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V E R B  Ä R  S Å D A N T  S O M  D U  G Ö R ,  
 T I L L  E X E M P E L  S E X U A L I T E T 1 

 
Andreas Larsson 

Frågor kring kön och sexualitet har satts högre upp på dagordningen i mo-
derna organisationer. Trots det är sexualitet en eftersatt forskningsfråga 
inom organisationsteori. Den queerteoretiska forskningsskolan utgår ifrån 
ifrågasättandet av synen på heterosexualiteten som naturlig och självklar. 
Normen definierar könen som binära motsatser. Syftet med studien var att 
genom deltagande observationer undersöka hur iscensättandet av kön och 
heterosexualitet gick till i arbetsgruppen. Resultaten pekar mot att könen de-
las upp och ges ansvarsområden med hjälp av olika accessoarer. De umgås i 
enkönade grupper som etablerar de intressen som är önskvärda. Mannens 
normativa roll iscensätts i samspel mellan deltagarna. Heterosexuell norma-
litet visas genom allmänt prat om den egna (heterosexuella) familjen liksom 
att verbalt applicera en heterosexuell förståelseram på barns beteenden. Slut-
ligen jämförs resultaten med teorier om hegemonisk maskulinitet och homo-
socialitet. 

I N L E D N I N G  

I det västerländska samhället arbetar en majoritet av befolkningen inom någon form av 
organisation. Företag, myndigheter eller ideella organisationer är alla olika typer av 
organisationer. En organisation kan se ut på många olika sätt men den definition som 
här utgås ifrån är att det är socialt konstruerade arenor inom vilka människor skapar 
mening omkring vad en organisation är och gör. Många människor tillbringar en stor 
del av sin tid i olika organisationer. En del kanske arbetar eller går i skolan åtta timmar 
på dagen för att sedan gå till en kvällsaktivitet som kan vara orkesterspel, kampsports-
träning, yoga eller kroki som utförs i någon förening. Att undersöka vad som händer i 
organisationer och hur de kan påverkas sker genom forskning som förstås utförs av 
forskare som verkar i organisationer. Organisationen behöver uppfylla en institutionell 
bild av hur en organisation görs. En del av denna institution utgörs av det organisations-
teoretiska forskningsfältet. Sexualitet är inte ett av de klassiska områden som organisa-
tionsforskningen har intresserat sig för. Konstruktionen av organisationen som en sfär 
där sexualitet är oviktig är fortfarande dominerande. Trots att det på senare år har fors-
kats på organisationer beträffande könsfrågor, sexuella trakasserier, ojämn lönesättning 
och maktrepresentation så har forskningen på många sätt varit blind för den normerande 
                                                 
1 Tack till: Min handledare Hans Robertsson, utan vems energi och kunnande den här studien varit ofant-
ligt mycket svårare och svårtillgänglig. Vandad Assadi som varit central i litteratursökningen och teori-
diskussioner. Min sambo Therése Seglert för hjälp med korrektur och uthållighet. Mina undersöknings-
deltagare, särskilt personalchefen på företaget för att ni släppte in mig och lät mig dela er vardag. 
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heterosexualiteten (Bruni, 2006). Organisationen blir avsexualiserad och okönad. Därför 
är den också blind för sexualitet och kön. I det att organisationer får legitimitet ifrån 
organisationsforskning så försvagas legitimitetsincitamentet för organisationen att ta 
hänsyn till sådana frågor. 

I Sverige är det idag lag på att alla arbetsgivare med mer än tio anställda skall upprätta 
en jämställdhetsplan varje år (§13 Jämställdhetslagen). Denna plan skall beskriva åtgär-
der för att främja jämställdhet beträffande rekrytering och arbetsförhållanden. I den of-
fentliga debatten i teve, radio, tidningar och på internet så har idag jämställdhet och 
jämlikhet en framträdande position. Hotet från olika ministrar och myndigheter om att 
lagstifta om en viss andel kvinnor på ledande positioner är ett återkommande tema. Det 
dyker upp och debatteras för att försvinna och sedan bli aktuellt igen. Jämställdhet är 
inte en enkel fråga och det råder väldigt delade meningar om vad det egentligen innebär 
och hur det bör utföras eller om det ens är ett problem. Män och kvinnor gör ofta olika 
saker. En del menar att det är biologiskt betingat. Denna studie förutsätter inga sådana 
skillnader. Det som ur psykologisk synvinkel intresserar är istället att se om det finns 
andra konstruerande mönster i sociala situationer som kan förklara synen på kön och 
sexualitet. 

Dessa två intressen förenas i den föreliggande studien. Det ena är att beskriva vad män-
niskor gör i organisationer och därigenom gör organisationen. Det andra intresset är 
jämställdhet och jämlikhet. Att kunna förklara hur det som tas för givet upprätthålls – 
inte bara genom det som lite luddigt kallas samhället utan – i det som görs mellan per-
soner i en organisation. Rapporten är upplagd så att ämnet introduceras, därefter följer 
en teoretisk bakgrund till ämnesområdet där begrepp definieras och tongivande teoretis-
ka modeller presenteras varefter utvald tidigare empiri genomgås. Metoddelen beskriver 
hur studien utförts och var. Där finns även ett avsnitt som behandlar de etiska över-
väganden som gjorts. Resultatdelen beskriver situationer som observerats samt analyser 
av dessa i skenet av befintliga teorier och författarens förförståelse. Den sista delen av 
rapporten är diskussionen där upplägg och resultat. Där söks även bekräftande 
kopplingar till tidigare forskning. Diskussionen avslutas med funderingar kring ytterli-
gare forskning. 

T E O R E T I S K  B A K G R U N D  

Bruni (2006) beskriver organisationsforskningen som höljd i ett illusoriskt moln av 
opartiska abstraktioner som kan göra att den blir blind för sin egen normativitet. En lik-
nande åsikt framhåller Gibson - Graham (1996) som menar att organisationsforskning-
ens blindhet inför den egna heteronormativiteten är utbredd. Därför behövs vidare empi-
risk forskning inom detta område. Det begränsade utrymme som queerforskning ges 
inom organisationsforskningen har också visat sig vid litteratursökningen inför den här 
studien. Av de texter som inkluderats har fler funnits som haft till syfte att studera ge-
nushierarkier än hierarkier baserade på sexualitet. Dessa blir överlappande och det finns 
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teoretiker, exempelvis Butler (2006, ss. 22-34), som anser att de dikotomiska positio-
nerna man och kvinna inte existerar utanför en heterosexuell förståelseram. På grund av 
att heterosexualiteten förutsätter två könsidentiteter så sorteras även avvikande identite-
terna bort. 

Organisationsforskningen 
En organisation verkar alltid inom en större kontext. För att en organisation ska uppfat-
tas som en organisation behöver den ha legitimitet. Det som den då bör uppfylla är den 
samhälleliga bilden som utgör institutionen för den typ av organisation som den är. Or-
ganisationsforskning är här en viktig del av hur institutionen skapas. Genom att organi-
sationer beskrivs och olika typer av organisationer definieras med målsättningar och 
arbetsmetoder bildas den bild som organisationer har att förhålla sig till. Samma disci-
plin som beskriver en företeelse skapar även en förståelseram till den. 

Bruni (2006) beskriver att män i allmänhet löser genusfrågor genom att undersöka 
kvinnor. Detta eftersom mannen alltid är det vetenskapliga subjektet som utför forsk-
ning. Analogt menar Bruni att en ”straight” (heterosexuell) man inte förutsätts se att 
sexuella praktiker formar organisationer. Bruni beskriver att hen som en ung forskare 
med dessa intressen har blivit mött med förvåning över att hen lyckats vinna gehör i den 
akademiska världen. Hen drar slutsatsen att det beror på att akademin genom sin egen 
abstraktion osynliggör sitt eget organisatoriska beroende av sexualitet. Bruni hävdar att 
den neutralitet som kvalitativ sociologisk metod brukar insistera på ifrån forskarens sida 
bör ifrågasättas. Genom att frångå denna objektiva, ”straighta” metodsyn kan forskare 
förse sina studieobjekt med möjligheter att utföra sina vardagliga praktiker. 

