad arbetsplats beror på att vi tror att den 

kvinnliga socialisationen där blir tydligare. 

 

För att komma fram till socialisationsprocessen har vi analyserat fram arbetsplatsens 

organisationskultur med de normer, värderingar och ideal som råder. Genom att vi 

analyserade fram rådande normer på avdelningen fick vi en förståelse för vad kvinnorna som 

arbetar där socialiseras in i. För att få en uppfattning för hur kvinnorna socialiseras har vi 

först försökt beskriva deras nuvarande identiteter och därefter de rådande normerna. Därefter 

har vi tolkat hur kvinnorna som vi intervjuat förhåller sig till de rådande normerna och på så 

vis har vi försökt förstå deras socialisation. 

 

Vi har arbetat utifrån en kvalitativ metodansats med en hermeneutisk vetenskapsteori som 

grund. Vi har gjort en fallstudie som baseras på ett antal semistrukturerade intervjuer vilka vi 

tolkat med hjälp av valda teorier, för att försöka förstå vad som ligger till grund för 

socialisationen. 

 

Vi analyserade fram följande rådande normer som ligger bakom socialisationsprocessen: 

Individualism, effektivt arbete, kundfokus, kön spelar roll, bilsäljare bör vara män och du får 

den lön du förtjänar. 

 

Vi har kommit fram till att kvinnorna i vår undersökning har en könsneutral syn på samhället, 

vilket kan vara en anledning till att de inte ser några hinder att vara kvinnor på den arbetsplats 

de verkar i. Socialisationen har då skett naturligt, eftersom kvinnorna hade en inställning från 

början som gick att sammanföra med organisationen som helhet. 

 

Nyckelord: Socialisation, organisationskultur, normer, identitet, genus 
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Förord 
 

Innan vi började med den här uppsatsen visste vi att jämställdhetsfrågor var komplexa. Vi har 

blivit insatta i problemet kring ämnet och har kommit till insikt att arbete med jämställdhet är 

ett djupgående samhällsproblem som tar tid att lösa. Arbetet med vår uppsats har givit oss en 

ökad medvetenhet om de problem som kön innebär för dagens kvinnor. Det har varit en rolig 

och lärorik resa och vi har lärt oss mycket inte om bara ämnet i sig utan även om oss själva. 

 

Vi vill tacka alla som har ställt upp för oss och gjort vårt arbete med den här uppsatsen 

möjlig. Ett stort tack till våra familjer som har visat förståelse för sena nätter och svajigt 

humör. Vi vill även rikta ett tack till företaget som tillät oss göra vår undersökning hos dem, 

men särskilt vill vi tacka de personer som ställde upp och bistod med sin arbetstid, 

information och gav oss sin bild av företaget.  
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1. Inledning 
 
Vår uppsats faller inom ämnesområdet organisation och vi har valt att studera ett ständigt 

aktuellt och debatterat område; kvinnor inom organisationer. Tidigare forskning inom 

området har kretsat mycket kring makt, ledarskap, diskriminering och könskvotering. Vi har i 

den här uppsatsen valt att studera socialisation av kvinnor och vad som kan tänkas ligga 

bakom denna process. Organisationskulturen är en förutsättning för socialisation och därför 

blir det för oss viktigt att föra fram kulturen i organisationer. En organisationskultur är de 

normer, värderingar och ideal som råder i organisationen och som de individer som verkar 

däri delar i olika utsträckning. Kultur skapar förutsättningar för det sociala livet, men rymmer 

även konserverande och hämmande element eftersom den tenderar att frysa ner den sociala 

verkligheten, att underordna människor under dominerande idéer, övertygelser och självklara 

antaganden.1 Det är för oss viktigt att påpeka att organisationskulturen påverkar alla som 

ingår i en organisation. I större eller mindre utsträckning blir vi alla socialiserade för att 

gynna organisationens syften.   

 

Att ta del av kulturella mönster ger en viss grad av samhörighet vilket gör att en identitet 

skapas. Identitet erbjuder en förståelse för vem en person är och kan ge oss en uppfattning för 

hur en person socialiserats efter organisationens kultur med dess rådande normer. Utifrån 

organisationsteorier är det relativt vedertaget att individer socialiseras in i olika kulturer för 

att underlätta sin egen tillvaro, det vill säga, de skapar sig en organisationsidentitet. 

Socialisation definieras som ”den process i vilken individen lär sig att ingå i ett visst samhälle 

eller grupp och anamma dess synsätt”.2  

 

Vårt perspektiv i den här uppsatsen ska ses som feministiskt då vi betraktar samhället som ett 

könssystem och med det menar vi att de strukturer som finns i samhället, liksom i 

organisationer, inte är könsneutrala. Organisationsteori i allmänhet utgår ifrån och förstärker 

bilden av en könsneutral verklighet. Att det i huvudsak är män som tolkat och definierat vad 

till exempel, ledarskap, karriär, makt och arbete är, har fått konsekvenser för hur 

                                                 
1 Kön och organisation. Mats Alvesson Yvonne Due Billing s. 115  
2 Organisationskultur och ledning, Mats Alvesson s. 92 

 5



organisationsteorierna ser ut. Teorierna skapar sedan uppfattningar om hur de ska se ut och 

vad som är normalt.3  

 

Vi har studerat könets betydelse i organisationer och därför beaktat teorier kring genus. En 

viktig utgångspunkt inom genusforskning är att mannen står för normen och kvinnan för det 

avvikande. Vi kan i vårt språk se denna manliga norm genom de många ord som bestämmer 

kön. Dam-, flick-, kvinnlig läggs ofta till yrken eller andra förmågor. Exempel på detta är att 

det i dagligt tal sägs damhockey men inte herrhockey, kvinnlig läkare men inte manlig läkare 

och kvinnlig chef men inte manlig chef. 

 

Med den här uppsatsen vill vi försöka synliggöra de rådande normer som vi anser ger männen 

fördelar framför kvinnorna på den arbetsplats som vi gjort vår undersökning på och på så sätt 

visa för läsaren att samhället är långt från jämställt. Därmed har vi för avsikt att 

medvetandegöra för läsaren att även om kvinnor arbetar inom organisationer, anser vi att den 

manliga normen avgör hur hon ska bete sig inom organisationen. Visst är det svårt att ändra 

på inställningar som vi tar för givna, men det kan vara nödvändigt, intressant och ett viktigt 

inlägg i debatten, att visa hur problematisk diskussionen om jämställdhet faktiskt är och att 

det är ett djupgående samhällsproblem som tar tid att lösa. 

 

1.1 Problemformulering 
 

• Vad ligger bakom socialisationsprocessen med avseende på den kultur med de normer 

och värderingar som råder i organisationen?  

• Hur socialiseras kvinnor på en mansdominerad arbetsplats?  

 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte med den här uppsatsen är att försöka förstå hur kvinnor som arbetar på en 

mansdominerad arbetsplats (med mansdominerad menar vi att antalet män är fler än antalet 

kvinnor) socialiseras med hänseende till den organisationskultur de verkar i. 

 

                                                 
3 Könsstrukturer i organisationer – Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling, Anna Wahl 
s. 5 
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Vi har valt att göra vår undersökning på en avdelning på ett bilförsäljningsföretag där 

majoriteten är män. Syftet med detta val är att vi tror att det i denna miljö kan vara lättare att 

synliggöra socialisationsprocessen, som en del av att upprätthålla mannens ställning i 

samhället som norm.  
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2. Teori 
 
Under det här avsnittet beskriver vi och reflekterar över de teorier som vi kommer att använda 

oss av i den här uppsatsen och som kommer att ligga till grund för analysen av vår 

undersökning. 

 

2.1 Teori kring genus 
 

I Sverige började forskare i början av 1980-talet använda begreppet genus som en 

översättning av engelskans gender. Motivet var att tydliggöra en distinktion mellan biologiskt 

och socialt kön, samt mellan uppdelningen män och kvinnor och andra uppdelningar i vilka 

föreställningarna om manligt och kvinnligt uppträder på ett mer gränsöverskridande och 

kaotiskt sätt. Ofta väljs genus av forskare för att markera att det handlar om ett analytiskt 

begrepp, även om kön i det svenska språket kan ha både sociala och biologiska betydelser.4  

 

Hirdman5 menar att genom att använda ordet kön som en vetenskaplig term, riskerar man att 

cementera könets gammalmodiga betydelser och därmed också underordningen. Genus fyller 

en funktion då intresse finns om att tala om kön.6  

 

Genom att använda genus som en översättning av engelskans gender (slag/sort) kunde 

svenska kvinnoforskare betona att bakom de fasta formerna kvinnor och män döljer sig 

prägling, fostran, tvång och underordning. Genustänkandet handlar om både män och kvinnor 

och om sociala processer. Genusbegreppet kom att bli en uppgörelse med könsrollsbegreppet. 

Könsroll hade kommit att benämnas i den politiska debatten som något som lätt läggs undan 

när den inte längre passar. Könsroll gör det nästan ofrånkomligt att dela upp ordet mellan kön 

(biologi, natur, kön som i kropp) och roll (roll som i social/kulturell överbyggnad, 

konstruktion). Det går inte att göra denna enkla uppdelning. Genus ska därför ses som ett 

verktyg för att försöka komma ifrån denna uppspaltning. Begreppet innefattar tankar, 

praktiker, vanor, föreställningar om människor som kön. Att förstå genus som en mänsklig 

uppfinning eller konstgjordhet innebär att man försöker sudda ut denna hårda uppdelning och 

                                                 
4 Det ordnar sig. Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Pia Höök, Sophie Linghag s. 50 
5 Yvonne Hirdman är professor i historia vid Stockholms universitet. Hon har bland annat bedrivit genusinriktad 
forskning och är särskilt känd för att ha lanserat begreppet genussystemet. 
6 Genus – om det stabilas föränderliga former, Yvonne Hirdman s. 15f. 
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vidare söker nå en djupare förståelse. Detta innebär att förståelsen av kultur eller social 

konstruktion är mer komplext än den tidigare synen på könsroll.7

 

Vi utgår från Hirdmans synsätt och menar när vi använder genus, social och kulturell 

konstruktion som skapas i en pågående process där maktrelationerna mellan könen och 

kontexten i övrigt spelar in. Eftersom det i den vardagliga samhällsdebatten talas om kön, ser 

vi ändå ett problem med användandet av genus i vår undersökning, då vi vill vara 

konsekventa i vår begreppsanvändning. Vi kommer därför att ta upp jämställdhet utifrån 

uppdelningen mellan kön och definierar därmed kön på samma sätt som genus. 

 

2.2 Organisationsteori 

2.2.1 Organisationskultur 

 
Organisationskultur är ett svårdefinierat begrepp, eftersom det gärna används för att täcka allt 

möjligt och följaktligen saknar en precis innebörd. Begreppet kultur innefattar gemensamma 

värderingar, övertygelser och uppfattningar vilka används för att skildra en samling idéer och 

symboler som delas av medlemmarna i en grupp.8 Den finns i första hand inte inne i 

människors huvuden utan någonstans mellan huvudena på en grupp människor där 

innebörden och symboler uttrycks öppet, exempelvis på en arbetsplats. Kulturen blir central 

när det gäller hur vi ska förstå beteenden, processer och sociala företeelser. Den blir den ram 

inom vilken dessa fenomen blir förklarliga och viktiga.9 Att tala om kultur blir således att 

prata om den betydelse som symbolik har för människor i en grupp. Den riktas följaktligen 

mot det som delas av en grupp i avseende på normer, värderingar, ritualer och myter. Den går 

inte att mäta på ett enkelt sätt utan för att förstå kulturella innebörder krävs tolkningar av de 

djupare aspekterna av en företeelse. Det som träder fram i beteende, vokabulär och materiella 

artefakter måste tolkas. Kultur handlar om idéer och antaganden som tas för givna och är 

naturliga, vilket innebär att de rådande sociala förhållandena sällan ifrågasätts.  

 

Organisationsmässiga strukturer, processer och arbetssätt kan uppfattas som kulturellt sett 

manliga, kvinnliga eller könsneutrala. Att tolka organisationer ur ett könsperspektiv innebär 

                                                 
7 Genus – om det stabilas föränderliga former, Yvonne Hirdman s. 11ff 
8 Kön och organisation, Mats Alvesson Yvonne Due Billing s. 114 
9 Organisationskultur och ledning, Mats Alvesson. s. 12 
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att tydliggöra hur kulturella föreställningar sätter sin prägel på delar av organisationslivet.10 

Organisationskulturer är oftast manliga vilket innebär att det finns spår av kön i språkbruk, 

värderingar och antaganden.11 För att vara manligt bör det innehålla vissa manliga värden 

som här associeras till självhävdelse, distans, oberoende, kontroll, konkurrens, rationalitet och 

analys. Kvinnligt ska då innefatta kvinnliga värden som här ses som ömsesidigt beroende, 

samarbete, mottaglighet, införlivning, accepterande, medvetenhet om mönster, helheter och 

kontexter, känslomässig ton, varande, intuition och syntesbildning.12  

 

Organisationskultur anses ofta komma i uttryck i tre grundläggande former:13  

- Handlingar 

T ex ritualer som inom organisationen ses som en verksamhet som innehåller symboliska 

element. Ritualer har en specifik form som styr beteendet och kan bidra till att kultur 

skapas och bibehålls. 

- Materiella objekt 

Här avses kulturella artefakter med avseende på kontor, byggnader, logotyp och klädsel.  

- Verbala uttryck  

Här riktas intresset för den vokabulär som används i en organisation med avseende på att 

underlätta tolkningar. Här kommer också betydelsen av metaforer in. Som exempel kan 

tas upp den ledning som vill att en viss stämning ska råda inom organisationen och väljer 

att beskriva arbetsplatsen som en familj, en samling vänner eller ett hem och på så vis 

låter ledningen en viss stämning genomsyra organisationen.  

 

2.2.1.1 Normer 

När vi talar om normer menar vi att det finns formella och informella samt synliga och 

osynliga normer. Just informella och osynliga normer är svårare att identifiera och förstå. 