På den globala nivån talar Gibson - Graham (1996) om den sammanhängande hegemo-
niska synen på kapitalismen som finns inom organisationsforskningen och jämför det 
med Sedgewicks Christmas effect, att biologiskt kön, självuppfattat genus, personlighet 
och uppträdande, kön och genus hos partner, sexuell praktik, sexuella fantasier, emotio-
nella band och familjearrangemang förväntas hänga samman på ett förutsägbart sätt. 
Sedgewick jämför med att vid jul talar alla sociala institutioner med en röst. Det finns 
inte en sammanhängande, bakomliggande agent som styr utan det är en multidimensio-
nell struktur som bygger upp sociala uppfattningar. Gibson - Graham menar att när viss 
kritisk forskning hela tiden beskriver en sammanhängande kapitalistisk hegemoni blir 
problematiskt då det formar bilden av den som ogenomtränglig och det gör att en bak-
omliggande idé med den typen av kritisk granskning motverkas. Istället bör forskningen 
titta på de områden där det inte passar ihop. I den här studien kan det sägas komma till 
genom att inte studera hur normen reagerar på icke-straighta personer utan istället vända 
fokus mot de som spelar upp normen. Genom att försöka förklara det normala är för-
hoppningen att normaliteten själv kan ifrågasättas. 

I den här rapporten används begreppet kön genomgående. Det är ett ställningstagande 
mellan att använda kön, som i vissa fall ger en mer biologisk smak å ena sidan. Å andra 
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sidan genus vilket riskerar att ge tanken att det är något som är socialt påklistrat, att det 
ligger ett biologiskt kön i grunden och påverkar som inte går att problematisera. Laskar 
för en liknande diskussion i Ett bidrag till heterosexualitetens historia (2005). Då det 
inte finns någon poäng med att särskilja kön och genus i denna rapport används kön.  

Queerteori 
Sexualitet definieras av Hearn och Parkin som ”… det sociala uttrycket för och relatio-
nerna till kroppsliga begär, verkliga eller inbillade, hos eller till andra eller till en själv, 
jämte därmed förbundna kroppsliga tillstånd och erfarenheter” (Alvesson & Billing, 
1999, ss. 132-133). Idén att identitet konstrueras i det sociala samspelet mellan individer 
och i grupper är grundtesen i den teoretiska skola som benämns socialkonstruktionism. 
Att något är socialt konstruerat kan enligt Hacking (1999, ss. 6-12) sägas göra två 
antaganden. 

(i) I dagens läge är X taget för givet eller antas X vara oundvikligt 

(ii) X är inte självklart, eller X behöver inte se ut som det ser ut idag; X är inte 
bestämt av naturen, är inte oundvikligt 

Hacking argumenterar även för att socialkonstruktivistiska undersökningar underförstått 
anspelar på att. 

(iii) X är i dagens läge inte önskvärt 

(iv) Det skulle vara bättre om X försvann eller radikalt förändrades 

Ett samlingsnamn för analysverktyg som problematiserar sexualitet är Queerteori. 
Queerteori är en tvärvetenskaplig ansats som ser på kategorierna kön, sexualitet och 
identitet som socialt konstruerade. Queerteori problematiserar det normativa och ett av 
dess centrala begrepp är heteronormativitet (Ambjörnsson, 2006). Queer är engelska 
och betyder konstig eller avvikande. Det var från början en negativ benämning på avvi-
kande beteenden, däribland homosexualitet, bisexualitet och transpersoners praktiker. 
Begreppet togs på 1990-talet över av HBT-rörelsen (homo-, bisexuella och transperso-
ner), vilken just syftade till att förändra förutsättningarna för de grupper som definierar 
sig som homosexuella, bisexuella och transpersoner. Ett av sätten att göra detta var att 
ta ordet queer och ändra innebörden till något positivt för dem själva. Queer blev en 
term som kom att ha flera betydelser, dels att benämna queera personer, vilket kan be-
tecknas som alla som avviker men kanske främst det som bryter mot samhälleliga nor-
mer. Queeraktivism är en term för att beskriva den typ av aktivism som utförs i syfte att 
oroa normer kring kön och sexualitet. Exempelvis den kiss-in, alltså ett organiserat kys-
sande mellan flera par av personer av samma kön, som utfördes på ett kafé i Stockholm 
som tidigare avvisat ett lesbiskt par för att de kysstes (Ambjörnsson, 2006, ss. 177-178). 
Termen ”queerteori” tillkom 1990 då film- och litteraturvetaren de Lauretis kombinera-
de det kaxiga uttrycket ”queer” med det som hen menade heterocentriska ”teori”. Tan-
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ken var också att ifrågasätta den sammansmältning av lesbiskas och bögars situationer 
som det som kallades ”Gay and Lesbian studies”. Queerteori är således djupt politiskt 
och vetenskapsteoretisk rotad men är ändå heterogen. Den är svårdefinierad men grun-
den är att oroa normer och kritiskt belysa det oproblematiserade och vedertagna. Även 
identiteter som skapats ur queerteoretiska analyser bör kritiskt granskas (Kulick, 2005). 

Heteronormativitet är intimt förknippat med begreppet genussystem som Hirdman myn-
tade (1988) och som beskriver den strukturella underordningen av kvinnor i samhället. 
Hirdman definierar genussystemets två reglerande logiker; den om isärhållandet av kö-
nen, att manligt och kvinnligt definieras som varandras motsatser och den om den man-
liga normens primat, mannen är människa och behöver aldrig ifrågasättas. Hirdman 
utgår i sin analys från Rubins sex/gender system dock utan att, som Rubin, inkludera 
heterosexualitetens normativa funktion. Hirdmans modell för underordning har fått stör-
re genomslag i svensk genusforskning än Rubins vilket kanske kan förklara varför sex-
ualitetsaspekten är så underordnad även i feministisk svensk organisationsforskning. 
Detta blir problematiskt i och med att synen på heterosexualitet som det förutsatta fyller 
samma strukturerande funktion inom Rubins system som synen på mansnormens primat 
inom genussystemet (Ambjörnsson, 2006).  

Rubins sexuella värdehierarki framhåller att de sexuella beteenden som är mest positivt 
sanktionerade är de som rör sig inom hemmet, i en frivillig, icke-kommersiell, mono-
gam tvåsamhet, mellan två personer av motsatt kön, ur samma generation, utan sexuella 
hjälpmedel och i syfte att skaffa barn. Således kan även den som har sex med någon av 
det motsatta könet befinna sig i heteronormens utkant genom att på andra sätt avvika i 
den sexuella värdehierarkin, till exempel om det är stor ålderskillnad eller om det sker 
mot betalning (ibid). 

Heteronormativitet har definierats av Rosenberg (2002) som: 

… enkelt uttryckt antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga 
sättet att leva är heterosexuellt. Med begreppet heteronormativitet åsyftas i 
forskningssammanhang de institutioner, strukturer, relationer och handling-
ar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och 
allomfattande. Heteronormativitet grundar sig på synen om en binär köns-
uppfattning och en hegemonisk heterosexuell norm. Heteronormativitet är 
aktivt normerande, och allt som faller utanför stämplas som avvikande och 
är/blir därmed fel. Bestraffningar rör sig från mer konkreta och handgripliga 
former som fängelsestraff och våld till mer svårgripbara uttryck som margi-
nalisering, osynliggörande, stereotypisering, kulturell dominans och homo-
fobi (ss. 100-101). 
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För att klargöra beskrivs relationen mellan norm och avvikelse som ett ömsesidigt och 
ojämlikt beroende. Homosexualitet fungerar i heteronormen som ”en betydelsefull från-
varo − en frånvaro som skapas genom att dess närvaro ständigt döljs eller bortses från” 
(Sahlström & Bildt, 2006, s. 11). 

Hegemonisk maskulinitet 
Den hegemoniska maskuliniteten definieras som ”den konfiguration av genuspraktik 
som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet” 
(Connell, 1999, sid. 101). Connell använder sig av en tredelad modell för att definiera 
hur den hegemoniska maskuliniteten reproduceras vid en given tidpunkt i historien. 
Dessa kontextuella dimensioner är 1. Maktrelationer 2. Produktionsförhållanden 3. Ka-
texis - organiserandet av kroppar, sexualiteter, begär, symboler, diskurser och artefakter. 
Ordet hegemoni gör att det till en början är lätt att visualiserade detta som något som 
hålls uppe av de tre dimensionerna som på en tripod. Denna bild blir låst i den punkt där 
de förenas. Eftersom modellen kräver flexibilitet är det mer lämpligt att se det som ett 
ekvationssystem med flera axlar. Om maktrelationer, produktionsförhållanden och ka-
texis placeras på var sin axel så beskriver de en tredimensionell rymd. För att förstå hur 
olika typer av maskuliniteter placerar sig på dessa axlar kan exempel från dagspressen 
användas. På så sätt kan fotbollsspelaren David Beckham placeras högt på katexisaxeln 
i egenskap av heterosexuell sex- och stilikon. På axeln som beskriver maktdimensionen 
kanske han inte hamnar lika högt upp, han är underställd beslut i fotbollsvärlden. David 
Brennan, VD för AstraZeneca, kan då komma att hamna i en mer hegemonisk position 
genom att ha makt och kontroll över produktionsförhållanden samtidigt som han har en 
synlig men välanpassad heterosexuell familj.  

Män som avsäger sig delar av hegemonin eller inte i sig är hegemoniska blir också del-
aktiga genom att de drar nytta av statusen de tilldelas som män. I hegemonins utkant 
hamnar de män som blir marginaliserade på grund av klasstillhörighet eller etnicitet. 
Dessa får inte vara med i den hegemoniska gemenskapen och bortses ifrån. De som he-
gemonin aktivt tar avstånd ifrån kallar Connell underordnade och dessa utgörs av ho-
mosexuella, unga eller fjolliga män. Hegemonin behöver inte använda eller hota med 
våld för att försvara sin makt utan den kommer att ses som naturlig. Observera att en 
bärande tanke i den hegemoniska teorin är dess flexibilitet och det är intressant att se 
hur den moderna metrosexuelle mannen som David Beckham utgör samtidigt befäster 
sin status som ickefjollig. 

Homosocialitet 
Homosocialitet är samkönat umgänge. Det homosociala samspelet män emellan förut-
sätter att det inte finns någon homosexualitet. Detta är en starkt strukturerande faktor i 
den manliga homosocialiteten och eftersom de tecken som kunde tyda på homosexuali-
tet är godtyckliga blir det en balansgång som kräver mycket uppmärksamhet av män-
nen. Det finns paralleller till den hegemoniska maskuliniteten. Särskilt för män som 
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tycker det är viktigt att inte definieras som homosexuella men samtidigt begär nära so-
ciala band till andra män krävs en aktiv vaksamhet. Eftersom maskulinitet på det här 
sättet definieras genom likhet med andra heterosexuella män i homosociala relationer 
och olikhet gentemot homosexuella män för att försvara den homosociala relationen 
exkluderas kvinnor som något att förhålla sig till. Män jämför sig med män. Detta gör 
det svårare att rucka på den manliga maktdominansen (Sedgewick, 1994). 

Inlärningspsykologi 
Ytterligare en tolkningsmall i denna studie är inlärningspsykologi, ibland kallad behavi-
orism. Som psykologstudent och med en grundläggande psykoterapiutbildning i kogni-
tiv beteendeterapi har vissa typer av funktionella observationer etablerats. Det operanta 
paradigmet inom den inlärningspsykologiska skolan innebär att beteenden som ger posi-
tiva konsekvenser för individen har större sannolikhet att upprepas i en liknande situa-
tion (Ramnerö & Törneke, 2006, ss. 101-104). Vad gäller etablerandet av sexuell identi-
tet kan till exempel vuxnas uppspelta glada prat när en liten pojke och en liten flicka 
pussas leda till att pussandebeteendet förstärks i närvaro av andra barn. Motsatt reaktion 
får den lilla flicka som pillar på sitt kön, en stram förmaning om att inte röra eller lik-
nande. Detta leder enligt samma modell till en minskad frekvens av beteendet. I så fall 
att upplevelsen är obehaglig för barnet kan även känsloreaktioner läras in för beteendet. 
Mängder av upplevelser av dessa slag formar identiteter hos människor. Att peka ut en 
särskild vore rent ut sagt korkat. Det är inte heller där som nyckeln till beteendet här och 
nu finns. Den söks istället i individens aktuella kontext. Även om inlärningen till ett 
beteende skett tidigare är det för att få något som upplevs som positivt eller undvika 
något negativt som beteendet utförs idag (Ramnerö & Törneke, 2006, s. 15). Detta ser 
jag som en psykologisk förklaringsmodell för inlärandet av normativt beteende både i 
avseendet kön och i avseendet sexualitet. Modellinlärningsteorin, att förmågan till in-
lärning genom att iaktta andra människors beteenden finns predisponerad i de flesta 
människor betyder att viktiga personer i organisationen kan göra att ett beteende sprids 
till andra medarbetare (Bandura, 1977). Sannolikt är det belönande att utföra ett beteen-
de som vi har sett en, för oss betydelsefull, modell utföra (Ramnerö & Törneke, 2006).  

Iscensätta 
För att förklara hur våra sexuella identiteter skapas används gärna ”Doing”-
perspektivet. Det går ut på att identiteter är något som ”görs” i mötet med andra 
(Robertsson, 2003, s. 18). Denna idé visar redan de Beauvoir i beskrivningen av kvinna 
i Det andra könet – som utkom första gången 1949 – inte som något som någon är utan 
något som någon blir (2006). Det gäller så väl könsidentitet som sexuell identitet. Att 
göra sexualitet är att i den lokala världen applicera sociala konstruktioner. Strukturer 
måste upprätthållas i handlingar. Utifrån de olika förväntningar och normer som finns 
gör den enskilda människan sin vardag. Det går att göra tvärt emot de strukturer som 
reglerar kön och sexualitet men det blir svårare och följs av att personen behöver försva-
ra eller förklara sitt handlande på sätt som inte behövs annars. Strukturerna är på sätt 
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och vis möjliga att förändra och de varierar beroende på vilka grupperingar som indivi-
der tillhör. Alltså är det möjligt att exempelvis en man har en kvinnligt kodat yrke eller 
att människor ägnar sig åt icke-heterosexuellt beteende men det måste omgärdas av oli-
ka former av legitimiserande eller avståndstagande. Annars misstänkliggörs det. Så det 
finns ett tryck att förklara sig eller på andra sätt visa att det som görs inte är ”fel” 
(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003). När då den manliga sjuksköterskan förklarar att han 
vill bli ambulansförare eller det lesbiska paret att de faktiskt lever lika monogamt som 
väl något heteropar så legitimeras även frågan, uttryckt eller implicerad. 

För att inte förvirra läsaren med fler termer än nödvändigt kommer ordet iscensätta 
genomgående beskriva görande (doing), performativitet och konstruerande. Inspiratio-
nen för detta kommer från arkitekturforskaren Bonneviers användning av engelskans 
Enactment (2007, s. 16). Iscensätta för tanken för det första till teatern. En scen som 
byggs upp för att ge plats och bakgrund åt skådespelet. Därtill kommer rekvisita, dekor 
och kostymer. Iscensättandet är absolut de handlingar som sker iklädd de kostymerna 
och på scenen vilka utgör själva skådespelet. Det är även regin ifrån regissören och rikt-
linjer från producent och manus. I den sista meningen ryms en del av det som skiljer 
mellan engelskans enactment, som även har en juridisk innebörd, och svenskans iscen-
sättande. En ytterligare poäng med terminologin är att en teaterföreställning kan tolkas 
olika av olika människor. Skådespelarnas, regissörens och manusförfattarens intentioner 
är sällan av betydelse för en åskådare. Det gör betraktaren till medkonstruktör av pjä-
sens mening. Samtidigt ger olika uppsättningar olika uttryck för samma pjäs. Analogt 
iscensätts heterosexualitet genom att vi klär oss olika och spelar upp olika kön och deras 
dragning till varandra.  

T I D I G A R E  E M P I R I  

En genomgång av tidigare empiri och teori har utmynnat i ett antal områden där hetero-
normen iscensätts. Rubriksättningen ska ses som ett provisoriskt verktyg för att organi-
sera upp data och inte som heltäckande absoluta dimensioner. 