Oftast hörs uttrycket det är en oskriven regel. Det är dessa normer som ofta ligger till grund 

för förtryck och fördomar. De osynliga normerna är mycket svårare att förändra än synliga 

normer som exempelvis finns i lagstiftningen. De osynliga måste först göras synliga innan 

                                                 
10 Organisationskultur och ledning, Mats Alvesson s. 209 
11 Ibid. s. 208 
12 Kön och organisation, Mats Alvesson Yvonne Due Billing s. 92f 
13 Ibid. s. 120 
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förändring kan ske. Könsspecifika normer är ofta både informella och osynliga, sådana 

normer är särskilt svåra att synliggöra och ifrågasätta, då det är lätt att stöta på motstånd.14  

 

För vår undersökning är det viktigt att få fram de normer och värderingar som styr handlingar 

och beteendemönster i en organisation och på så vis ska vi föröka se vad som ligger bakom 

socialisationen.  

 

2.2.2 Organisationssocialisation 

Vår undersökning kommer att behandla socialisation. Socialisationen kan ses som två steg; 

den primära, enkulturation där människan lär sig sin egen kultur och den sekundära; 

ackulturation där människor lär sig från en kultur till en annan. Genom den primära 

socialisationen blir den nyfödda människan socialiserad till en effektiv människa samtidigt 

som hon utvecklar en egen identitet. Den primära socialisationen ligger sedan till grund för 

den sekundära där människan införlivas i en del av samhället, t ex arbetsorganisationen och 

utvecklar därtill en passande roll och identitet.15  

Organisationssocialisation handlar om den process genom vilken en person lär sig de 

önskvärda beteenden, värderingar och normer som tillåter individen att delta som medlem i 

en organisation. Det handlar om ett kulturellt område med överföring av normer, värderingar 

och information i organisationen.  

 

I vår uppsats kommer vi att beröra den sekundära socialisationen; ackulturationen, vilket kan 

ses som en kulturförändring som kan delas in i flera områden; acceptans, anpassning och 

reaktion. Vid acceptans tar individen över stora delar av den nya kulturens värderingar och 

handlingsmönster och därmed förlorar individen också sitt tidigare kulturella arv. Anpassning 

innebär att båda kulturerna (den kultur individen har med sig in i organisationen och den 

kultur individen får i organisationen) smälter samman till en fungerande enhet. Reaktionen 

innebär att individen inte håller med den nya kulturen och väljer således att gå tillbaka till den 

tidigare kulturen.16  

 

                                                 
14 Den jämställda arbetsplatsen, Eva Amundsdotter och Minna Gillberg s.87f 
15 Det mangranna sällskapet, Ulla Eriksson s. 26ff 
16 Ibid. s. 36ff 
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2.2.2.1 Identitet 

Genom att studera hur identitet skapas kan kunskap erhållas om vad som kan tänkas ligga 

bakom socialisationsprocessen och således försöka utkristallisera vad denna påverkan beror 

på. Identiteten uttrycker det bestående och det speciella hos en person. En persons identitet 

svarar på frågan ”vem är jag?”. När någon tillskrivs en identitet, besvaras frågan ”vem är 

hon?”. Identitet är en fråga om kontinuitet och sammanhang och den är starkt könsbestämd. 

Det finns även andra aspekter av identiteten som kan vara mer framträdande ex ras, ålder, 

yrke. Identiteter konstrueras, de existerar inte som en objektiv samling egenskaper utan 

innebär skapande av mening från den enskilda personens sida och från andra som bidrar till 

identitetens definition. Konstruktionen är inte för evig eftersom de sociala erfarenheterna 

ständigt förändras under interaktionen med en rad olika personer och situationer i en 

komplex, mångtydig och ofta fragmenterad värld.  Identiteter förknippas med värderingar, 

innebörder och handlingslogik. De styr djupare former av subjektivitet; känslor och tankar 

och är således en högst väsentlig aspekt av arbetsorganisationen.17 Genom att beskriva sig 

själv på ett speciellt sätt uttrycker individen och förstärker en särskild identitet.  

 

2.2.3 Philip Selznick om ledarskap18 och Edgar Schein om 
organisationskultur19 

 

En person som har haft stort inflytande inom managementstudier är Philip Selznick. Han har 

bland annat bidragit med en bok om ledarskap Leadership in administration, denna bok 

ansluter sig till en normativ styrfilosofi och har förebådat mycket av den normativa retoriken 

kring företagskultur som blommade ut under 1980-talet.  

 

Ledarens uppgift är att guida och vägleda organisationen. Genom att ladda organisationen 

med grundläggande värderingar skapas en gemensam plattform. Selznick menar med det att 

organisationens mål och dess speciella kompetens bör identifieras och kommuniceras i varje 

tänkbar situation och arbetsuppgift.20 Selznick talar om ett slags självuppfyllande 

lärandeprocess av värderingar, beteenden och tro. Genom att repetera vissa processer och 
                                                 
17 Kön och organisation, Mats Alvesson Yvonne Due Billing s. 107 
18 Selznick tillhör strukturfunktionalismen som är mer inriktade på individerna inom organisationerna än den 
tidiga byråkratiska skolan. Han är nu professor emeritus i juridik och sociologi på Berkeley University i 
Kalifornien 
19 Socialpsykologen Edgar Schein är professor i management vid MIT Sloan School of Management.  
20Leadership in Administration – A Sociological Interpretation,  Philip Selznick s. 17 
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beteenden skapas handlingsmönster som formats genom sociala och kulturella betingelser. En 

ledares roll blir att agera förebild och genom sitt agerande prägla värderingar och beteenden 

inom organisationen. Ledaren får symboliska egenskaper vars värderingar ligger till grund för 

hur hela organisationen ska uppfatta den så kallade verkligheten.21 För att säkra 

organisationens värderingar är eliten viktigt för Selznick. För att skapa en elit bör lämpliga 

chefsämnen utbildas genom att de socialiseras av institutionens normer och värderingar, 

vilket gör att de kommer att försvara organisationens verklighet. För att underlätta denna 

process ser Selznick en fördel i om cheferna (eliten) rekryteras från en gemensam social 

gruppering.  

 

Schein som ses som en av grundarna inom organisationspsykologi har utvecklat en modell 

över hur organisationskulturen fungerar. Kulturen kan uppfattas som tre skikt: på ytan finns 

artefakter – byggnader, inredning, klädsel, ritualer, belöningar, jargong, förklaringar, under 

dessa ligger värderingar och normer för beteendet och på den djupaste nivån finns en kärna av 

grundläggande uppfattningar och antaganden. Antagandena är sanningar och dessa sanningar 

genomsyrar det kulturella livets alla aspekter22. Schein ser kulturen som något enhetligt.23

 

 
ARTEFAKTER 

Synlig nivå 
 

 

 

 VÄRDERINGAR 
Högre grad av medvetenhet  

 

ANTAGANDEN 
Osynlig nivå, tagen för given 

 
 

 

 

Figur 1 Scheins tre kulturella nivåer 24

 

                                                 
21 Leadership in Administration – A Sociological Interpretation,  Philip Selznick s. 21 
22 Organisationsteori, Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Mary Jo Hatch s. 241ff 
23 Ibid. s. 258 
24 Organizational Culture and Leadership, Edgar Schein s.14 
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Enligt Schein utgörs kulturens väsen av dess kärna av grundantaganden och etablerade 

uppfattningar. Medlemmarna av kulturen ser antagandena som givna, de existerar utanför vårt 

medvetande. Detta innebär att antagandena anses som sanna. Denna kärna når utåt genom de 

värderingar och beteende normer som kulturmedlemmarna är medvetna om, reagerar på och 

upprätthåller. Värderingarna och normerna påverkar i sin tur medlemmarnas val och andra 

handlingar. Slutligen producerar kulturellt styrda handlingar artefakter.25  

 

Schein delar in de grundläggande antaganden i två kategorier.26 Extern anpassning som 

innehåller uppdrag och strategi, mål, medel och styrsystem. Intern integration som består av 

gemensamt språk, gruppens definition av gränserna, belöningar och bestraffning samt status- 

och maktrelationer. 

 

2.2.3.1 Reflektioner kring Philip Selznick och Edgar Schein 

Selznick gör inte samma uppdelning som Schein begreppsmässigt, men ändå tycks idéerna 

vara likartade. Schein tror på en enhetlig kultur och Selznick tror på den institutionella 

organisationen som en enhet. Selznicks organisation är en svårföränderlig institution där vi 

ser att mycket som den står för troligtvis kommer att ses så självklart att ifrågasättande av hur 

organisationen bedrivs inte uppstår. Vilket innebär svårigheter om ledningen vill förändra 

exempelvis jämställdheten inom organisationen som är en omvälvande procedur.  

 

Selznick fokuserar i sin teori främst på den externa anpassningen och lägger mindre energi på 

den interna integrationen. Extern anpassning ska ske och det är viktigt att ledaren fattar 

kritiska beslut när det behövs, samt avväger noga vad organisationen ska ha för uppdrag. Den 

interna anpassningen kan ses som indoktrineringen av de anställda, att rekrytera likasinnade 

och utbildning av personalen. Men som vi tidigare påpekar lägger han mindre vikt vid hur 

kommunikationen ska gå tillväga samt hur ledningen skulle kunna motivera personalen att ta 

till sig de värderingar som företaget står för, kanske genom belöningar. För oss är det just den 

interna integrationen som är intressant vilket gör att Selznicks teori som lämpar sig mer för 

hur en ledare ska styra en organisation inte känns tillräcklig för att vi ska kunna får fram hur 

kvinnan socialiseras utan här blir Scheins modell mer intressant.  

 

                                                 
25 Organisationsteori, Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Mary Jo Hatch s. 248 
26 Ibid. s. 248 
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Vi har med Selznick då vi anser att beteenden och handlingsmönster i en organisation uppstår 

genom att de anställda repeterar vissa processer som formats genom sociala och kulturella 

betingelser. Här ser vi att ledaren har en avgörande roll och som Selznick menar fungerar som 

en symbol för hur det anställda ska uppfatta vilket beteende som individen bör ha inom 

organisationen.  

 

Scheins modell är intressant för oss då den kan hjälpa oss att se organisationer på flera nivåer 

och tydliggör för oss att sträva mot att synliggöra organisationens antaganden. Genom att 

betrakta och försöka förstå artefakterna hoppas vi förstå även organisationens normer och 

antaganden. 

 

2.3 Feministiska teorier 

 
Feministisk teori riktar sin fokus på att kvinnan är underordnad mannen. Det finns ett flertal 

olika perspektiv27. Det som skiljer perspektiven åt är hur respektive teori förklarar kvinnans 

underordning.28 Feministerna har ifrågasatt uppfattningen att biologin är detsamma som en 

förutbestämd framtid och vidare menar feministerna att biologiska skillnader mellan män och 

kvinnor inte kan förklara deras sociala roller.29  

 

2.3.1 Kathy E Ferguson30 radikalfeministiska perspektiv om 
organisationer  

 

Feminism 

Ferguson menar att det går att tolka flera feministiska böcker om kvinnliga chefers situation 

som ett slags beskrivningar av den dominerande diskursen i organisationer, vilket inte innebär 

förändring. Liberalfeministerna förnekar inte att kvinnan är underordnad mannen i samhället, 

men de ifrågasätter inte det rådande systemet i någon djupare mening utan deras 

rekommendationer till kvinnor i organisationer är att lära sig förstå den dominerande 
                                                 
27 För att nämna några; liberal feminism, radikal feminism och postmodern feminism. Samtliga perspektiv är 
inriktade på frågan vad kvinnoförtrycket egentligen innebär och varje perspektiv lägger fram olika strategier för 
att beskriva hur man ska göra sig kvitt detta förtryck. 
28 Introduktion till sociologi, Pamela Abbott, Claire Wallace s. 44ff 
29 Ibid. s. 22 
30 Kathy E Ferguson är professor i statsvetenskap, hon är radikalfeminist och anarkist. Hon är mest känd för den 
bok som vi utgått ifrån i vår undersökning The feminist case against bureaucracy (1984).   
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diskursen och att sedan anpassa sig till den fullt ut. De anser att organisationer i allmänhet 

domineras av maskulin31 kultur och att få tillgång till de informella nätverken av 

kommunikationer inom denna kultur är nyckeln till organisatorisk framgång.  

 

Skillnaden mellan liberalfeminismen och radikalfeminismen sammanfattar Ferguson som att 

de båda delar samma centrala feministiska insikt, att mycket av traditionell feminin 

socialisation innebär hinder för kvinnors förmåga att ha makt över sina egna liv och att det 

typiska feminina dragen av att vara snäll, hjälpsam, hjälplös, behaglig, känslosam, lojal, 

lydig, och självutplånande, leder till underordning snarare än autonomi.32 Maskulinitet 

betonas ofta med drag som exempelvis hård, opersonlig, objektiv, utåtriktad, 

handlingsorienterad, analytisk, dualistisk, kvantitativ, rationalistisk och materialistisk.33 

Skillnaden är att liberalfeministernas slutsats är tvärtemot radikalfeministernas då liberalerna 

önskar förkasta den traditionella feminina rollen som leder till att kvinnor blir mer 

samarbetsvilliga, mer fostrande eller mer känslosamma till andras behov, och använda sig av 

den traditionella rollens drag som lär kvinnor hur de manipulerar män. Radikalfeministernas 

slutsats är den att kvinnans maktlösa position i samhället ofta har lett dem till att utveckla 

interpersonella överlevnadsstrategier som är att manipulera andra, vilket är mot deras centrala 

värderingar som är mer humana än de som den maskulina etiken innefattar. Båda 

feministgrupperna ser en maskulint dominerande organisationsetik som värderar ner 

människors värde, medan de traditionella kvinnliga värderingarna inte gör det. 