Rekrytering 
Holgersson (2003) har studerat rekryteringen av företagsledare. Studien bygger både på 
intervjuer med nio styrelseordförande om deras erfarenheter av rekryteringen av före-
tagsledare och två fallstudier av rekryteringar. Beslutsgrundande i den informella rekry-
teringsprocessen är saker som maggropskänsla, att styrelsen ska känna sig bekväm med 
personen, att personen ska vara socialt acceptabel och lojal mot styrelsen och företaget. 
Mycket av samtalen sker också i informella sammanhang. På någon tillställning eller 
över en öl så får en tilltänkt kandidat frågan om den vill leda ett företag. Rekryterings-
processen inbegriper främst män (i en mansdominerad bransch kan annars en kvinna 
hamna i en jobbig sits eftersom alla ”förstår” att hon bara blivit rekryterad för att hon 
har kjol) och företagsledaren är sedd som en särskild typ av man. Holgersson visar ock-
så på hur rekryteringen av företagsledare kan ses som en könsordnande process där ho-
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mosocialitet (umgänge inom den egna könsgruppen) framstår som centralt för att förstå 
process och utfall.  

Kön är en av flera maktrelationer i rekryteringsprocessen. Företagsledaren blir en sam-
mansmältning av flera sociala maktrelationer varav kön är en men där även klass, etnici-
tet och sexualitet iscensätts (Holgersson, 2003). Sammanfattningsvis iscensätter dessa 
processer den hegemoniska maskulinitet som Connell talar om (1999). 

Diskriminering 
Att personer som definieras som lesbiska behöver ljuga om sin sexuella läggning har 
McDermott (2006) gett exempel på i sin studie om hur lesbiska kvinnor ifrån olika klas-
ser hanterar sin identitet. Genom intervjuer med lesbiska kvinnor i Storbritannien kom-
mer berättelser om diskriminering och förföljelse fram. Diskrimineringen kan vara i 
form av skämt om homosexuella, i små kommentarer som ”… saker jag måste göra för 
min man, men det vet ju inte du något om” eller i rent homofoba uttalanden. Vetskapen 
om att diskriminering förekommer gör att flera av kvinnorna väljer att inte komma ut 
och gränserna för heteronormativiteten patrulleras av deras kollegor genom samtal om 
äktenskap, barn och andra önskvärda beteenden. I de strategier som väljs för att hantera 
detta finns att berätta om en pojkvän som en inte har, för att kunna återberätta något om 
sitt privatliv (till exempel besöket på ett varuhus), att bära en vigselring för att männi-
skor ska förutsätta att personen är gift med en man, att tiga om sin läggning eller att 
bara komma ut med det och strunta i konsekvenserna (något som varit möjligt för det 
fåtal som innehar en högre position i exempelvis ett företag). McDermotts slutsats är att 
lesbiska kvinnors sexuella identifikation på arbetsplatsen är en signifikant faktor i deras 
psykologiska hälsa och att hanterandet av tvingande heterosexualitet på vissa arbetsplat-
ser är en riskfaktor och potentiellt skadligt för psykologisk hälsa. Social klass förefaller 
vara en modererande faktor i denna påverkan. Medelklasskvinnorna i studien visade på 
större rörlighet och verkade möta en mindre grad av homofobi på sina arbetsplatser. 

I Sverige har en liknande undersöking gjorts av Hans Robertsson och Caroline Tovatt 
(2007). På uppdrag av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell 
läggning, HomO, genomförde de en intervjustudie med homo- och bisexuellt 
idenfitierade personer med fokus på strategier för att hantera diskriminering och vilka 
konsekvenser dessa strategier ledde till. Resultatet har flera likheter med McDermotts 
studie. En av strategierna Robertsson och Tovatts respondenter beskrev var att vara 
öppen och konfrontativ. Dessa respondenter var öppna med sin läggning och till den 
strategigruppen räknades även de som var arga och tog strid. Att kämpa på för att vara 
duktigare än andra, tillräckligt duktig för att avvikelsen skulle förbises var också 
vanligt. Vissa uppgav även att de undvek ställen där diskriminering kunde förekomma 
och att de valde arbete, skola eller till och med bostadsort efter förhållandena som 
homo- och bisexuella hade eller ansågs ha. Likartade strategier var att ta kontroll över 
sociala situationer genom att undvika prat som kunde leda till att personen ”outades”, 
det vill säga avslöjades som icke-heterosexuellt identifierad, samt att dölja sin läggning 
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genom att ikläda sin eventuellt samkönade partner i det andra könets pronomen och 
genus. Det kunde vara så enkelt som att inte rätta den medarbetare som hört fel och gett 
partnern fel genus. En strategi som det talas om i studien men som ingen av 
informanterna haft var att kapitulera helt, isolera sig, sjukskriva sig eller bli 
förtidspensionerad. Slutligen kunde det vara en strategi att ta kontakt med fack, HomO 
eller polisen och helt enkelt hävda sin lagliga rätt. Detta var en strategi som också var 
farlig eftersom den kunde försämra relationen med arbetsplatsen. Olika strategier var 
också olika tillämpbara inom olika livsområden. Författarna tar upp familj och uppväxt, 
boende, yrkes- och studieval, institutioner i samhället, på resa och på arbetet. Inom 
ramen för den här rapporten lämpar det sig bäst att prata om arbetet. Det är ett område 
där alla respondenter var tvungna att förhålla sig till grad av öppenhet. Eftersom 
heterosexualiteten är förutsatt upplevde de att de fick ”komma ut” varje gång en ny 
medarbetare började eller liknande. Det visar sig också att det är mindre risk för 
nyanställda homosexuella att diskrimineras på en arbetsplats där det redan finns en som 
är öppet homosexuell. 

Båda dessa studier beskriver att ett sätt att hantera diskriminering är att dölja sin sexuel-
la identitet. För andra icke-normativa personer ser de som iscensätter normativitet av 
denna anledning ut som en del i den normativa massan. Även andra utomstående ser 
den dolda personen som normativ och förstärker således samma norm som leder till 
diskrimineringen. 

Det går att påverka den ökade stress som homosexuellt identifierade personer känner i 
arbetslivet. I en studie har Griffith och Hebl (2002) undersökt hur 220 homosexuella 
män och 159 homosexuella kvinnor förhåller sig till sin sexuella identitet på arbetsplat-
sen. Resultaten visar bland annat att en skriven icke-diskrimineringspolicy, utbildning 
som specifikt behandlar HBT-frågor och stöd för homosexuellas aktiviteter korrelerade 
signifikant med grad av öppenhet och reducerad arbetsrelaterad ångest. 

Ofarliggörande på metanivå 
Stjernkvist (2003) beskriver i sin studie En normativ avvikelse - reproduceringen av det 
normalt heterosexuella i ett offentligt samtal om queer att viss försiktighet bör iakttas 
när man jublar över bevis för heteronormens nedmontering. Bilden av att flexibiliteten 
ökar och mer utrymme ges det avvikande kan också tolkas som ett bevis på den gamla 
sanningen att makt inkluderar för att förhindra. Det avvikande, i medierna kallat queera, 
blir en lekplats för normen att besöka och då den saknar ursprungets kritiska och oroan-
de ansats kan normen lugnt spegla sig i för att få bilden av sig själv som normal för-
stärkt. Kulick (2005) har en liknande problematisering av denna offentliga version av 
begreppet queer i Sverige: 

Är du ung, smal, kanske piercad och helst lite diskret tatuerad någonstans, 
har du rätt frisyr och kläder köpta i London, New York eller Berlin kan du 
få vara queer. Är du dessutom lite lagom bisexuell eller könsöverskridande 
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är din plats bland de queera säkrad. I denna gestaltning av queer finns det 
inte politiska budskap, inga högljudda krav. I stället är det party och ”soft” 
och accessoarer och ungdomskultur som kanske varar i några år, tills man 
hittar sin partner, drar sig tillbaka från klubbvärlden och börjar tillbringa 
fredagskvällarna framför teven /…/ tittandes på program som Queer eye for 
the straight guy, där ett gäng stajlade bögar stajlar om heterosexuella män så 
att de lättare får ihop det med brudar. (s. 15) 

Ledaren och den hegemoniska maskuliniteten 
Siegfelt och Emond (2005) har, utifrån intervjuer med sex chefer som definieras som 
män i ett mansdominerat företag på en mansdominerad marknad, velat belysa hur synen 
på ledarskap kopplas samman med män och maskulinitet. Resultatet blir att chefsegen-
skaper ses som något som sitter i ett personlighetskonstrukt och synen på det naturliga 
ledarskapet är en annan viktig legitimerande idé. Att ha kvinnor som chefer har inte 
förändrat synen på ledarskap och dess koppling till maskulinitet. Detta möjliggörs ge-
nom olika strategier såsom att göra kvinnor till kvinnliga chefer istället för till chefer. 
Dessa blir extra synliga genom sin sällsynthet och den komplementära synen på kvinnor 
i organisationer problematiseras. Det vill säga synen att kvinnor ska komma med något 
bidrag som inte männen kan ha. Ett bidrag som ”man” kommit fram till är att kvinnor 
ska tvätta bort den så kallade ”lumparstämningen” eftersom männen måste anpassa sitt 
språk när en kvinna är närvarande. Idén om kvinnan som komplement betonar också att 
kvinnor inte kan tävla på lika villkor eftersom de inte besitter rätt egenskaper, till exem-
pel är tävlingsinriktade som män. Männen behöver inte lära av eller mäta sig mot kvin-
norna eftersom män alltid är överordnade kvinnor i genussystemet som Hirdman (1988) 
definierat det.  

Det framkommer att det finns en konflikt mellan rakhet, att inte vara för feg och inte 
våga ta beslut, och ödmjukhet - att inte köra över medarbetare eller trampa dem på tår-
na. Hur man definieras som lyckad enligt denna matris är beroende av vilken social sta-
tus man har i organisationen, hur nära man är den hegemoniska maskuliniteten (Siegfelt 
& Emond, 2005). 

Det familjära ledarskapet 
Att vara familjefar är något som är viktigt för manliga chefer och det anses bero på att 
män med familjer anses vara mer pålitliga samtidigt som deras intresse för familjen all-
tid underordnas intresset för organisationen (Siegfelt & Emond, 2005). 

Holgerssons (2003) intervjuade styrelseordföranden är samtliga eniga om vikten av att 
en kandidat har en stabil familj, annars finns risken att den blivande vd uppfattas som 
homosexuell eller ute efter kvinnor. Att det skulle vara negativt för hela företaget om vd 
är manlig homosexuell är underförstått i uttalandet. Lesbiska tas inte alls upp i diskus-
sionen. Familjen ska också vara stöttande och det är hustrun som ska ta hand om hem 
och barn. I denna aspekt är också män mer lämpliga som företagsledare än kvinnor ef-
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tersom faderskap enligt informanterna tar mindre tid än moderskap. Familjen är viktig 
men bör alltid vara underordnad arbetet. 

Iscensätta 
Bruni (2006) syftar i sin studie till att visa hur katexis tar sig uttryck i organisationer och 
organisationsforskning. Genom att analysera anekdoter från tre fältarbeten som Bruni 
själv medverkat i utifrån ett queerteoretiskt perspektiv kommer författaren fram till sätt 
som heterosexualitet formar organisatoriska praktiker.  

Skuggandes en nyanställd kvinnlig konsult får Bruni redan under första dagen informa-
tion om hur de manliga anställdas gemenskap underhålls då en man berättar om en trev-
lig kollega som gärna delar med sig av sitt informationskapital, det vill säga pornogra-
fiskt material som skickas runt bland de övriga männen. Som man blir Bruni snabbare 
accepterad i den mansdominerade kulturen än den konsult som hade ett organisatoriskt 
uppdrag där. Senare ska den kvinnliga konsult som Bruni skuggar leta reda på en kolle-
gas mapp på datorn. Hon frågar honom vilken av två kvinnliga konsulter som han ligger 
under. Detta resulterar i ett skämt ifrån övriga (manliga) närvarande konsulter om den 
njutbara ”positionen”. Ovetande om den tidigare refererade heteronormativa uppförel-
sekoden protesterar den skuggade konsulten och tillrättavisas med ”du bad ju faktiskt 
om det”. Ytterligare exempel på organisationens beroende av sexualitet är då en kom-
mentar om att den skuggade konsulten känner sig som en annan (manlig) konsults sek-
reterare aktiverar en heteronormativ stereotyp om relationen mellan (manlig) chef och 
(kvinnlig) sekreterare. Detta resulterar i uttalandet ”i sådana fall ska jag tafsa på dig”. 

I den sista vinjetten följer Bruni en kvinnlig läkare på ett sjukhus. Under en lunch pre-
senteras han för hennes kollegor. Omedelbart undrar en av de manliga läkarna vem som 
knullar med honom, den kvinnliga läkare han tilltalar eller en annan namngiven kvinn-
lig läkare. Därigenom visar personen inte bara sin egen kunskap om och förstärker den 
sociala hierarkiska ordning där han och de övriga läkarna är överordnade forskaren. Till 
yttermera visso tillåter han sig som könsstrukturellt överordnad sin kvinnliga kollega att 
placera henne i en sexuellt överordnad position mot den manliga forskaren. Hennes in-
nehav av titeln ”läkare” gör att hon kan initiera och dominera forskaren som om hon 
vore man. 

Bruni visar genom sina vinjetter hur katexis iscensätter den heterosexuella normen ge-
nom sociala praktiker. Den förutsatta heterosexualiteten mobiliseras genom interperso-
nella och lingvistiska praktiker i organisationer såväl som inom forskning.  

Sahlström och Bildt (2006) utförde en enkätstudie för att kartlägga aspekter av arbetsli-
vets heteronormativitet. Resultaten visar att arbetslivet och dess heteronormerande atti-
tyder och praktiker uppfattas olika beroende på kön, sexuell läggning och klasstillhörig-
het. Ett resultat är att män har skattat högre på frågor som operationaliserats som hete-
ronormativa. Det kan bero på att kvinnodominerade arbetsplatser kan vara mindre hete-
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ronormativa, vilket stöds av tidigare forskning. En annan tolkning är att kvinnor skattar 
lägre på grund av den normativa bilden av kvinnor som omsorgsfulla och empatiska. 
Män kan å andra sidan använda sig av en mer uttalad och hård negativ inställning till 
icke-heterosexuella för att konstruera sin egen heterosexualitet och leva upp till bilden 
av den maskulina mannen. Ett för författarna förvånande resultat var att de icke-
heterosexuella informanterna skattade signifikant lägre i heteronormativitet än de hete-
rosexuella. Detta skulle även gå stick i stäv med teorin om att de från normen avvikande 
har lättare att uppfatta normen. Författarnas tolkning var att de avvikande väljer jobb 
med mindre heteronormativitet än på majoriteten arbetsplatser i samhället. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur könsbestämmande och heteronormativa 
praktiker iscensätts i det interpersonella samspelet i arbetsgrupper på en arbetsplats. 
Arbetsgrupp definierades som fler än två individer vilka arbetar tillsammans mot ett 
gemensamt mål. Frågeställningen var, för att göra studiens omfång hanterbart, begrän-
sad till hur personer i arbetsgrupper under fyra heldagar i ett enda Företag iscensatte kön 
och sexualitet. Att studera sociala konstruktioner innebär i vanliga fall att arbeta med 
något som är synnerligt flexibelt och svårfångat. I detta fall var den sociala konstruktio-
nen något som dessutom är en norm, något som är oproblematiserat och ses som natur-
ligt. Detta ämne är ännu relativt outforskat. Men då fler och fler börjar intressera sig för 
att skriva om hur man kan queera organisationer så kräver det empiri. Att på detta sätt 
beskriva hur skapandet och upprätthållandet av normföljande praktiker sker blir ak-
tionsbetonat på så sätt att det fanns en förhoppning om att bilden av konstruktionernas 
självklarhet oroas genom studerandet. Denna medvetenhet kan sedan bidra till att göra 
ett informerat ställningstagande kring den rådande normen. 

M E T O D  

För att studera hur sexualitet görs är det logiskt att datainsamling sker i de sociala situa-
tioner detta utspelar sig. Den metod som då förefaller bäst lämpad är vad man kallar 
deltagande observation. Den gör det möjligt att observera fenomen av den mångtydiga 
och flyktiga karaktär som utgör ett socialt samspel. Att fånga denna information i inter-
vjuer skulle vara mycket svårt då det ibland kan vara det som respondenten inte alls fäst 
uppmärksamhet kring som är det mest intressanta. Till och med vid studier av behand-
lingar i psykoterapi, där terapeuter är mycket uppmärksamma på att skapa förändring, är 
det inte sällan klienten och terapeuten har helt olika syn på vad som varit verksamt. 
Dessutom är intervjuinformation alltid insamlad efter de situationer som intervjuerna 
behandlar. 