Liberalfeministerna accepterar denna nervärdering av människan inom organisationen som en 

oundviklig och ett acceptabelt pris för att få ingå i den byråkratiska världen, det gör inte 

radikalfeministerna.34  

 

Socialisation 

Ferguson anser att genom att acceptera socialisation, överges varje tanke på att förändra 

systemet, vilket blir priset kvinnan får betala för att nå framgång inom organisationer. Det är 

naivt att tro att kvinnor när de väl kommit upp sig också ska förändra reglerna. Ferguson 

                                                 
31 Maskulinitet och femininitet är föreställningar som olika grupper hänför olika fenomen, begreppen talar om 
hur stora områden av livet som är kulturellt könsbestämda och hur människor anpassar sig överskrider de sociala 
normer och riktlinjer. Maskulinitet är ett vagt begrepp och vi utgår från följande definition av begreppet 
”värderingar, erfarenheter och innebörder som kulturellt tolkas som maskulina och typiskt känns mer naturliga 
för och mer tillskrivs män än kvinnor i det särskilda kulturella sammanhanget.” Kön och organisation, Mats 
Alvesson Yvonne Due Billing. s. 90ff 
32 The feminist case against bureaucracy, Kathy Ferguson  s. 191f 
33 Kön och organisation, Mats Alvesson Yvonne Due Billing s. 94f 
34 The feminist case against bureaucracy, Kathy E Ferguson  s.191f 
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undrar ”hur många kvinnor (eller män) som ska kunna förändras när de har internaliserat och 

handlat efter den byråkratiska diskursens regler under större delen av sitt vuxna liv”.35

 

Den feministiska diskursen 

Ferguson har en tanke om motståndets diskurs i skapandet av den feministiska diskursen, 

vilken grundar sig på hennes syn om världen och hur den kan förändras. Med diskurs menar 

Ferguson det karaktäristiska sättet att prata och skriva på som både konstituerar och 

reflekterar våra erfarenheter.36 Att förändra sättet att tänka om världen är ett sätt att förändra 

världen, eftersom världen delvis består av människors föreställningar om den och om sig 

själva.37 Den feministiska diskursen blir en motståndets diskurs genom att den avtäcker och 

skapar ett språk som kan beskriva kvinnors erfarenheter utifrån en annan referensram än den 

dominerande diskursens. Den dominerade diskursen är enligt Ferguson den byråkratiska 

diskursen. Grunden för Fergusons byråkrati är Webers byråkrati som innehåller formell 

auktoritet grundad på exakta och generella regler och tillvägagångssätt (legal auktoritet), en 

tro om att byråkratin är objektiv, opersonlig och rationell. Byråkratin ska ses som ett 

hjälpmedel för att rationalisera den sociala miljön. Till Webers byråkrati lägger Ferguson 

social kontroll, som då resulterar i ett socialt system, där särskilda sociala sätt att handla på 

etableras och upprätthålls, särkskilda objekt värderas, särskilda språk talas, en viss typ av 

beteende krävs och en viss slags motivation uppmuntras. De dominanta normerna och 

reglerna inom byråkratin, som i vilket socialt system som helst, är generellt de som stödjer 

kraven för byråkratisk självupprätthållande. Motivationer och beteende som överensstämmer 

med självupprätthållandet uppmuntras och belönas; de som ej överensstämmer bestraffas. De 

verkliga målen för organisationen blir dem som håller maskineriet av organisationen igång.38 

Byråkratier ska ses som politiska arenor där det finns maktkamper, status och personliga 

värderingar. De är en oligarki och rekrytering görs åtminstone delvis genom att efterträdare 

väljs av eliten själva.39 Individer som rekryteras till organisationen är underordnade 

socialiseringsprocessen i vilken de lär sig att anta organisationens mål, eller ge intryck av att 

de har antagit dem.40

 

 
                                                 
35 The feminist case against bureaucracy, Kathy E Ferguson s. 192 
36 Ibid. s. 6 
37 Ibid. s. 196 
38 Ibid. s. 9 
39 Ibid. s. 7 
40 Ibid. s. 103f 
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Fergusons förslag på hur organisationer bör bedrivas 

En feministisk struktur på arbetsfördelning ska arbeta mot hierarki och återinföra planering 

och utförande i uppgifterna. Den kräver skapande situationer i vilket vi kan både utveckla oss 

själva och överföra till övriga världen. Radikalfeministiska grupper söker uppnå dessa mål 

genom att individen ska ha ansvar för både kreativitet och rutiner. Gruppen definierar 

kollektivt och omdefinierar efterhand de beslut som måste fattas av hela gruppen gentemot de 

beslut som varje individ måste fatta inom sitt område. Arbetet är uppdelat på ett sådant sätt att 

medlemmarna lär sig färdigheter och utvecklar sina egna styrkor inom en flexibel 

arbetssituation som tillåter förändring över tiden. Ferguson menar att precis som en 

byråkratisk arbetsdelning skapar inkompetens, skapar en feministisk struktur möjligheter. 

Med det menar hon att feministiska organisationer inte ska fördela expertisen på enskilda 

individer utan snarare ska de individer som förfogar över särskild kompetens inom ett område 

dela med sig till de andra inom gruppen, vilket ger både en möjlighet till att lära och lära ut. 

Makt kan omdefinieras som möjligheten att verka tillsammans med andra och göra saker som 

inte kan göras av ensamma individer. Ledarskap ska inte ses som en framför gruppen utan 

som en i mitten. Att beslutsprocessen skulle bli alltför omfattande och tidskrävande om alla 

ska vara inblandade är Ferguson medveten om, det krävs en uppdelning som kan göras genom 

att alla väljer de som ska fatta besluten och att alla genom denna sammanslutning inte ska 

hamna i det gamla sättet att styra som innebär hierarki och kontroll.41

 

2.3.1.1 Reflektioner kring Kathy E Ferguson 

Vi ser att det finns ett problem kring hierarkier och frågar oss således om det finns 

organisationer utan hierarki, alla bestämmer ju inte lika mycket? Som vi förstår Ferguson ska 

individen ha ansvar och fatta beslut inom sitt område och sedan ska gemensamma beslut 

fattas för organisationens övergripande mål. Men någon måste ju ha satt upp dessa 

organisatoriska mål och på så vi mer påverka de andra. Vi har svårt att förstå hennes lösning 

med att alla väljer de som ska bestämma, varför inte detta skulle kunna leda till att de 

styrande utnyttjar sin ställning gentemot övriga för egen vinnings skull. Kanske är det just på 

grund av att vi är vana vid den byråkratiska diskursen och inte kan se en värld med den 

feministiska diskursen som dominant som vi ser problemen, eller är just makt något som 

alltid kommer att missbrukas? Till sitt försvar skriver hon, övergripande, ett försök på att just 

beskriva alternativa lösningar för organisationer och hur man ska komma dit. Hennes största 
                                                 
41 The feminist case against bureaucracy, Kathy E Ferguson s. 206 f  
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mål var att demonstrera möjligheten av att förändra världen genom att få oss att tänka 

annorlunda och således börja handla annorlunda vilket leder till social förändring.  

 

Att boken baserar sig på studier i USA och gör att teorin inte blir lika självklar för det 

svenska samhället. Vi anser att den hierarkiska struktur som hon utgår ifrån inte längre är lika 

genomträngande i det svenska samhället. Mycket har hänt sedan 1984; platta organisationer 

har blivit populära. Den opersonliga miljö som beskrivs i Fergusons bok känns inte längre 

aktuell. Dagens företag talar om delaktighet och det satsas resurser på teamutveckling där 

samarbetet mellan de anställda är viktigare än den tidigare arbetsdelningen som byråkratin 

förespråkade.  

 

Trots att organisationers struktur och arbetssätt har förändrats kvarstår ändå problemet med 

att mannen fortfarande står som norm i samhället. Därför anser vi att Fergusons bok 

fortfarande är aktuell. Mycket av den kritiks som hon riktar mot liberalfeministernas böcker 

om hur individer lyckas inom en organisation, stämmer mycket väl överens med dagens 

samhälle samt att företagsledningen ibland tror att det räcker med att fler kvinnor anställs för 

att företaget ska ses som jämställt. Den kritik av strukturer, språk, normer och värderingar 

skapade av män ifrågasätts sällan vilket gör hennes bok intressant, trots att den är skriven för 

mer än 20 år sedan.  

 

Vi finner Fergusons teori intressant för hur en kvinna socialiseras, och vi hoppas få fram de 

mekanismer som ligger bakom socialisationens form genom en kritisk granskning av 

organisationen.  

 

2.3.2 Anna Wahl42 om kvinnliga strategier inom organisationer 

 
Anna Wahl skriver i sin doktorsavhandling om fyra kvinnliga strategier som beskriver 

kvinnors sätt att förhålla sig till sitt eget kön i organisationer: 43

 
                                                 
42 Anna Wahl är docent i företagsekonomi och verksam som forskare och lärare vid Handelshögskolan i 
Stockholm.  Hon disputerade 1992 på doktorsavhandlingen Könsstrukturer i organisationer – Kvinnliga 
civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling och har efter det publicerat ett flertal böcker Hon ingår i 
forskargruppen  
FOSFOR; Feminist Organization Studies. 
43 Könsstrukturer i organisationer – Kvinnliga civilekonomers och civilingenjörers karriärutveckling, Anna 
Wahl s. 255 
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- Könsneutral strategi 

Innebär att ansluta sig till en könsneutral beskrivning av verkligheten, att kön görs 

irrelevant. Könets betydelse görs osynligt, dolt och O-problematiserat.  

- Relativa synsättets strategi 

Mansdominansen ses som relativ och helt kopplad till antalet kvinnor och män. När 

antalet kvinnor är större än normalt blir kvinnorna synliga och då upphör 

mansdominansen. Vad som är normalt är relativt. 

- Omvärldsstrategi  

Utifrån minoritetssituationen och underordningen ser man hur fenomen går att hänföra till 

omvärlden istället för till den egna personen. Att se könsstrukturen och att se den som en 

förklaring till diskriminering, brist på identitet och isolering. Mansdominansen går att 

beskriva och förklara. 

- Positiv strategi 

Denna strategi innebär att utifrån minoritetssituationen och underordningen se de 

personliga fördelarna; att se och använda positiva fördelar av situationen. Det finns 

fördelar med att vara kvinna trots mansdominans. 

 

2.3.2.1 Reflektioner kring Anna Wahl  

Anna Wahl tar i sin avhandling, Könsstrukturer i organisationer – Kvinnliga civilekonomers 

och civilingenjörers karriärutveckling, upp olika kvinnliga strategier. Det första vi 

reflekterade över var att strategier vanligen förknippas med manliga värden och för oss känns 

det lite annorlunda att ta upp kvinnliga strategier i den feministiska debatten. Strategierna tar 

upp betydelsen av kön i organisationen och hur kvinnan ska förhålla sig till sig själv på 

arbetsplatsen. Dessa strategier som Wahl tar upp kan delvis tänkas ligga till grund för hur vi 

ska analysera och tolka socialisationen på en mansdominerad arbetsplats. I denna diskussion 

kommer vi in på att den här socialisationsprocessen kanske inte enbart är på ett omedvetet 

plan, utan en ytterst medveten process. Vi kommer att göra ett försök, genom att använda oss 

av dessa strategier vid tolkning av vårt empiriska material, till att förstå hur kvinnorna i vår 

undersökning hanterar könsstrukurer på sin arbetsplats och på så vis kanske förstå vilka 

faktorer som ligger bakom denna process. Kvinnorna i vår undersökning är i 

minoritetssituation och måste trots detta fungera i sin arbetssituation och på så vis kommer vi 

att utgå från dessa strategier när vi analyserar och tolkar socialisationen av kvinnor på en 

mansdominerad arbetsplats. 
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2.3.3 Eva Amundsdotter och Minna Gillberg44 om att göra 
organisationer jämställda 

 
Att förändra normer och värderingar är ett kostsamt processarbete som tar mycket tid och 

kostar pengar. Forskning visar entydigt på att jämställdhet ändå är lönsamt. Därför menar 

författarna att ett jämställdhetsprojekt som får kosta och ta tid är en lönsam investering för en 

organisation som vill vara resurseffektiv och bidra till hållbar utveckling av vårt samhälle.45

 

För att analysera normer tänker sig författarna ett slags system som omger den norm som de 

vill förändra. Normsystemet består av olika dimensioner, som företagen behöver arbeta 

systematiskt med för att kunna förändra organisationens normer.46 Innan förändring av 

normer kan sker måste först normerna synliggöras. Utgångspunkten för en normanalys är 

handlingen. Ett exempel som tas upp är att det är en handling att kvinnor får lägre lön och 

nästan bara män blir chefer. Normen är då att kvinnor har lägre lön och män är chefer. Då 

lyder frågan varför normen bakom handlingen ser utom den gör i organisationen? För att 

förstå normer kan man enligt författarna utgå från de dimensioner som normsystemet består 

av.47 Utifrån de normer som synliggjorts kan sedan nya normer skapas som bättre tar hänsyn 

till jämställdhet. Meningen är att skapa ”könsdemokratiska” normer, vilket innebär att styra 

en organisations malestream (manliga normer) till gender mainstream (könsdemokratiska 

normer). 

 

2.3.3.1 Reflektioner kring Eva Amundsdotter och Minna Gillberg 

Metoden att göra organisationer jämställda är intressant och det är bra att de lyfter fram att en 

sådan förändring faktiskt kostar både tid och pengar. Det handlar inte bara om att anställa fler 

av vare sig det ena eller det andra könet. Att företag lockas till att göra denna förändring är att 

de enligt författarna skulle tjäna på det i framtiden vilket brukar vara ett tillräckligt incitament 

för de flesta företagsledare. Vi är dock lite kritiska till att företagen själva ska kunna läsa 
                                                 
44 Minna Gillberg är fil dr i rättssociologi och verksam vid Lunds Universitet. Eva Amundsdotter har arbetat 
med jämställdhetsfrågor på Arbetsmarknadsdepartementet. Dessa två har skrivit Den jämställda arbetsplatsen 
som utgår från deras projekt om att pröva en modell för att arbeta med jämställdhet i relation till hållbar 
utveckling.   
45 Den jämställda arbetsplatsen, Eva Amundsdotter och Minna Gillberg s. 92 
46 Ibid. s. 90f 
47 Ibid. s. 92 
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denna handbok och sedan genomföra denna förändring. Visserligen anser författarna att 

organisationen i vissa steg bör plocka in konsulter med expertis inom jämställdhetsområdet. 

Vi tror att den expertisen krävs för att medvetandegöra för de anställda om det faktiska läget. 

Det är inte alltid så lätt att se samhället och organisationer som icke jämställda eftersom det är 

en naturlig del av vårt liv. 

 

Genom att analysera de handlingsmönster som vi hittat i organisationen har vi valt att 

använda deras arbetssätt och på så sätt försöka synliggöra olika normer som ligger till grund 

för handlingar. 

 

2.3.4 Sammanfattning av teorierna 

 
Genom att behandla genus försöker vi visa på att bakom begreppen kvinnor och män finns 

prägling, fostran, tvång och underordning. Vi likställer begreppet genus med kön för att 

använda det sistnämnda i vår uppsats. Manligt och kvinnligt spelar en stor roll inom 

organisationskulturen som innefattar gemensamma normer, värderingar, övertygelser och 

uppfattningar som delas av medlemmarna i en organisation.  