Datainsamling 
Den inledande kontakten med företaget togs via en vän. Jag fick komma och presentera 
min idé för en person i en stabsfunktion. Denna person har sedan sett till att skaffa min 
kontakt med den personalchef som jag nu har haft som kontakt på företaget. Den kon-



16 

 

takten startade med ett telefonsamtal och vi hade ett samtal på ca 20 minuter då hon och 
jag försökte skapa en bild av vad vi hade för förväntningar på studien. Observationerna 
utfördes under fyra utbildningsdagar som Företaget höll. Personalchefen ledde den för-
sta utbildningsdagen och presenterade mig för gruppen den dagen. Vi småpratade under 
dagen och gick till lunchen i samma grupp. Detta förlänade mig en del av den legitimi-
tet som hon ägde i gruppen och gjorde det lättare för mig att godtas av deltagarna. I me-
todboken Deltagande observation benämner Fangen (2005) denna typ av kontaktperson 
”portvakt”. 

Jag har tidigare erfarenhet av att arbeta både som inhyrd konsult från bemanningsföre-
tag och som organisationskonsult inom tjänstesektorn. Detta var både ett hinder och en 
styrka i min roll som observatör. Jag hittade lätt in i grupperna och uppmärksammade 
att jag gled in i den roll som jag tidigare haft gentemot potentiella uppdragsgivare och 
kunder. Det kan ha underlättat för deltagarna att känna sig avslappnade omkring mig. 
Tyvärr kan det också ha lett till att jag då och då gick in i deras system och därför fick 
problem att se vad som hände. Det gjorde att jag försökte hålla mig för långt ifrån dem i 
nästa stund. I början upplevde jag mig som pendlande mellan dessa positioner. Det kan 
ha lett till en del konstiga svar ifrån mig när en del deltagare intresserat frågade mig om 
vad jag hade för utgångspunkt i min studie. 

I en deltagande observation kan observatören delta på olika nivåer. Jag deltog inte att i 
gruppens arbete på något sätt. Inte heller sökte jag kontakt eller kom med kommentarer 
på det som deltagarna sade. De gånger jag fick frågor försökte jag svara men försökte 
att snabbt avsluta samtalet då det blev svårt att hålla uppmärksamheten på omgivande 
samtal. Tilläggas bör kanske att de tillfällen då deltagarna hade tid att prata var så pass 
korta och få att jag inte ville missa viktig observationstid genom att prata med deltagar-
na, även om jag tyckte att de var mycket trevliga. Jag försökte i den mån det gick sitta 
lite utanför gruppen. Samtidigt ville jag inte att de skulle känna att jag observerade dem 
i smyg, vilket skulle kunna väcka fantasier och göra gruppinteraktionen mindre naturlig. 
Därför försökte jag även sitta jag i deras synfält. Så fort jag fick ögonkontakt bröt jag 
den och tittade exempelvis ned i mitt block. Flera gånger under observationstillfällena 
blev jag uppmärksam på den betydelse mitt block och penna hade som signaler för rol-
len som observatör.  

Utbildningsdagarna började halv nio och jag försökte vara där innan den utsatta tiden. 
Sedan följde en halvdag med föreläsningar som behandlade varumärkesstrategi och 
kundfokus. Omkring lunch delades gruppen upp i smågrupper som efter lunch fick gå 
och prata med varandra om hur de kunde applicera förmiddagens nya insikter. Jag satt 
oftast med i cirkeln av stolar men framme vid föreläsaren och dagens ledare. Detta gjor-
de att jag dels kunde observera en stor del av gruppen. Dessutom upplevde jag att det 
stärkte bilden av att jag ”hörde till” de som ledde dagen. Jag satt med mitt antecknings-
block och penna och skrev ned allt vad jag uppmärksammade. Vid vissa tillfällen var 
det svårt att ha med anteckningsmateriel. Det var framförallt under raster och lunchen. 
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Jag försökte då memorera allt jag hörde för att senare skriva ned det vid första bästa 
tillfälle. Ibland svor jag över att inte ha kameror som kunde spela in alla deltagare med 
ljud. Men just för att jag inte hade dessa hjälpmedel blev det svårt att välja ut observa-
tioner som jag tyckte var särskilt intressanta utifrån min teoretiska utgångspunkt. Jag 
blev tvungen att skriva ned allt jag lade märke till. Detta har ändå varit styrt av mitt in-
tresse. På så vis är metoden till viss del styrd av att jag kommit med förförståelse för 
området men det har inte gått att innan observationerna definiera vilka specifika teman 
jag skulle leta efter. 

Undersökningsdeltagare 
De grupper som observeras deltar i en heldagsutbildning på det egna företaget. Under-
sökningsdeltagarna kommer ifrån en regionsavdelning på ett bostadsföretag. Detta kal-
las i fortsättingen Företaget. Deltagarna arbeta på olika organisatoriska nivåer. Den 
högsta chefen i gruppen är ansvarig för ett storstadsområde. Under honom sorterar åtta 
distriktschefer och tre stabschefer. Första dagen är det dessa elva och en representant 
var ifrån två konsumentinriktade grupper och en ifrån marknadsavdelningen som deltar. 
De följande tre tillfällena delas den första gruppen i tredjedelar och chefernas under-
ställda deltar. Det gör att den första gruppen är något mindre än de andra och deltagarna 
den första dagen återkommer i en av de följande observationssituationerna.  

Analys 
Anteckningarna har gåtts igenom för att hitta gemensamma teman i observationerna. 
Med den teoretiska förförståelse är detta förfarande redan styrt mot de teman som defi-
nierats av andra forskare. Sedan sammanställdes teman under övergripande områden 
efter en subjektiv bedömning av var de passar in i den teoribild som jag har och har 
skaffat mig . ”Skaffat” eftersom observationerna har gett upphov till nya frågor som 
behövdes finna svar på. Detta har sedan lett till att i vissa fall ompröva var observatio-
nerna hör hemma och även att skapa nya kategorier. Exempel på detta är observationer-
na i kapitlet som heter ”Övrig kategorisering”. För att göra rapporten mer läsbar och 
sätta in läsaren i de aktuella situationerna har observationerna sedan sammanställts till 
mer beskrivande text och belyses med citat från observationsanteckningarna. Eftersom 
observationerna utförts under begränsad tid och av en person så rapporteras bara före-
komster, att något skett och vad detta är och inte frekvenser, hur mycket eller ofta detta 
förekommit. Om det skulle skrivas ut procenttal eller frekvenstabeller hade det gett ett 
sken av precision som inte finns i den här typen av undersökningar. Enligt vissa förfat-
tare är bekräftbarhet mer förklarande än reliabilitet och validitet vid observationsstudier 
(Fangen, 2005) och resultaten jämförs därför med tidigare forskning och teorier i dis-
kussionen. 

Etiska överväganden 
Studien avser inte peka på att beskriva undersökningsdeltagarnas åsikter eller avsikter. 
Det är ändå viktigt att peka på hur kommunikation kan ha flera nivåer av förståelse var-
av en kan vara normerande i vilken form av sexuellt orienterande praktiker förstärks. 
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Butler har framlagt den kontroversiella teorin om att alla former av sexuell identitet är 
”drag” i samma utsträckning som en dragshowartist anammar kön på scen (Parker, 
2002). Därför blir det svårt att använda sig av könkategorier i forskning. Ytterligare skäl 
till att vara försiktig med kategorianvändningar är att de människor som indelas i 
kategorier inte tillfrågas och sedan i värsta fall får stå till svars för uttalanden om 
gruppen. För att synliggöra strukturer använder queerorienterade forskare ändå sig av 
provisoriska kategorier, dessa bör i förekommande fall betraktas som strategiska och 
tillfälliga. Jag har behövt ta ställning till detta i min studie, det har resulterat i frågor 
kring att definiera kön, klasstillhörighet och etnicitet. Funderingar kring benämnanden, 
om jag ska skriva ”kvinna” eller ”en person som här definieras som kvinna” jag inser att 
även om det senare är mer lockande för mig så är det av läsbarhetsskäl enklare att an-
vända det förra. Ett annat alternativ hade varit att definiera godtyckliga beteckningar i 
början av rapporten för att påminna läsaren om att även etiketterna ”man”, ”kvinna”, 
”hetero” och ”homo” är godtyckligt applicerbara och historiskt och kulturellt specifika. 
För att nå en bredare publik väljer jag istället att skriva ut dessa epitet där jag tycker att 
det är intressant för analysen och vill be mina läsare att själva fundera på vad som hänt 
med betydelsen om dessa kategorier sett annorlunda ut. I de fall som jag inte anser att 
könstillhörighet är en intressant aspekt av situationen så vill jag försöka avköna perso-
nerna som ingår genom att använda mig av hen/hen/hens istället för hon/henne/hennes 
eller han/honom/hans samt skriva person eller liknande istället för kvinna/man. Min 
förhoppning är att detta inte stör läsandet av rapporten eller att läsaren snabbt ska vänja 
sig vid detta sätt att skriva. 