 

För att få fram vad kvinnorna i vår studie socialiseras in i, är organisationskulturen 

avgörande. Organisationssocialisation är den process där en individ lär sig de önskvärda 

beteenden, värderingar och normer som gör att individen kan tjäna organisationens syfte på 

bästa sätt.  Individen kan socialiseras genom acceptans, anpassning eller reaktion.  

 

För att få en förståelse för hur en individ socialiseras kommer vi att studera hur en identitet 

skapas. Identiteten är starkt könsbestämd, den konstrueras men varar inte för evigt och är 

förknippad med värderingar. Det sätt en person beskriver sig själv uttrycker och förstärker en 

särskild identitet. Vi kommer att använda oss av hur informanterna beskriver sig själva, för att 

sedan försöka förstå hur de socialiserats till de kvinnor som vi ser dem som idag. Vi tror oss 

även kunna finna att socialisation av anställda sker på ett medvetet sätt från ledningens sida.  

 

Under 1980-talet blev organisationskultur ett vanligt managementkoncept. Philip Selznick 

tillhör en av de framgångsrika författarna inom denna genre som menar att ledaren bör ladda 

organisationen med värderingar samt själv agera som symbol, vilket ska få de anställda verka 
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på ett föredömligt sätt. En annan person som lagt stor vikt vid organisationskulturens 

betydelse är Edgar Schein. Han menar att kulturen kan uppfattas som tre skikt, ett ytligt som 

är artefakterna, nästa nivå är värderingar och normer för beteendet och den sista nivån består 

av antaganden som ska ses som sanningar som genomsyrar det kulturella livets alla aspekter. 

För att vi ska få fram den arbetsplats kultur som vi undersöker kommer vi att betrakta och 

försöka förstå artefakterna, analysera dem för att slutligen få fram de rådande normer som 

ligger till grund för vad kvinnorna där socialiseras in i.  

 

Då vi tror att de normer vi kommer att analysera fram ger mannen fördel framför kvinnan i 

organisationen, kommer vi nu in på feministiska teorier. Vi har använt oss av Kathy E 

Fergusons teori om den feministiska diskursen. Det är ett radikalfeministiskt sätt att beskriva 

att enda sättet att förändra att mannen står som norm inom organisationer är att förändra sättet 

att tänka om världen, eftersom den delvis består av människors föreställningar om den och 

om sig själva. Ferguson anser att genom att acceptera socialisation, överges varje tanke på att 

förändra systemet, vilket blir priset kvinnan får betala för att nå framgång i dagens 

organisationer. Denna kritik anser vi även intressant för dagens organisationer, då 

samhällsdebatten ofta menar att det räcker med att fler kvinnor verkar inom organisationen 

för att den ska bli mer jämställd. Avslutningsvis har vi behandlat några svenska forskare inom 

ämnet. Anna Wahl beskriver fyra kvinnliga strategier som handlar om kvinnors sätt att 

förhålla sig till sitt eget kön i organisationer. Vi kommer att försöka använda oss av dessa 

strategier för att försöka förstå hur kvinnorna i vår undersökning hanterar könsstrukurer på sin 

arbetsplats. Eva Amundsdotter och Minna Gillberg har erfarenhet av att jämställa 

organisationer. Deras arbetssätt är att de börjar med att analysera fram organisationens 

rådande normer för att sedan försöka ändra på dessa normer till mer könsdemokratiska 

normer – från malestream till mainstream. Deras arbetssätt har vi använts oss av för att 

försöka förstå vilka rådande normer som gäller på den arbetsplats som vi studerat.  
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3. Metod 
 

Under det här avsnittet beskriver vi den vetenskapsteori, de metoder och tillvägagångssätt 

som ligger till grund för vår uppsats.  

 

3.1 Vetenskapsteori 

3.1.1 Hermeneutik  

 
Hermeneutiken är en vetenskapsteori med en förstående karaktär där forskaren tolkar och 

försöker skapa sig förståelse för sociala fenomen. En av grundstenarna är just tolkandet som 

tillvägagångssätt för forskning. Hermeneutikerna menar att själva forskningsinstrumenten, de 

olika metoderna och teknikerna innehåller en mängd värderingar. De hävdar att dessa är 

sociomateriella och sociotekniska fenomen och i och med det är opartiskheten borta. Vidare 

hävdas att det råder enhet mellan fakta och värderingar och att forskaren varken kan eller bör 

åtskilja mellan värderingar och fakta. Den här vetenskapsteorin menar att partiskheten 

genomsyrar alla nivåer i forskningsprocessen, eftersom forskaren tar med sig sina värderingar 

och sin personlighet in i tolkningarna av forskningsresultaten. Det är omöjligt för en forskare 

att nollställa sig och bortse från sina egna tolkningar och värderingar om forskaren själv vill 

förstå något av det han studerar. Förståelse och tolkningar är ju det som är hermeneutikens 

signum.48

 

För hermeneutiken är kausalitetstänkandet främmande vilket innebär att hermeneutiken inte 

arbetar med förklaringar utan med förståelse.49 Denna vetenskapsteori står för ett närmande 

förhållande till verkligheten till skillnad mot positivismen som strävar efter att fjärma sig. 

Detta eftersom det anses att ett nära och direkt förhållande till verkligheten fördjupar des 

kaotiska karaktär.50 Hermeneutiken arbetar med att verkligheten är abstrakt och den 

vetenskapliga kunskapen måste skapas genom en problematisering av verkligheten.51 

Forskarens förhållande ska präglas av inlevelse och engagemang och när det kommer till 

sociala fenomen måste forskaren vara delaktig i undersökningsfältet i annat fall blir det 

                                                 
48 Positivism kontra hermeneutik, Sten Andersson s. 85 
49 Ibid. s. 31 
50 Ibid. s. 47 
51 Ibid. s. 50 
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sociala fenomenet som ämnas studeras rent fysiskt.52 En tolkning är inte en avbild eller 

avläsning utan en fråga om inlevelse där man tar med sig den egna historien, ens egen 

livsvärld. 

 

Hermeneutiken menar att forskaren inte kan bedriva en tolkande verksamhet på distans utan 

engagemang och inlevelse är ett krav och det leder till att forskaren automatiskt tar med sig 

sina värderingar, personlighet och historia in i undersökningsfältet. Enligt denna 

vetenskapsteori anses det vara en fördel ur ett vetenskapligt perspektiv om forskaren har 

personliga erfarenheter av det hon/han studerar, det är inte bara en merit utan även ett krav. 

Forskarens personlighet har en avgörande roll för den vetenskapliga kunskapens giltighet och 

det råder en nära förbindelse mellan en forskares personlighet eller personliga erfarenheter 

och den typ av erfarenheter som forskaren kan få tag på. Den vetenskapliga tillägnelsen är 

beroende av vem forskaren är. 

 

Vi har valt att arbeta utifrån en hermeneutisk teoriansats eftersom vi har som avsikt att genom 

informanternas svar försöka förstå vad som ligger bakom en kvinnlig socialisation på en 

mansdominerad arbetsplats. 

 

3.2 Kvalitativ metod  

 
Arbetet har skett utifrån en kvalitativ metodansats med en hermeneutisk vetenskapsteori som 

grund. Anledningen till att vi har valt denna metod och vetenskapsteori, är att kvalitativ 

forskningsmetod går på djup och inte på bredd och det är just det som är intressant för vår 

uppsats - att föröka förstå och tolka hur kvinnan socialiseras på en mansdominerad 

arbetsplats. Vidare insamling, analys och tolkning av data har inte uttryckts i sifferform utan 

tolkningar och reflektioner på problemet kring socialisation är av större vikt än att statistiskt 

analysera denna process.  

 

 

 

                                                 
52 Positivism kontra hermeneutik, Sten Andersson s. 76 

 25



3.2.1 Fallstudie 

 
I vår uppsats har vi gjort en fallstudie. Den grundläggande formen för en fallstudie är att 

detaljerat och ingående studera ett enda fall. En fallstudie är inte ett stickprov som dragits 

från en känd population, utan det är fallet i sig som av egen förmåga utgör det vi är 

intresserade av. Vi är inte ute efter att få ett resultat som kan tillämpas generellt utan vi är ute 

efter att belysa specifika drag för ett unikt fall och därför har vi valt fallstudie som 

undersökningsdesign.53

 

3.2.2 Uppsatsens inriktning 

 
Vår uppsats är en förstående uppsats. Syftet med detta undersökningssätt är att försöka att 

tolka och förstå det empiriska material med våra teorier som grund och på så sätt har vi 

insamlat så mycket kunskap som möjligt inom vårt problemområde. Det har gett att 

undersökningen har anpassats till de resultat och kunskaper som förvärvats under terminens 

gång samt med våra teorier som grund. 

 

3.2.3 Tillvägagångssätt 

 
Vi har utfört personliga intervjuer med två kvinnor och två män på den utvalda arbetsplatsen; 

totalt fyra personer. Vi båda har närvarat vid intervjuerna och anledningen till att vi valt 

personliga intervjuer är att vi anser att de bäst passade till den typen av undersökning vi 

genomfört, eftersom det under intervjuerna gavs möjligheter att fritt diskutera runt ämnet 

samtidigt som vi kunde notera arbetsplatsmiljön, klädstil, kontorens utformning m m. 

Dessutom kom informanterna också med nya synvinklar som vi som intervjuare kanske inte 

tänkte på i ett initialt skede samtidigt som de förklarade sina svar när dessa var svårtolkade. 

 

Vi utförde semistrukturerade intervjuer där vi använde oss av en intervjuguide.54 Under 

intervjuerna ställde en av oss frågor och påståenden medan den andra av oss förde 

anteckningar. Den här typen av intervjuprocess är flexibel och vi lade tonvikten vid hur våra 

                                                 
53 Samhällsvetenskapliga metoder, Alan Bryman s. 64ff 
54 Bilaga 1 
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intervjupersoner tolkade och förstod våra frågor.  Vi har lyft fram de för uppsatsen relevanta 

data och analyserat dessa.  

 

Inledningsvis intervjuade vi männen på avdelning därefter intervjuade vi kvinnorna som vi 

sedan tillsammans med olika dokument använde oss av för att analysera fram arbetsplatsens 

organisationskultur. Kvinnornas intervjuer analyserade vi sedan vidare för att förstå hur de 

socialiserats på arbetsplatsen. 

 

3.2.3.1 Intervjuguiden 

Under våra intervjuer har vi som tidigare nämnt använt oss av en intervjuguide. En 

intervjuguide är ett underlag, en kort minneslista som omnämnda specifika teman och 

områden som vi ville beröra under intervjun.  

 

Vi har formulerat teman som vi har behandlat och försökt få våra informanter att prata kring. 

För oss var det viktigt att vi frågade oss själva vad det egentligen var som var oklart och vad 

det egentligen är vi vill ha reda på. Frågeställningar och formuleringen av dessa måste vara så 

specifika att det inte uppstår alternativa frågor under datagenereringens gång.55

 

För att kunna utkristallisera och försöka tolka det som våra informanter sade, lite ”läsa mellan 

raderna” om hur socialisationen sker var det av intresse att studera den kultur med de 

värderingar, språk, och normer som råder i på arbetsplatsen. Dessa faktorer samt Scheins 

modell om en enhetlig företagskultur, hade vi med i beaktning när vi utformade 

intervjuguiden. 

 

3.2.4 Etiska frågeställningar56 

 
Några av de etiska principer som gäller för bland annat svensk forskning och som har varit 

aktuella för vår undersökning är: 

- Informationskravet: 

                                                 
55 Samhällsvetenskapliga metoder, Alan Bryman s. 305 
56 Ibid. s.440f 
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Vi som uppsatsskrivare informerade våra informanter och berörda parter om uppsatsens 

ämnesområde. Deltagarna fick veta att hennes/hans deltagande var frivilligt och att 

hon/han när som helst kunde avbryta om hon/han så önskade. 

- Konfidentialitetskravet: 

Alla de uppgifter som berörde våra informanter behandlade vi med största 

konfidentialitet. 

- Nyttjandekravet: 

De uppgifter som vi har samlat in har vi enbart använt till forskningsändamålet. 

 

Ämnen som rör beteenden, normer och värderingar kan uppfattas som känsliga och om 

informanterna skulle utlämnas med namn, skulle vi troligtvis inte ha fått särskilt uttömmande 

svar på frågorna. För att värna om individernas integritet, sekretess och säkerställa djupare 

svar, har vi inte namngett informanterna, utan när vi sammanställde intervjumaterialet 

tilldelade vi de kvinnliga informanterna (A) och (B). Alltså A säger att … B menar att… Vi 

har inte heller namngett det företag som de arbetar på.  
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4. Empirisk undersökning och analys 
 
I det här avsnittet redogör vi för vad som ligger till grund för vår empiriska undersökning och 

de faktorer vi har studerat för att kunna tolka och analysera hur kvinnlig socialisation på en 

mansdominerad arbetsplats ser ut. 

 

Vi har valt att analysera fram arbetsplatsens organisationskultur genom att utgå från dess 

materiella objekt, nedskrivna normer och värderingar samt dess sociala struktur - det som är 

gemensamt för de anställda vi intervjuat i form av handlingsmönster, klädstil, språk och deras 

medvetenhet om jämställdhet.  

 

Vi har tagit fram de rådande normerna som vi ser ligger till grund för socialisationen på 

arbetsplatsen.  När vi skriver att vi tagit fram arbetsplatsens rådande normer menar vi att vi 

har försökt förstå arbetsplatsen som helhet utifrån hur vi ser på den. För att få fram de 

rådande normerna har vi till en början analyserat de nedskrivna (synliga) normerna, därefter 

analyserade vi de intervjuer som vi gjort på arbetsplatsen för att försöka förstå de informella 

normerna. De informella normerna är exempelvis den tysta överenskommelsen på en 

arbetsplats om att så här gör vi här och så här gör vi inte här. Utifrån de rådande normerna 

som vi har analyserat fram har vi försökt förstå hur kvinnorna på arbetsplatsen som vi 

intervjuat förhåller sig till dem och därefter har vi försökt tolka hur de har socialiserats. 