Studien har utformats med de etiska riktlinjer för forskning inom humaniora och sam-
hällsvetenskap som tagits fram av Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrå-
det, nuvarande Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap 
(Vetenskapsrådet, 1990). I och med dessa riktlinjer ställs krav på information till delta-
gare och samtycke från desamma. Försäkran om att uppgifter som insamlats i samband 
med forskning inte används i andra syften samt konfidentialitet. Konfidentialitetskravet 
innebär att registreringen, lagringen och rapporterandet av observationerna i vissa fall 
formuleras om så att identifiering av personerna är omöjlig för utomstående. Ett steg i 
denna riktning är att inte inkludera organisationens namn. Jag har även eftersträvat att 
inte konsekvent beskriva samma personer på samma sätt för att en utomstående inte ska 
kunna identifiera spridda uttalanden som kommande från en och samma person. Ana-
lysenheten är här gruppen som helhet och inte individen. 

Efter samråd med min handledare och kontakt på Företaget bestämde jag mig för att 
informationen som deltagarna fick skulle vara att jag är psykologstudent från Stock-
holms Universitet. Informationen om syftet såg något olika ut. Vid första mötet presen-
terades jag först som ”exjobbare” av den personalchef som var ansvarig för dagen. Vi-
dare berättade jag att skriver min examensuppsats i vilken jag ska observera gruppro-
cesser ibland deltagarna. Det är en information som inte betonar sexualitet och normer 
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vilket kunde ha påverkat deltagarnas beteenden. Samtidigt gav jag information om att 
jag skulle titta på hur de betedde sig i grupp och att det inte var dem som individer som 
jag intresserade mig för. Introduktionen av mig såg något annorlunda ut de olika dagar-
na, samtliga gånger presenterades jag som ”exjobbare”. Dag två sades att jag skulle titta 
på relationer mellan dem i grupp och mellan grupperna. Tredje dagen var jag ”... med 
mig” personalchefen. Sista tillfället kompletterade en annan av seminarieledarna infor-
mationen om ”exjobb och grupprocesser” med att jag ” är lite som en hustomte /…/ 
känns tryggt att ha honom här.” samtliga gånger var informationen att det inte var indi-
vidfokus och att jag skulle närvara vid hela seminarieserien. Ändå kände jag ibland att 
jag undanhöll information då min teoretiska utgångspunkt redan var starkt befäst i den 
teori som jag gått igenom tidigare. 

När jag distanserar mig ifrån de konkreta observationerna och introducerar teoretiska 
beskrivningar eller analyser finns där en risk att deltagarna inte känner igen sig i be-
skrivningen, att de inte förstår den eller att de känner sig objektifierade. Iscensättandets 
skådespelare och åskådare kan ha olika bilder.  I mitt arbete kan detta exemplifieras av 
en tidig episod då jag småpratar med en person samtidigt som jag hjälper till att möblera 
om i konferensrummet. Jag nämner då att min sambo studerar till samhällsplanerare och 
får till svar att ”Då skulle hon kunna jobba med oss! (min betoning)” detta uttalande har 
en tydlig intention att vara vänligt och att vara inkluderande. Det kan också tolkas som 
ett iscensättande av heteronormativitet i det att jag som definieras som man förutsätts ha 
en kvinna som sambo. 

R E S U L T A T  

Presentationen av resultat sker genom att jag beskriver och tolkar olika situationer som 
observerats under de fyra tillfällen som studien omfattar. Dessa analyseras och tolkas i 
relation till teori och tidigare empiri. 

Särhållande av könen 
Ofta är det första intrycket av en människa visuellt. Idag är det förvisso vanligare och 
vanligare att någon form av kommunikation föregått möten, det stäms träffar via tele-
fon, chatt eller mejl. Ändå behåller det personliga mötet något av en särställning. Därför 
reser exempelvis människor i näringslivet väldigt mycket för att kunna ha personliga 
möten med medarbetare, leverantörer och kunder i en global ekonomi. När jag träffade 
undersökningsdeltagarna under studien var det därför en del av det första intrycket när 
jag såg hur de var klädda eller hur de valde att pynta sig eller inte. Kort och gott det vi 
kallar för ”det yttre”.  

Jag sitter i lokalen första dagen och distriktschefer och nyckelpersoner kommer in. To-
talt 16 deltagare. Varav åtta distriktschefer, av dessa var en kvinna. De övriga två kvin-
norna arbetar med kund och marknadsarbete. Det är en tydlig skillnad mellan män och 
kvinnor i kostymval. Männen har mörk kavaj, endast två avviker i och med att den ena, 
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som inte är distriktschef bara har skjorta och den andra en slipover över skjortan. Kvin-
norna skiljer sig i sin klädstil från männen i att den är mindre formell. Två kvinnor har 
kjol, en klänning och de övriga byxor. Kvinnorna är således mer heterogena i sin ko-
stymering samtidigt som de skiljer sig ifrån männen. Det visar sig de följande dagarna 
att den här uppdelningen i klädstil mellan män och kvinnor står fast även om skillnader-
na inom könen ökar. När fler organisatoriska nivåer blandas in blir klädstilen mer varie-
rande . Istället för kavaj som är utmärkande för männen varierar klädstilen. Vi har man-
nen klädd i ”byggjobbaraktiga”, Helly-Hansen tröja och joggingskor till Den unga kil-
len i tighta jeans och skjorta och till sist en äldre man i hel kostym. Kvinnorna har en 
ännu mer omväxlande stil De är olika mycket sminkade, någon har jeans, andra byx-
dress eller shorts. Trots detta är det en tydlig uppdelning mellan könen. Om männen har 
skjorta har kvinnorna blusar med annan skärning, så även i jeans. Männen på chefsnivå 
är mer homogent klädda. Det är som att när skillnaderna i klädkod blir mer likartade är 
det ännu viktigare att visa att en behärskar dem. Både män och kvinnor har jeans men 
de iscensätter kön med vilken typ av jeans de har på sig.  

Uppdelningen mellan könen är påtaglig då deltagarna anländer, på raster, vid lunch och 
till sist även när de lämnar seminariedagen. Ifrån observationsanteckningarna:  

… vid det ena rektangulära bordet sitter blandat män och kvinnor. Kring ett 
runt bord är det bara gråhåriga män, en av kvinnorna stannar till där och 
kommenterar detta med uppsluppen röst samtidigt som hon lägger en hand 
på en axel. I köket står de unga kvinnorna och pratar snabbt och skrattande.” 

I köket står frukosten uppdukad och trots att det står en grupp kvinnliga medarbetare där 
så stannar inte männen kvar där. Köket och ”mansbordet” blir två könspoler som indi-
viderna kan navigera genom att förhålla sig till dem. Polerna skiljer sig i hur de pratar. 
Kvinnorna i köket står tätt i en ring och deras sätt att prata påminner om tonårstjejer på 
en skolgård. Männen sitter längre ifrån varandra och pratar långsammare och ”sakligt” 
det vill säga utan fnitter om än med ett kort skratt då och då. 