 

Vi har gjort vår undersökning utifrån ett feministiskt perspektiv och det har inneburit att vi 

har valt att göra en uppdelning mellan könen utifrån kön som begrepp. Då kön vidare ska 

förstås som mer än bara kopplingen med kroppen, det vill säga innefatta allt runtomkring oss, 

kan vi i vår studie tyckas göra en väldigt strikt uppdelning mellan manligt och kvinnligt. 

Exempel på detta kan vara uttryck som att individualism är manligt och samarbete är 

kvinnligt. Vi har valt det feministiska perspektivet eftersom vi inte har funnit något annat sätt 

att komma vidare med vår undersökning utan att använda oss av den uppdelningen mellan 

manligt och kvinnligt som finns både i den vardagliga samhällsdebatten som ute på 

forskningsfältet.  
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4.1 Företagsbeskrivning 

 
Det företag som vi har valt att studera erbjuder bilförsäljning, finansiering, verkstadstjänster 

samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. Företaget har en uttalad vision och affärsidé och 

utöver detta har företaget satt upp tre kärnvärden som lyder tillgänglighet, intresse och 

bekymmersfritt ägande. Vi har genomfört vår undersökning på en avdelning inom denna 

organisation. 

 

4.1.1 Avdelningens verksamhet 

 
Den avdelningen vi har studerat arbetar med försäljning av person- och transportbilar både till 

privatpersoner och till företag. Andelen kvinnor på avdelningen är 3 av 35 och samtliga 

kvinnor arbetar med företagsförsäljning och chefen på avdelningen är en man. 

 

4.1.2 Avdelningens organisationskultur  

 
Vi arbetar utifrån Scheins modell om att kulturen kan uppfattas som tre skikt där det på ytan 

finns artefakter – byggnader, inredning, klädsel mm. Utifrån artefakterna och med hjälp av 

nedskrivna normer och värderingar försökte vi sedan analysera fram arbetsplatsens rådande 

normer och på så vis har vi synliggjort de grundläggande uppfattningarna och antaganden 

som präglar arbetsplatsen.    

 

4.1.2.1 Materiella objekt 

Arbetsplatsen består av en byggnad från 1973 som kändes ganska hård utifrån sett; rak, kantig 

och omodern men inte sliten på något vis. Invändigt kändes den något mjukare; där läggs ett 

nytt trägolv för att anknyta till den höga miljömedvetenhet som ligger i företagets fokus.  

 

Alla säljare har sitt eget kontor som ligger längs med bilhallen; det är inglasade kontor där det 

går att se både in och ut och alla kontor ligger i anslutning till varandra. Att ha kontor på det 

sättet ger oss ingen direkt känsla av samhörighet eller kamratskap och vi får intrycket av att 

alla arbetar individuellt. Många små kontor med dörrar ger inget utrymme för spontana raster, 

vilket är fallet på arbetsplatsen. Ett kopieringsrum fungerar som fikarum. En anställd sa: »… 
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vi fikar sällan tillsammans, utan man dricker kaffe på sitt kontor.« Detta gav oss känslan att 

det på denna arbetsplats var det inte så viktigt med fikapauser.   

 

Klädseln var enhetlig och gav ett strikt intryck. De anställda bar skjorta/blus, dressad 

byxa/kjol, fina skor och kavaj och många av de manliga säljarna använde slips. Det finns ett 

formellt krav att de anställda ska bära arbetskläder som består av ljusblå skjorta, mörk 

byxa/kjol samt mörka skor. En kvinna ansåg att de framtagna kläderna inte passar kvinnorna 

lika bra och därför får de kvinnor som är anställda ha vilka kläder de vill och deras chef 

tycker att det är ok. 

 

4.1.2.2 Organisationens skrivna/formella normer 

Vi har tagit del av företagets skrivna normer och värderingar vilket utgörs av ett dokument 

som fås vid nyanställning samt som årlig personalinformation. De utgör företagets policy och 

föreskrifter för att få företräda företaget samt en jämställdhetsplan. Dokumenten har hjälpt oss 

att få en bild av vad företaget som helhet står för och vi kan utifrån dem se om det 

överensstämmer med de normer som finns på den arbetsplats vi har undersökt. Bara genom 

att använda ord som policy, signalerar företaget att de har tydliga regler om vad som gäller. 

Dokumenten beskrivs på ett utförligt sätt med vilka formella regler och förordningar som 

gäller på arbetsplatsen.  

 

I personalinformationen går det att läsa följande om jämställdhetsarbete ”Med anledning av 

den sedan 1 januari, 1992 antagna lagen om jämställdhet och vårt eget företags arbete med 

dessa frågor, finns en jämställdhetsplan antagen i samförstånd med fackklubbarna i företagen. 

Jämställdhetsplanen finns på våra anslagstavlor samt på intranät.”57 Jämställdhetsplanen 

omnämns alltså hänvisning till intranätet. Den är utförlig och förutom att ha målsättningar 

finns även åtgärdspaket med konkreta lösningar för hur ledningen eventuellt kan underlätta 

för föräldraledighet, det står ”alla chefer skall ha en fungerande ersättare för att underlätta 

föräldraskap.”58 Det finns även åtgärdspaket för att minska spridningen i lön mellan könen 

”Tillse att skillnader i lön och lönespridning mellan kvinnor och män och mellan grupper som 

utför arbete som är att betrakta som av lika värde inte uppstår.”59  Efter målsättning och 

åtgärder kan vi även läsa vem som är ansvarig för att jämställdhetsplanen efterlevs inom 
                                                 
57 Personalinformationsdokumentet 
58 Jämställdhetsplanen 
59 Ibid. 
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organisationen.  Vi anser att deras jämställdhetsplan är bra, men efter att ha gjort våra 

intervjuer ser vi att den inte efterlevs. Jämställdhetsplanen finns att läsa på intranätet medan 

företagets sportklubb beskrivs utförligt i personalinformationen och vi uppfattar således en 

tydlig informationsdiversifiering som vi anser visa att det ligger mer i företagets intresse att 

arbeta med motion än med jämställdhet. Vi ser inte heller att arbetsplatsen tar till sig av 

dagens debatt kring jämställdhet genom att ta in fler kvinnor i företaget och göra 

organisationen mer jämställd antalsmässigt och att följaktligen bidra till ett mer jämställt 

samhälle. Genom att inte efterleva den jämställdhetsplan som finns tolkar vi det som att 

antingen anser arbetsplatsen sig vara jämställd och att det därmed inte råder skillnader för om 

du är man eller kvinna på arbetsplatsen. Om ledningen är säker på att lika villkor för båda 

könen råder samt att arbetsplatsen faktiskt är anpassad för båda könen, finns det ingen 

anledning för dem att bedriva åtgärder för ökat jämställdhetsarbete. Vår första tolkning blir då 

att de styrande och kanske hela arbetsplatsen är totalt omedveten om att jämställdhet faktiskt 

inte råder. Den andra tolkningen utgår från att de styrande på arbetsplatsen kanske är 

medvetna om att arbetsplatsen inte är jämställd, men att de inte har för avsikt att sträva mot 

en mer jämställd arbetsplats. Ledningen verkar lägga större vikt vid att de anställda 

motionerar än att bedriva frågor kring jämställdhet.  I den andra tolkningen anser vi därför att 

mannen som norm accepteras fullt ut och ses som det enda sättet att bedriva verksamheten på. 

Resultatet blir då att arbetsplatsen inte anpassar verksamheten för båda könen och att 

företaget inte tar sitt ansvar att försöka sudda ut gränserna mellan könen. 

 

4.1.2.3 Arbetsplatsen som organisation 

Som en del av ett större företag gav arbetsplatsen oss en bild av att vara regelstyrd, vilket 

följer den linje som vi kom fram till av vår analys av de nedskrivna dokumenten. På frågor 

som behandlade företagets kärnvärderingar fick vi bland annat svaret »Styrkan sitter i miljö 

och säkerhet.« Detta var ett av produkternas värden och inte företagets. Att få fram något 

meningsfullt om företagets värderingar från de anställda var för oss svårt. En person sa: »Jag 

tycker att värderingarna speglar kraft… inget man sätter sig på i första taget och inget man 

kör över bara sådär.« Detta uttalande anser vi speglar företagets storlek. Således verkar inte 

företaget ha laddat sin organisation med värderingar på det sätt som Selznick förespråkar.60 

Ledaren på denna arbetsplats förefaller knappast ha kommunicerat organisationens mål och 

dess speciella kompetens i varje tänkbar situation och arbetsuppgift. Selznick menar att det 

                                                 
60 Leadership in Administration – A Sociological Interpretation,  Philip Selznick s. 17 
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inte räcker med en strikt administrativ organisation med utförliga arbetsbeskrivningar för att 

nå framgång med organisationen utan menar att de värderingar som ledaren laddat 

organisationen med ska göra att de anställda blir mer självgående och lojala till 

organisationen. På så vis gör de anställda uppgifter som måste göras utan att det finns med i 

deras arbetsbeskrivning detta för att få en väl fungerande organisation kan nerskrivna regler 

minimeras och allt ska flyta på ändå.61 Vilket inte är fallet på den avdelning som vi har 

studerat, här ser vi en tydlig motsats till Selznicks syn på organisationer. Som exempel kan 

nämnas att alla vet att broschyrer ständigt ska fyllas på och att alla vet var de finns men hela 

miljön och stämningen ger litet utrymme för informella uppgifter. De få informella uppgifter 

som ändå kan behövas göras blir inte alltid gjorda eftersom ingen tar på sig ansvaret frivilligt. 

En anställd sa: »Jag tar för givet att någon annan gör det.«   

 

Utifrån Selznick är en ledares roll att agera förebild och genom sitt sätt att handla och prägla 

värderingar och beteenden inom organisationen.62 Av intervjuerna att döma verkar det som 

att de vi pratat med gillar sin chef. En anställd sa: »… han är lyhörd och att han får med sig 

personalen.« Och en annan sa: »… han tar sig tid för mig om jag vill prata med honom om 

något, det kan vara om vad som helst.« Trots det får vi intrycket av att han inte driver igenom 

andra värderingar än att arbeta mycket. På så vis blir det den enda värdering som vi kan få 

fram är ”hårt arbete lönar sig” och att det krävs för att avancera inom organisationen. 

Selznicks ledare har symboliska egenskaper, vars värderingar ligger till grund för hur de 

anställda ska uppfatta organisationens verklighet. Om chefen inom denna organisation 

fungerar som symbol så vet vi att chefen på denna arbetsplats inte har barn, men flickvän, 

arbetar väldigt mycket och reser mycket med jobbet. Som symbol kan han tänkas vara den 

energiska chefen som sätter jobbet framför allt. 

 

4.1.2.4 Handlingsmönster och språk  

Arbetsplatsen ger inte intrycket av att vara fylld med ritualer. Beteendet kändes strikt ganska 

stelt vilket kan bero på att när de rör sig mellan kontoren så kan kunderna i bilhallen se dem.  

Företagsförsäljningen har möten varannan vecka. Mötena är formella med dagordning och 

mötesprotokoll. Utöver dessa möten hålls stormöten en gång i månaden, då alla säljare och 

chefer på avdelningen är med. Det är chefen som håller i dessa möten. 

                                                 
61 Leadership in Administration – A Sociological Interpretation,  Philip Selznick s. 8ff 
62 Ibid. s. 21 
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Något som kan ses som ritualer är de dagliga luncherna, en anställd sa att: »… man vet 

varandras mattider…« och förtydligade att de anställda oftast går och äter med samma 

personer i grupper om 3-4 personer. De flesta äter i personalrestaurangen som ligger i huset 

och många av säljarna tar ingen längre lunch, eftersom tillgängligheten anses skapa kundavtal 

och således anser de att det är lättast att äta på plats i huset. I övrigt verkar det inte 

förekomma ritualer som är bidragande till att kultur skapas och bibehålls. 

 

Utgångspunkten för detta stycke är främst Scheins grundläggande antaganden i form av intern 

integration, vilka består av gemensamt språk, gruppens definition av gränserna, belöningar 

och bestraffning samt status – och maktrelationer.63 Vi ska utifrån denna uppdelning försöka 

tydliggöra vad som gäller på arbetsplatsen, vilka som är de rådande normerna. 

 

Vårt intryck är att arbetsplatsen är utpräglat individualistisk. Anledningen är att det under 

intervjuerna framkommer att en stor del av lönen baseras på provision. En anställd sa: »… 

man tänker till en gång extra innan man hjälper någon … vi äter ju alla av samma kaka…« En 

annan sa att: » … det handlar om att äta eller att ätas.« Klimatet känns ganska tufft och vi tror 

att det inte är så lätt att blir accepterad innan den anställde visat vad han/hon går för, det vill 

säga att den anställde kan visa sig bra på att sälja bilar. När vi frågar om vad som belönas, är 

svaren entydiga: det är resultat som räknas. Även om en anställd i denna resultatinriktade 

kultur inte har ett utbrett samarbete hjälper de anställda ändå varandra till viss del, men inte 

innan den anställde sett om sitt eget hus först. En anställd sa: »… till viss del kan man hjälpa 

varandra ifall man är borta.« Det verkade som en överenskommelse mellan ett par individer 

och alltså inget självklart beteende. Då vi anser arbetsplatsen individualistisk kan vi med 

hjälp av Ferguson visa på att denna arbetsplats kan ses som malestream snarare än 

könsdemokratisk. En viktig punkt för att förändra den byråkratiska organisationen är just för 

Ferguson att expertisen inte ska vara fördelad på enskilda individer, utan att de anställda ska 

dela med sig av sin särskilda kompetens till de andra på arbetsplatsen. Den arbetsplats som vi 

mött känns som raka motsatsen till detta beteende, visst hjälps de anställda åt, men i första 

hand ser den anställde om sina egna försäljningssiffror; Rådande norm: individualism.  

 

Att vara ambitiös är att arbeta mycket, veta när det gäller och att vara hjälpsam. Flera 

anställda sa: »… är man här så jobbar man.« Den som anses vara ambitiös arbetar i snitt 50 

                                                 
63 Organisationsteori, Moderna, symboliska och postmoderna perspektiv, Mary Jo Hatch s. 248 
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timmar i veckan och då tolkar vi det som att även antal timmar avgör hur ambitiös en person 

är. Flera anställda menade att »de sällan har tid med att fika eller att prata strunt eftersom de 

menar att:» vi är här för att prestera. Punkt.«  Rådande norm: effektivt arbete.  

 

Utifrån Fergusons teori anser vi att arbetsplatsens dominanta normer (de som håller 

maskineriet av organisationen igång) lägger fokus på kunderna. Detta beteende uppmuntras 

och belönas genom att vara tillmötesgående mot kunderna då säljer den anställde troligtvis 

bra och vid bra försäljning får du högre lön, om du inte fokuserar på din försäljning blir 

bestraffningen att du tjänar mindre pengar. Målet för arbetsplatsen är att alla ska sälja så 

mycket som möjligt vilket upprätthålls genom en ganska låg fast lön och resten i provision. 

Rådande norm: kundfokus. 

 

4.1.2.5 Om jämställdhet på arbetsplatsen 

Vi anser att organisationens politik om jämställdhet ser bra ut på pappret, det finns en plan 

om hur man ska få in mer kvinnor i den mansdominerade bilbranschen. När det kommer till 

den arbetsplats vi undersöker, finns det ingen märkbart arbete för att förbättra jämställdheten 

och de anställda märkte inte av något sådant och värderingarna är att: »Visst skulle det vara 

roligt med fler tjejer.« Vi får intrycket av att företaget inte tar ansvaret för att förändra denna 

bild, utan lever vidare med gamla traditioner såsom att kunden är skeptisk mot kvinnliga 

bilförsäljare och att mannen oftast är den som köper bil.  

 

Arbetsplatsen är inte fientlig till att ha kvinnor som anställda, men vi upptäcker att det finns 

uppenbara svårigheter för kvinnor att arbeta där. Anledningen till att kvinnor kan ha svårare 

att arbeta som säljare är att kunden vanligtvis har fördomar om att tjejer inte platsar i 

bilbranschen. En anställd sa: »… tråkigt att det inte är fler tjejer som jobbar här... men det är 

nog svårare för en tjej här eftersom bilbranschen är anknuten till män….Lite förutfattade 

meningar, men så är det nog tyvärr…«. En annan anställd menade att »Det är roligt att sälja 

till tjejer, samtidigt som det är krävande eftersom de inte är lika tekniskt kunniga på området 

och att sälja bil till kvinnor tar således ofta mer tid i anspråk än affärer med män.« Det här 

förstärker bilden av att samhället delas upp i manligt och kvinnligt. Kön är ett sätt att se hur 

man/kvinna genomsyrar världen omkring oss och på arbetsplatsen vi undersökt benämns 

oftast miljön som mer manlig samt att de flesta män står för inköpet av bil. De rådande 

normerna visar på en uppdelning mellan könen och som är formad av män, visserligen kan 
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kvinnor delta men då på männens villkor och som vi ser så spelar kön i organisationen roll 

eftersom de anställda till exempel delar upp kollegor i kvinnliga manliga. Våra 

intervjupersoner pratar om »… de unga killarna… min kvinnliga kollega…« Även om vi här 

fokuserar på kön så kan det vara viktigt att tillägga att även ålder verkar vara av betydelse. 

Rådande norm: kön spelar roll.  

 

Arbetsmiljön anses manlig av de anställda. Med dessa rådande normer för hur de anställda ser 

på sina kunder, är det intressant att se hur de ser på en kvinnlig säljare. En anställd berättade: 

»Jag ser gärna fler tjejer här ett par tre stycken till, men absolut inte hälften hälften.« Vad som 

ligger bakom denna ovilja till att branschen skulle få in mer tjejer kommer vi inte direkt åt, 

men det verkar tydligt att bilbranschen fortfarande ses som mansdominerad. Rådande norm: 

bilsäljare bör vara män.  

 

När vi kommer in på lönen så är svaren entydiga, här är det rättvis lönesättning. Det kommer 

fram att tjejer har svårare som säljare vilket ger oss en känsla av att kvinnor som arbetar som 

säljare får arbeta hårdare för att kunna sälja samma mängd som sina manliga kollegor, 

eftersom det finns fördomar om kvinnor inom bilbranschen. En anställd som har fast lön sa 

att: »Jag skulle kunna tjäna mycket mer än vad jag gör idag om jag hade haft provision men 

jag tycker att det är lugnare så här inte lika hetsigt. « Rådande norm: du får den lön du 

förtjänar.  

 

4.2 Kvinnornas socialisation 

 
För att få förståelse för hur kvinnor socialiserar på den avdelning vi undersökt, kommer vi 

först att lägga fram deras nuvarande identiteter och därefter följer rådande normer som vi 

analyserat fram i tidigare avsnitt. Utifrån de rådande normerna ska vi sedan analysera fram 

hur kvinnorna som vi intervjuat förhåller sig till dem.  

 

4.2.1 Kvinnornas identitet 

 
Kvinnornas identitet är viktig och vi vill se om vi kan förstå hur den nuvarande identiteten 

uppstått med hänsyn till den socialisationsprocess som arbetet inom organisationen inneburit 

för kvinnorna. Identiteten ska svara på frågan ”vem är jag ?” Därför ska vi nedan försöka 
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besvara frågan ”vem är hon?” Och således tillskriva personen en identitet utifrån våra 

erfarenheter. Vi är medvetna om att kön spelar stor roll men vi kommer även att försöka 

belysa en annan aspekt, ålder som vi tidigare märkt är av betydelse för hur en anställd 

beskrivs.  

 

4.2.1.1 Kvinna A: s identitet 

Kvinna A är en respektingivande kvinna i femtioårsåldern som säger att hon är snabb och 

anser sig kunna klara av intervjun snabbare än killarna. Detta ger oss direkt en känsla av att 

hon är starkt tävlingsinriktad. Det framgår att hon ser sig själv som kompetent och 

välutbildad. Av oss upplevs hon som rak och ärlig. Hon drar en skarp linje mellan privatliv 

och arbetet. Hon är målmedveten och beskriv sig själv som: »Allt jag gör, gör jag i 110 %, det 

har jag alltid gjort«.  

 

Till skillnad från männen på arbetsplatsen uttrycker hon sig själv som en del av 

organisationen »jag är oss alla» och fortsätter » … jag är en nyckel i detta maskineri och vi 

klarar oss inte utan varandra.« Anledningen till att hennes identitet är präglad av 

organisationen kan bero på att hon arbetat inom organisationen i över 20 år, vilket är betydligt 

längre än de andra intervjupersonernas anställningar. Det framkommer under intervjun att 

hon känner stort ansvar för att även ge kunden en helhetssyn av verksamheten. »När jag får in 

en kund visar jag dem runt, till verkstan, till bilutlämningen, till parkeringen och till golvet. 

Jag visar dem helheten.« Hon tar inte bara ansvar för kunderna utan även för de anställda, hon 

sa: »Jag har blivit lite av en mentor för de unga killarna här.« De personer vi har intervjuat 

anser att hon är kompetent och gärna delar med sig av sina erfarenheter. På så vis utstrålar 

hon inte individualism i lika hög grad som andra vi pratar med och sa: »Tyvärr är alla 

individualister här och det är ett tävlingsinriktat klimat.« Vi får bilden av henne som strateg 

och hon berättar att hon inte toppar sin försäljning, men vet själv vilken kapacitet hon har. 

Även om hon har en avslappnad syn på sitt jobb, så erkänner hon ändå att hon inte gärna är 

hemma vid sjukdom, utan sa: »... ett par Alvedon och sedan går man till jobbet.« 

 

Hon arbetar ca 50 timmar i veckan, det vill säga mer än heltid. Jobbet verkar alltid ha varit 

viktigt för henne, förutom de år då hennes barn var små och hon arbetade med mindre 

kvalificerade yrken, trots hög utbildning. Eller som hon själv uttryckte sig »Det är inget som 

jag skulle vilja ha ogjort.« Hon ger oss intrycket av att vara nöjd med sina val och 
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understryker flera gånger för oss att hon aldrig tittar bakåt bara framåt. Hon uppskattar 

ärlighet och sa: »Jag uppskattar rakhet. Jag vill rensa luften, det är viktigt för mig.« Hon 

beskriver sig själv som att tycka om kontakt med människor och hon menar att hennes 

erfarenhet som lapplisa, då hon mötte många arga människor, underlättar för henne i dagens 

arbete. Vilket ger att vi ser henne som en person som inte har några svårigheter med att 

hantera de konflikter hon hamnar i på arbetsplatsen. Hon sa: »Är det något som behöver 

klaras upp då går jag in till den personen och tar det med den på en gång och inte hålla på 

med tissel och tassel som det görs på kontoret här uppe med många kvinnor på samma ställe.« 

Kanske kan denna framtoning av kvinnorna på kontoret vara en försvarsmekanism från 

hennes sida Hon visar hon att hon inte vill ses som kvinnorna på kontoret, det vill säga 

beskriver sig inte som en av dem utan någon skild från dem. Det ger oss en bild av att hon 

inte vill ses som underordnad utan som en person som har kontroll och makt över sitt liv.   

 

På frågor om jämställdhet ger hon oss intrycket av att inte vara intresserad. Hon sa: »Jag bryr 

mig faktiskt inte. För mig spelar kön inte någon roll, utan jag gillar att vara rak och jag gillar 

inget tjafs.« Därefter la hon fram en bild om att kvinnan skulle vara smartare än mannen och 

att det är en strategi. Hon sa: »Jag tror att kvinnan är mer strategisk och väljer att lägga sig på 

en lite mer lagom nivå upp i hierarkin, för att inte falla så långt om hon nu faller.« Hon anser 

att män och kvinnor är olika på grund av uppfostran och att löneskillnader beror på kön men 

anser ändå att det är lika lätt för kvinnor och män att göra karriär. Vi tillskriver henne en 

könsneutral inställning till yrkesverksamheten. Hon menar att det inte finns några hinder för 

kvinnor att lyckas och att skillnaden egentligen beror på uppfostran. Hon sa att: »Jag ser att 

män är mer karriärsugna och att de har en större drivkraft att ständigt sträva uppåt. Jag tror att 

kvinnor är dåliga på att framhäva sig själva och att män vill synas i hetluften och att det är en 

drivkraft hos dem.«  

 

Det sätt som hon beskriver sig själv på ger oss intrycket av att personen har stark självkänsla, 

integritet, att hon är kompetent, positiv, målmedveten, strategisk och energisk med en 

könsneutral inställning till karriär. 

 

4.2.1.2 Kvinna B: s identitet 

Kvinna B är en kvinna i trettioårsåldern, som ger oss det direkta intrycket av att vara 

omhändertagande, då hon redan vid första mötet berättar att chefen har alldeles för mycket att 
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göra och hon verkar orolig för att han inte ska orka med. Hon erkänner att miljön är tuff och 

individualistisk och nackdelen med yrket är enligt henne att »… man kan jobba hur mycket 

som helst.« Det beteendet är något som hon på senare tid försökt dämpa och efter att ha 

förhandlat sig till en fast lön, mår hon nu mycket bättre.   

 

Hon känner ett ansvar för sina kollegor och besvarar frågor om hur tidrapporter ska fyllas i, 

beställer tårta vid bemärkelsedagar och ordnar med kundaktiviteter. Då hon inte går på 

provision som andra anser vi att hennes situation är lite annorlunda, eftersom vi ser att hon 

kan kosta på sig att hjälpa till med uppgifter av informella slag eftersom det inte drabbar 

lönen på något sätt.  Hon ser på sig själv som ganska tjejig, eller som hon sa: »lite av en helt 

vanligt tjej.« 

 

Att det är mestadels män på avdelningen är inget som stör henne, vilket kan hänga ihop med 

hennes inställning till att man får lön efter kompetens och inte efter kön samt att män och 

kvinnor har lika lätt för att göra karriär. Dessa inställningar gör att vi tillskriver henne en 

identitet som präglas av en könsneutral inställning till samhället, vilket säkert är en inställning 

som krävs för att en kvinna ska platsa in på den här mansdominerade arbetsplatsen. Om hon 

inte hade ansett att individer får lön efter kompetens, tror vi knappast att hon hade valt en fast 

lön. Detta eftersom hon ger intrycket av att vara väldigt kompetent och framgångsrik säljare, 

men har valt att tjäna lite mindre för att slippa hetsen.  

 

Vi tillskriver kvinna B en traditionell kvinnlig identitet, med det menar vi på det som 

Ferguson tar upp de feminina dragen av att bland annat vara snäll och hjälpsam. 

 

Det sätt som hon beskriver sig själv på ger oss intrycket av att personen är omhändertagande, 

målmedveten, vet vad hon vill, framhäver sig själv, lätt prestationsångest, individualist och 

positiv med en könsneutral inställning; att män och kvinnor har lika villkor. 
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4.2.2 Rådande normer på arbetsplatsen 

 
Dessa är de normer vi har analyserat fram genom de intervjuer vi gjort på arbetsplatsen: 
 

• Individualism 

• Effektivt arbete 

• Kundfokus 

• Kön spelar roll 

• Bilsäljare bör vara män. 

• Du får den lön du förtjänar 

 

4.2.2.1 Hur kvinnorna förhåller sig till de rådande normerna 

4.2.2.1.1 Kvinna A 

Individualism: Kvinna A använder uttrycket att äta eller ätas, vilket visar att hon är 

medveten om att normen (individualism) gäller. Även om hon anser sin arbetsplats som lite 

väl individualistisk, ser hon det ändå viktigt att värna om det som är sitt. Vi anser att hon i 

stor utsträckning använder sig av strategi för att lyckas på arbetsplatsen snarare än helt rakt 

följa normen här hjälp dig själv i första hand. Även om det är det hon gör så märks det inte 

lika tydligt eftersom hon har en stark kundfokus och en hjälpsam inställning till sina kollegor.  

 
Effektivt arbete: Den här normen efterlevs verkligen av kvinna A. Hon säger »Jag går och 

äter lunch med en kollega och annars jobbar jag när jag är här.« Det här anser vi förstärker 

känslan av att det krävs hårt arbete för att få jobba kvar. Det är en kommentar som kom upp i 

samband med anställningsvillkoren och hon sa: »Vem som helst kan bli petad, det finns ingen 

fast anställning här utan det är en tillsvidareanställning, vilket gäller för alla.« Hon 

förtydligade för oss att det inte spelar någon roll hur länge du varit anställd, utan om din tjänst 

måste bort eller om du inte räcker till så får du gå.  

 

Kundfokus: Hon anser att kunderna ska behandlas med respekt och att ingen gillar en 

påstridig säljare eller som hon själv uttryckte det »… står på tå för att sälja.« Hon känner ett 

ansvar för kunderna och lovar dem bara det hon kan hålla. Hon har som vi ser det fokus på 

kunderna och ser sitt arbete som positivt då hon har mycket kontakt med människor i sitt 

arbete. Om hon möter en kund i lokalen och själv har fullt upp tar hon med kunden till en 
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kollega som hon anser lämplig för att hjälpa kunden. Kvinna A sätter kunden i centrum och 

följer således den rådande normen om kundfokus. 

 

Kön spelar roll: Kvinna A sa rent ut att kön inte spelar någon roll. »För mig spelar kön inte 

någon roll utan jag gillar att vara rak och jag gillar inget tjafs.« Detta har vi svårt att se 

eftersom hon är så pass maskulin64 i sitt sätt att vara. Troligtvis har hon tagit till sig detta sätt 

för att på så vis passa bättre i organisationen. Vidare sa hon att: »Jag gillar killar och deras 

attityder. Jag är rak och det är killar också. Jag upplevs inte som A utan som en i gänget.« A 

delar upp sina kollegor i manliga och kvinnliga och vid ett flertal tillfällen talar hon om »… 

de unga killarna.« Detta visar att hon gör skillnad på att vara kvinna och man på arbetsplatsen 

och således anser vi att hon följer den rådande normen om att kön spelar roll på arbetsplatsen.  

 

Bilsäljare bör vara män: Kvinna A är framgångsrik som bilförsäljare och således går hon 

mot den rådande normen om att bilsäljare bör vara män. Vi anser ändå att hon skiljer sig från 

normen och att det kan vara en anledning till att hon klarar sig så bra som kvinna i denna 

miljö. Hon är mer generös med att dela med sig av erfarenheter och hon omnämns till och 

med som en person som hjälper andra. Hon toppar inte sin försäljning utan ligger på en nivå 

som hon känner sig bekväm med. Hon anses säkert som en bra säljare men inte som hotfull 

vilket hon kanske varit om hon toppat sin försäljning hela tiden. Det kan vara ett sätt att 

anpassa sig på som inte männen behöver göra. Det är mer acceptabelt för dem att vara 

tävlingsinriktade och trampa på varandra och på så vis beter sig kvinnorna och männen något 

annorlunda på arbetsplatsen. Därför kan mannen förbli norm som säljare.  

 

Du får den lön du förtjänar: Kvinna A förklarar för oss att det gäller att jobba hårt för att få 

ut en bra lön och menar att grundlönen inte räcker långt.  Hon menar att: »Det gäller att vara 

strategisk så att man inte blir en av dem som håller krampaktigt i skrivbordet vid svackor.« 

Kvinna A verkar inte ha något problem med att lönen är provisionsbaserad utan verkar gilla 

att hårt arbete lönar sig. A visar att hon följer den rådande normen om att du får den lön du 

förtjänar. 

 

                                                 
64 Maskulinitet betonas ofta med drag som exempelvis hård, opersonlig, objektiv, utåtriktad, 
handlingsorienterad, analytisk, dualistisk, kvantitativ, rationalistisk och materialistisk. Begreppet står inte i 
bestämd relation till det biologiska könet. En kvinna kan vara maskulin, ha dessa värderingar Kön och 
organisation, Mats Alvesson Yvonne Due Billing s. 94 f 
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4.2.2.1.2 Kvinna B 

Individualism: Det framgick av intervjun att den provisionsbaserade lönen ger ett 

individualistiskt beteende och kvinna B sa: »Alla här är tävlingsinriktade individer och 

humöret här märks av från vecka till vecka. Jag har det mer avslappnat som säljare eftersom 

jag har fast lön.« Det framgick av intervjun att hon liksom den andra kvinnan inte verkade 

sälja så mycket de kunde utan höll en lite lägre profil och anledningen, enligt kvinna B, var 

den att: »… eftersom konkurrensen är hård och så får man inte vara för duktig på att sälja 

utan lagom är bäst för om man säljer för mycket då är man ett hot och får t ex äta lunch själv, 

säljer man för lite då slutar man.« Givetvis ska den anställde se efter sig själv, men hon 

liksom kvinna A är mer benägen till att hjälpa till med informella sysslor som inte gynnar 

hennes försäljningssiffror. Hon sa: »Att vara ambitiös är för mig är att ställa upp för sina 

kamrater.« Det ger än mer intrycket av att hon inte enbart ser sitt egna resultat som viktigast 

utan att helheten är viktig, det vill säga att det går bra för alla. På så vis blir hennes beteende 

inte lika individualistiskt som den rådande normen är.   

 

Effektivt arbete: Även hos denna kvinna är det viktigt att jobba hårt när hon är där. Hon sa 

vid ett tillfälle: »Vi är här för att prestera… och om man inte klarar av eller lyckas med det så 

slutar man av sig själv.« Vidare sa kvinna B att: »Det är slitigt som säljare men jag tycker att 

det är kul att kunna påverka sin situation. Jag sliter och jag gör det för mig själv och jag får 

tillbaka bara till mig.« Det här anser vi visar på att hon följer den rådande normen effektivt 

arbete. 

 

Kundfokus: Hon sa att »För att lyckas som säljare måste man tycka att det är roligt att vara 

här.« Det verkar viktigt att vara positiv och glad att det speglar av sig på sin försäljning. Hon 

berättade att: »Det går ett mantra genom företaget att vi ska bli branschens bästa 

servicebolag.« Detta ger oss intrycket av att kunden synnerligen är i fokus och att det är 

självklart även för denna person. Hon sa att hon styr jobb till mobilen när hon ska vara ledig 

och anledningen till det är som hon sa: »Jag vill inte tappa kunder.« Ur detta gör vi 

tolkningen att hon sätter kunden i fokus. 

 

Kön spelar roll: Kvinna B sa ingenting om sina manliga eller kvinnliga kollegor utan ser alla 

som just kollegor. Hon har beskrivit sig själv som en vanlig tjej och hon tycker att »… det är 

lite kul att vara tjejsäljare.« Vår åsikt är den att hon gör en skillnad mellan män och kvinnor, 
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vilket visar på att kön verkar spela roll på arbetsplatsen och således menar vi att hon följer 

den rådande normen om att kön spelar roll på arbetsplatsen. 

 

Bilförsäljare bör vara män: Då hon, liksom den andra kvinnan, är framgångsrik som 

bilförsäljare går hon mot den rådande normen om att bilförsäljare bör vara män. Hennes svar 

på att som tjej lyckas som bilförsäljare är »… man ska bara var vanlig.« Kvinna B sa att: »Det 

finns några kvinnliga säljare som har lyckats bra och det är två damer i 50 årsåldern i 

Uppsala« vilket visar att hon gör uppdelningen på sin arbetsroll i form av manligt och 

kvinnligt.  

 

Du får den lön du förtjänar: Till skillnad från övriga på sin avdelning har hon fast lön. 

Genom att ha fast lön förlorar hon en del ekonomiskt, men hon slipper hetsen som finns på 

arbetsplatsen och är på så vis en del av gruppen men ändå inte på samma villkor som 

kollegorna. När det gäller hennes förhållande till lönen sa hon att: »Mycket handlar om 

pengar… det är slitigt som säljare men jag tycker det är kul att kunna påverka min situation… 

jag sliter och jag gör det för mig själv och jag får tillbaka bara till mig.« Vi får intrycket av att 

hon också anser att om du anstränger dig så lönar det sig. Men det framgår också att den fasta 

lönen just beror på att du kanske inte annars får den lön du förtjänar. Hon sa: »De kunder jag 

jobbar med är så pass stora och att om jag inte får affären så beror det inte på mig, utan på 

något annat och då står jag där med min provision och får ingenting bara för att jag är 

ansvarig för storkunderna och det var då jag förhandlade till mig en fast lön.« Även om hon 

vet att hon skulle kunna tjäna mer med provisionsbaserad lön så verkar hon inte missnöjd 

med sin lön och då menar vi att hon följer den rådande normen du får den lön du förtjänar. 

 

4.2.3 Socialisationsprocessen 

 

4.2.3.1 Socialisationsprocessen för kvinna A  

Utifrån socialisationsteorin om ackulturation, vet vi att en individ antingen kan acceptera, 

anpassa eller reagera mot en kultur. I kvinna A: s fall utgår vi ifrån att anpassning65 har varit 

gällande. Vi anser att hennes sätt att beskriva sig själv som att hon inte har förändrats utan är 

samma person nu som alltid, stämmer överens med anpassning. Vi vet att hon tillskriver 
                                                 
65 Anpassning innebär att båda kulturerna (den kultur individen har med sig in i organisationen och den kultur 
individen får i organisationen) smälter samman till en fungerande enhet. 
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kvinnor i grupp som att de inte är raka utan tisslar och tasslar. Eftersom hon själv beskriver 

sig som rak precis som killarna, ger det att hon tillskriver sig själv maskulina karaktärsdrag. 

Det innebär att hon trivs på sin arbetsplats där mannen står som norm, vilket hon själv 

föredrar framför en kvinnligt dominerad arbetsplats. Socialisationsprocessen har gått 

smärtfritt till och sammansmältningen har varit självklar, vilket har lett till att hon inte är ute 

efter några större förändringar inom organisationen. Att anpassning skett känns klart men vi 

tror även att acceptans66 förekommit. Att så varit fallet framgår i intervjun där hon sa att när 

hon går in för något så är det 110 %. A: s tidigare jobb var arbeten i tekniskt enkla miljöer där 

kompetens inte var viktigt. Trots att hon hade utbildning valde hon att jobba med mindre 

kvalificerade yrken. Vi fick känslan av att hon försöker visa för oss att organisationer är 

könsneutrala genom att beskriva sin karriär som oproblematisk. När hon bytte arbete 

accepterade hon den nya kulturen och även om den säkert passade hennes personlighet så fick 

jobbet nu en helt annan roll i hennes liv. Arbetet blev viktigare på det sättet och hon fick de 

utmaningar hon sökte. Trots att vi inte kan utläsa en tydlig socialisationsprocess verkar det 

ändå som att kvinna A är ett bra exempel på hur en individ ska verka i en organisation utifrån 

Selznicks mått mätt. Genom att acceptera den nya kulturen till fullo gavs hon möjligheter att 

få dessa utmaningar vilket hon gjorde på ett bra sätt och på så vis kan hon nu ses som 

organisationens elit från Selznicks teori om hur en organisations värderingar bäst bevaras. 

Hennes sätt att agera som mentor för de yngre killarna samt hennes ansvarkänsla för 

kunderna visar att hennes roll inom organisationen är att bevara de värderingar som finns. 

Hon är lojal vilket framgår då hon berättar att hon blivit headhuntad men valt att stanna kvar, 

vilket också förstärker känslan av att hon är en del av organisationen som helhet, en kugge i 

hjulet som känner sig behövd.  

 

Vi har tolkat hennes socialisation som anpassning och acceptans men vi kan ändå inte 

utesluta reaktion. Visserligen trivs kvinna A bra inom organisationen och särskilt på sin 

nuvarande avdelning, men ibland märker vi att hon inte riktigt vill ställa sig bakom det sätt 

som organisationen idag bedrivs på. Hon anser arbetsplatsen har brister och verkar försöka 

förbättra den genom att komma med förslag men utan större framgång. Hon anser inte att det 

formella sättet att bedriva möten på är ett särskilt gynnsamt klimat för att nå förbättringar utan 

har egna förslag. Vi får ibland intrycket av att en viss reaktion, det vill säga, att hon inte helt 

                                                 
66 Acceptans är att individen tar över stora delar av den nya kulturens värderingar och handlingsmönster och 
därmed förlorar sitt tidigare kulturella arv. 
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håller med den kultur hon befinner sig i, men denna reaktion verkar vara så pass liten att den 

inte ger henne något incitament till att lämna organisationen.  

 

Den könsneutrala strategin innebär att kön görs irrelevant, osynligt och O-problematiserat. 

Kvinna A menar att så här är fallet och säger så rent ut också, men det har vi svårt att se 

eftersom hon är så pass maskulin i sitt sätt att vara, föra sig och att prata. Vi tror mer att hon 

utgår ifrån en omvärldsstrategi67 som mynnar i att utifrån minoritetssituationen och 

underordningen ser man hur fenomen går att hänföra till omvärlden istället för till den egna 

personen.  

 

4.2.3.2 Socialisationsprocessen för kvinna B 

Den här kvinnan är medveten om att hon förändrats. Hon ansåg att hennes självkänsla ökat 

sedan hon fick jobbet som säljare och att det gav en kick av att lyckas sälja bra samt att hon 

trivs mycket bra. Hennes omhändertagande roll både för chef, kunder och kollegor känns som 

något som kan komma från uppfostran att kvinnor ska vara omhändertagande. Att hon 

fortfarande har kvar denna roll kan vara ett tecken på att hon inte socialiserats fullt ut. Här 

anser vi att kön som konstruktion kan vara en stor del av hennes beteende och roll på 

avdelningen. Hon har beskrivit sig själv som en vanlig tjej och hon tycker att »… det är lite 

kul att vara tjejsäljare.« Kvinna B gör således en åtskillnad mellan män och kvinnor på 

arbetsplatsen genom att se på sig själv som kvinnlig säljare, vilket visar på att kön har 

betydelse för henne. 

 

Hur hon socialiserats anser vi liksom kvinna A är en blandning av acceptans och anpassning. 

Acceptans; eftersom hon tagit över organisationens kultur då i form av tävlingsrinriktat 

klimat där det gäller att stå sig själv närmast. Hon beskriver sig själv som inte lika 

tävlingsinriktad som övriga vilket gjort att hon ibland mådde dåligt av hetsen. Det är nu löst i 

och med hennes fasta lön. Problemet för henne med denna tävlan var att hon hade svårt att 

säga nej och eftersom kulturen är sådan att du kan jobba så mycket du orkar, gav det för 

kvinnans del att hon arbetade alldeles för mycket. Nu ligger hon på runt 50 timmar i veckan 

vilket hon verkar se som normalt. Hon har således accepterat sin nya kultur. Hon tycker att 

denna kultur passar henne bättre än den förra, trots fler arbetstimmar. En del av hennes 

                                                 
67 Omvärldsstrategi handlar om att relatera betydelser av kön till personer eller strukturer i omvärlden snarare än 
till sig själv 
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tidigare kultur var att vara sportintresserad och karriärsugen, vilket leder oss in på 

anpassningen. Hennes inställning till att skillnad i lön beror på kompetens och inte kön samt 

att hon anser det lika lätt för kvinnor och män att göra karriär, har gjort det möjligt för att 

kulturerna har kunnats sammanföras på ett framgångsrikt sätt. Vi anser att kvinna B har en 

könsneutral inställning till samhället och verkar därför inte se några begränsningar i att vara 

kvinna på sin arbetsplats. Hon verkar försöka sudda bort betydelsen av kön, att det är helt 

irrelevant för att lyckas inom organisationen. Men trots en könsneutral inställning kan vi se 

att hennes socialisering in på arbetsplatsen skiljer sig från övriga. Hon har medvetet tagit en 

annan roll, den omhändertagande och hjälpsamma som ordnar med informella uppgifter samt 

ställer upp för sina kollegor. Det beteendet ser vi vara ett uttryck för en positiv strategi liksom 

Anna Wahl skriver i sin avhandling. Den positiva strategin innebär att utifrån 

minoritetssituationen och underordningen se de personliga fördelarna; att se och använda 

positiva fördelar av situationen. Det finns fördelar med att vara kvinna trots mansdominans 

och det är precis det kvinna B gör; hon spelar på sin kvinnlighet och gör det med framgång. 

Vi ser att socialisationsprocessen hos denna kvinna inte är särskilt omedveten utan den sker 

på ett ytterst medvetet plan. Det finns de kvinnor som väljer att vara någonting annat än vad 

de är; att vara mer maskulin i en mansdominerad värld och så finns de det kvinnor som väljer 

att vara det som majoriteten inte är; kvinnliga i en mansdominerad värld. Lite som att vara 

”det andra”, det som inte är normen. Vi ser det som att kvinnan kan antingen välja eller så 

kommer det påtvingat; vi tror att kvinna B har valt det själv: strategi. Hade det varit påtvingat 

då hade det varit lite mer omedvetet. Det är enligt Anna Wahl vanligt med en positiv strategi i 

en manligt dominerad värld, att se fördelarna med mansdominansen och att socialiseringen in 

i den manliga sfären således medför en starkare självkänsla. Den positiva strategin i det här 

fallet ses ur ett feministiskt perspektiv som något som leder till underordning snarare än 

autonomi, det vill säga att personen använder sig av typiska feminina drag såsom hjälpsam, 

behaglig, lojal, lydig och självutplånande. Enligt liberalfeministerna skulle de nog vilja att 

kvinna B anpassar sig mer fullt ut, det vill säga att hon istället för att serva kollegorna går in 

och blir precis lika tävlingsinriktad om det inte går att så är ändå chansen för att lyckas att 

manipulera männen, vilket vi inte vet om hon gör, men som borde vara fallet då hennes sätt 

att vara ändå skiljer sig från männens.  
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Att reaktion68 inte förekommer anser vi tydligt då hon idag liksom de år hon arbetat på 

arbetsplatsen trivs väldigt bra. En reaktion skulle ha medfört att hon inte tagit till sig den 

kultur som organisationen för med sig, vilket inte har skett. Ett exempel på att anpassning och 

acceptans skett är att hon sagt att: »Vi är här för att prestera… och om man inte klarar av eller 

lyckas med det så slutar man av sig själv.« Detta förtydligar att hon trivs bra i den kultur som 

hon verkar i. 

                                                 
68 Reaktionen innebär att man inte håller med den nya kulturen och väljer således att gå tillbaka till den tidigare 
kulturen 
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5. Slutdiskussion/slutord 
 

Den maskulint dominerande organisationsetiken värderar ner människors värde. Om 

kvinnorna på arbetsplatsen accepterar den maskulint dominerande organisationsetiken 

handlar de i enlighet med vad liberalfeministerna anser är oundvikligt och ett acceptabelt pris 

individen får betala för att ingå i organisationen, vilket verkar vara fallet för kvinnorna på den 

arbetsplats vi studerat. Kvinnorna trivs bra och en anledning kan vara att de har en 

könsneutral syn på organisationer. De ser inga hinder att vara kvinnor på den arbetsplats de 

verkar i och socialisationen har skett naturligt då kvinnorna hade en inställning från början 

som gick att sammanföra med organisationen som helhet. Det sätt som de ändå anpassat sig 

på är att de huvudsakligen använder sig av strategier där de säljer lagom mycket för att inte 

utgöra något hot mot kollegorna och där de ställer upp och är hjälpsamma mot sina 

arbetskamrater.  

 

De kvinnor som vi har intervjuat är olika och vi tror att en stor del av skillnad i strategier har 

att göra med att den ena arbetat väldigt länge inom organisationen och på så vis ses mer som 

en del av organisationen; någon som kan verksamheten på ett sätt som gör att hennes ställning 

inte går att ifrågasättas. Hur länge en person arbetat inom organisationen ser vi därför som en 

viktig del av hur man kan se på socialisationen. Dessutom är det svårt att få fram själva 

socialisationsprocessen hos en person som varit anställd väldigt länge inom organisationen. 

Det enda som vi ser det på är att den kvinna som varit anställd längst känner mer samhörighet 

med organisationen än övriga och således stämmer mer överens på det sätt som Selznick vill 

att de anställda ska känna för sin organisation, något som vi inte fann hos de andra vi 

intervjuade.  Den andra kvinnan har valt att ta på sig den mer kvinnliga rollen och ordnar med 

en del informella sysslor.  

 

Ferguson ser det som viktigt att vi ändrar sättet att se på världen och att kvinnor skapar ett 

nytt språk. För oss har det genom vår undersökning blivit uppenbart att i det svenska språket 

används man för att förklara något som individer generellt står för.  Exempelvis som en 

anställd sa: »Är man här så jobbar man.« Vilket visar på att mannen står som norm i svenska 

språket.  

 

 48



Att vi från början trodde att det Selznick förespråkar påverkat även den arbetsplats vi besökt 

visade sig vara fel. Där fanns inget aktivt arbete med att ladda organisationen med 

värderingar genom rekrytering eller att de indoktrinerade sina anställda genom 

internutbildningar.  Det vi ändå såg var att den kvinna som arbetat väldigt länge inom 

organisationen speglar det Selznick anser att organisationer ska sträva efter: hon är för att 

använda Selznicks begrepp företagets elit, vilket visar på att om man inte aktivt arbetar med 

värderingar, tar det lång tid för de anställda att ta till sig dem. Men det kan också visa på att 

värderingar i den miljö vi stött på inte är nödvändiga i lika stor utsträckning eftersom 

individualismen präglar arbetsplatsen som helhet. Då vi ändå sett en tydlig socialisation hos 

kvinnorna, vill vi våga oss på att påstå att socialisation av anställda sker även om 

organisationer inte arbetar aktivt med sina normer och värderingar. Oavsett i vilken 

organisation du kliver in i så anpassar du dig efter den.  

 

Vi har under vår studie kommit till insikt att arbete med jämställdhet inte lätt och även om 

kvotering och lika antal män och kvinnor på en arbetsplats används, är det långt ifrån att 

bedriva jämställdhetsarbete på ett seriöst plan. Arbetet med att jämna ut gränserna i samhället 

kompliceras av att den rådande normen i samhället är präglad av att mannen är norm och att 

om det ska till en förändring i detta så krävs ett omfattande arbete. Arbetet med jämställdhet 

verkar hamna i skuggan av goda resultat och vinst. Men vad är det som säger att det bara är 

resultat som är framgång? Om företagen på ett mer aktivt sätt skulle arbeta med att sudda ut 

fördomar och attityder och verka för ett mer jämställt samhälle skulle detta i det långa loppet 

bidra till att sudda ut de gränser mellan könen som finns i vårt samhälle. Alla företag måste 

idag enligt lag ha en jämställdhetsplan utarbetad. Om alla företag och organisationer tog sitt 

ansvar och följde sina jämställdhetsplaner skulle samhället säkert bli mer jämställt och 

fördomar om kvinnor och män skulle på lång sikt försvinna.  
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Bilaga 1 Intervjuguide  
 
Vi studerar företagsekonomi vid Stockholms Universitet och skriver kandidatuppsats inom 

ämnet management och organisation. Vår undersökning behandlar företagskultur. 

 

Alla de uppgifter som berör våra intervjupersoner kommer vi att behandla med största 

konfidentialitet. De uppgifter som vi samlar in kommer vi enbart att använda till 

forskningsändamålet. För att värna om individens integritet och sekretess kommer vi inte att 

namnge Er som informanter och inte heller Ert företag.  

 

Den här intervjun kommer att ta ca 30-45 minuter. 

 

PERSONLIGT (gäller främst kvinnorna på arbetsplatsen då vi vill se om vi kan få fram att de förändrats) 

 

Berätta om Dig själv.(tjejerna) 

 

Var jobbade du innan du kom hit? (tjejerna) 

 

Hur hamnade du här?  (samtliga) 

 

 

PERSONEN OM SIG SJÄLV PÅ ARBETSPLATSEN (skiljer sig männens och kvinnornas 

arbeten åt, hur har de båda könen socialiserats)  

 

Hur länge har Du jobbat här? 

På vilket sätt är du medveten om hur du förändrats sedan du började här? 

(Exempelvis vågar ta för sig, bättre självkänsla, klädstil, värderingar, mer 

sportintresserad) 

 

 

Vad har Du för lön? 

 

Har Du några löneförmåner? 
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Vad har du för utbildning? (detta för att se om kvinnorna är mer utbildade än männen, den traditionella 

synen att kvinnor behöver vara mer kompetenta än män för att göra likvärdiga arbeten, eller om så inte är fallet.) 

 

Berätta om rekryteringen (Se om vi kan få fram att avdelningen söker personer med vissa karaktärsdrag, för 

att få in likasinnade). 

 

Fick Du någon internutbildning vid nyanställning/Om så är fallet berätta gärna vad du 

kommer ihåg om den? (Denna utbildning kan i så fall ses som ett sätt av företaget att få de anställda att ta 

till sig vad som gäller på arbetsplatsen och vad som förväntas av de anställda.) 

 

Har du gått några internutbildningar (förutom den vid nyanställning)? Berätta gärna om dem? 

 

Vad jobbar Du med? Vilka är Dina arbetsuppgifter? 
Heltids- eller deltidsanställning? 

 

Jobbar Du självständigt eller i grupp? 

Jobbar man hos er för att de anställda ska lära ut till andra samt lära av andra 

eller fördelas expertis på enskilda individer? 

 

Jobbar Du hemifrån? 

 Om ja ungefär hur många timmar i veckan? 

Genomsnittlig arbetsvecka? 

 Jobbar du mer eller mindre än vad du tänkt dig från början? 

 

 

Får Du uppskattning för det jobb Du gör? 

 

Hur är det att jobba på en arbetsplats med flertalet män? (För att förstå hur kvinnorna ser på sin roll 

och sitt beteende på arbetsplatsen) 

 

PERSONERNA OM SIN ARBETSPLATS (för att få fram företagskulturen) 

 

Tar du del av sportklubbens aktiviteter och/eller förmåner?  

 

Hur ofta läser du på intranätet, vad läser du där? 

 

Vad anser ni karaktäriserar en ambitiös anställd på denna avdelning? (samtliga)  
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Vad anser Du belönas? (Uppnådda mål/resultat och/eller gott arbete samt försök till att göra ett gott arbete) 

 

Vad är bra chefskap för Dig? (Se vad de anställda ser som viktigt om det överensstämmer med 

avdelningens rådande normer) 

 

Hur skulle du beskriva företagets värderingar? (samtliga) 

 

Kan du företagets tre kärnvärden? (Lyder tillgänglighet, intresse, och bekymmersfritt ägande)  

 

Kan du på ett ungefär beskriva olika grupperingar på din arbetsplats? (Många små grupper eller 

oftast som en helhet, det vill säga att hela gruppen ofta lunchar, fikar tillsammans eller om ni oftast umgås i 

mindre grupper på raster.) 

 

På arbetsplatser brukar det ofta finnas informella uppgifter, hos er vem gör vad? (Är det någon 

enstaka person som fixar det mesta eller har ni rullande schema så att ni delar upp även de informella 

uppgifterna exempelvis fredagsfika, presentkassa, fester, andra praktiska sysslor som ser till att allt funkar på 

arbetsplatsen exempelvis beställa om något tar slut eller fylla på skrivarpapper) 
 

Vad anser du kan bli bättre på din arbetsplats? (ge oss en känsla om vad personen anser som viktigt 

inom en organisation) 

 

RITUALER (Handlingar T ex ritualer som inom organisationen ses som en verksamhet som innehåller 

symboliska element. Ritualer har en specifik form som styr beteendet och kan bidra till att kultur skapas och 

bibehålls.) 

 

Har Ni möten på avdelningen? Frekvens? 

 

Hur ser dessa möten ut? Formella? Informella? 

 

Vem håller i dessa möten?  
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JÄMSTÄLLDHETSLÄGET IDAG (för att få fram om de anställda är medvetna om att kön 

behandlas olika på arbetsplatser) 

Synen på föräldraledighet? (är det självklart att man ska vara föräldraledig oavsett kön, ger oss en känsla 

om det är traditionellt tänkande om mamman som viktigast för spädbarnet eller om ett mer ”modernt” jämställt 

tänkande är förhärskande på arbetsplatsen) 

 

Arbetet med jämställdhet, märker Du av det? Hur bedrivs det? 

 

 

Vi kommer nu att presentera fyra motsatser där vi vill att Du säger vilket du känner att 

du mest håller med om eller så kan du välja att inte kommentera, men motivera i så fall 

gärna med varför. (Vi använder oss av dessa motsatser för att försöka förstå om de anställda på 

arbetsplatsen är medvetna om jämställdheten i samhället och på så vis vill vi försöka förstå hur den kvinnliga 

socialisationen ser ut) 

 

 
I vårt land är vi helt jämställda  

 

Mäns och kvinnors beteenden är olika på grund 

av gener  

 

Det är lika lätt för kvinnor och män att göra 

karriär  

 

Löneskillnader mellan kvinnor och män beror 

på skillnader i kompetens 

 
I vårt land är vi inte alls jämställda 

 

Män och kvinnor uppfostras till att vara olika 

 

 

Det är absolut inte lika lätt för kvinnor och män 

att göra karriär. 

 

Löneskillnader mellan kvinnor och män beror 

på kön 
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