På lunchen sitter deltagarna blandat och samtalet glider då och då in på vad de olika 
könen förväntas göra. Fördomar testas och refuseras ibland men aldrig så att personen 
som fällde utsagan måste erkänna fel. Som när en äldre man säger att ”husmanskost var 
det som mamma lagade”. Denna utsaga fälldes utan att könsbestämningen i den ifråga-
sattes. Husmanskost kan definieras som en, för det geografiska och administrativa när-
området (landet, nationen eller regionen), traditionell mat som ofta har lågt inköpspris 
och hög fetthalt. I en sådan definition behövs inte kön. I dag kan hävdas att husmans-
kosten lyfts ut ur hemmet och in i stjärnkrogarnas menyer. Då blir det inte längre 
”mammas mat” utan den manlige krögarens. Jag upplever att det är en del av arbets-
platssamtalet i tjänstemannasektorn. Det är bra att ha olika åsikter och dem respekteras 
för att undvika konflikter och behålla konsensus i gruppen. Ett exempel ur observa-
tionsanteckningarna:  



21 

 

Vi har just satt oss till bords vid lunchen. Den har blivit något försenad och 
några deltagare är fortfarande på väg in i matsalen. Två deltagare, en man 
och en kvinna, har satt sig och väntar på att få mat. 

Man ”… sitter i ett rum fullt av kvinnor, då kan man inte vänta med lun-
chen.”  

Kvinna ”Åja, jag har erfarenhet av män med lågt blodsocker och det är ing-
en lek.” 

Så ser vi också att särhållningen upprätthålls i det verbala samtalet. Så gör kvinnor men 
så gör också män. Samtalet når inte insikten att människor drabbas av vad man kallar 
”lågt blodsocker” på likartade sätt. Istället används det senare påståendet som ett motar-
gument till det första. 

Deltagarna uppmanas ”brainstorma” om vad som skulle göra deras eget liv lättare om 
de vore kunder.  Alla deltagare pratar om ekonomi, ”sälj” och trygghet för kunden, sälj-
argument. När det gäller egna önskningar pratar kvinnor om hushållsarbete och hus-
hållsnära tjänster medan männen pratar om flytthjälp. Detta kan tolkas som att den tradi-
tionella uppdelningen i hemmen avspeglar sig i dessa uttalanden som visar att kvinnan 
har ansvar för vissa saker i och männen andra. 

Under en lunch pratar en manlig chef om att hans fru vill ha dörrar för bokhyllorna för 
att hålla bort damm. Han berättar att frun känner mycket för sina böcker, något han inte 
delar. Här etableras även frun som ansvarig för dammhanteringen i hemmet. Kvinnorna 
som jag kunnat observera i ett angränsande rum under en paus pratar om husrenovering. 
En av dem håller på att renovera hemmet och är trött på det. Hon säger skämtsamt att 
nästa gång ska de köpa nytt. Någon annan tar upp att hon känner några som köper gam-
la hus och renoverar upp och sedan säljer, de har tre barn men orkar ändå renovera tre 
hus på tre år. Konferensanläggningen kommenteras med att det måste vara roligt att ha 
så många rum att inreda. 

Könens ansvarsfördelning i hemmen avspeglas även i de gruppsamtal kring kundmöten 
som hölls efter lunch under seminariedagarna. Marknadsassistent eller säljare har vid 
dessa tillfällen tagit upp tidigare erfarenheter om kundmöten då Företaget hjälpt till med 
barnpassning vilket ”varit lugnande för mammorna”. Det speglar hur Företagets syn på 
könens ansvarsområden. Men det finns flera sätt att tolka det på. Så länge kvinnor har 
huvudansvar för barnen i familjen kan det ses som en jämställdhetsfrämjande aktivitet 
att hjälpa till med barnpassning under kundmöten. Man kan också hävda att det under-
lättar med barnpassning alldeles oavsett om det är kvinna eller mannen som har ansvaret 
för barnen. Att könsbestämma barnpassning är ett exempel på att iscensätta kön. 

I könsdikotomin är det viktigt att definiera sin egen tillhörighet. På ett storgruppsmöte 
berättar en kvinna om att det inte finns någon bil som är gjord för kvinnor. Hon berättar 
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för övriga deltagare om att det gjordes en konceptbil för kvinnor med fack för handväs-
kan eller utrymme för hästsvansen i nackstödet. Därigenom definieras kvinnlighet med 
accessoarer som även innehas av henne själv. Ett förtydligande avslutar uttalandet ”Jag 
är ju kvinna!”. 

Att identifiera könen som två dikotoma kategorier blir också viktigt i den heterosexuella 
matris som Butler myntat. Den heterosexuella matrisen upprätthåller dikotomin mellan 
män och kvinnor genom att definiera två olika kön vilka bör hållas ifrån varandra men 
ändå skall åtrå varandra. 

Homosocialitet 
Homosocialitet är umgänge inom könsgruppen. Män och kvinnor beter sig annorlunda 
när de träffas och umgås med det ena eller andra könet under seminariedagarna. De två 
kvinnliga cheferna som håller i dagen kramas när de träffas varandra och kramar vissa 
av de manliga cheferna. Dessa kramas dock inte med varandra och sitter ensamma på 
sina stolar medan de kvinnliga ledarna håller varandra i handen litegrann. Kvinnorna 
berör varandra fysiskt mycket mer än männen. Flera gånger ser jag hur de håller var-
andra i handen när de sitter bredvid varandra eller pillar med varandras hår. Det är en 
sorts närhet som spelas upp som helt naturlig mellan kvinnorna men som aldrig före-
kommer mellan männen. Ett exempel ut observationsanteckningarna: 

Vid en föreläsning lutar sig en kvinna framåt och krafsar lite med fingrarna i 
håret på kvinnan framför. Hon har en frisyr som är färgad, kort (för att vara 
en kvinnas frisyr) och rufsig i nacken och krafsandet är i nackrufset. Hon ry-
ser till och vänder sig om men ser glad ut. Den krafsande kvinnan frågar 
viskande om hon klippt sig. Hon svarar jakande och ler stort när den kraf-
sande vännen viskar ”fint!”. Bredvid den nyklippta kvinnan sitter ytterligare 
en kvinna som leende beskådar denna ordväxling och utbyter ögonkontakt 
med de båda andra innan de återgår till att titta på föreläsaren. 

På detta sätt upprätthålls en gemenskap mellan kvinnorna som bygger på mer kroppslig 
kontakt. Dessutom visar denna scen upp ett sätt att vara med varandra och till slut visar 
det på ett önskat utseendeideal för de som vill inkluderas i gruppen. 

Den manliga homosocialiteten spelas upp på ett lite annat sätt. Från observationsan-
teckningarna: 

(Under varumärkespresentation ringer plötsligt en telefon) Efter en stunds 
ringande plockar en man lugnt fram den och säger ”Ja, den är ju ny” och han 
inte lärt sig den riktigt. Samtliga män i närheten tittar dit och kommenterar 
uppskattande. Kvinnorna som sitter bland männen fortsätter titta framåt på 
presentationen. 
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Männen diskuterar gärna teknik och elektroniska ”prylar”. En ny mobiltelefon bli på det 
sättet ett sätt att bryta isen eller bli fokus för uppmärksamhet och positiva kommentarer. 
Efter dragningen stannar de flesta av männen som tidigare tittat dit kvar och några till-
kommer från andra delar av rummet. Någon tar fram sin egen mobiltelefon. Analogt 
med kvinnornas homosocialitet etablerar detta prat kring mobiltelefoner eller någon ny 
teve ett sätt att samtala. Att inkluderas i den manliga gruppen verkar kräva att du uppvi-
sar teknisk kunnighet eller intresse. 

I båda grupperna finns en mer eller mindre tydlig hierarki. Det är vissa som leder samta-
len och andra som följer efter. Under ett av gruppsamtalen sitter två yngre personer mitt 
emot varandra. Den ena har tagit sig an rollen som sekreterare. Den andra speglar hans 
rörelsemönster och är uppmärksam på hans beteende. Först sitter de med pennor i hän-
derna. Dessa hålls horisontellt mellan pekfinger, långfinger och tumme på båda händer-
na. När Sekreteraren sedan släpper pennan med ena handen för att gestikulera och skri-
va med den så släpper även den andre sin ena hand och håller pennan stilla i den andra.  

Mannen som norm 
Ett belysande exempel ur observationsanteckningarna: 

Vid ett av gruppsamtalen går jag in i ett av de mindre grupprummen. När 
jag kommer in i rummet sitter där fyra kvinnor och en ung man i kavaj som 
utbrister ”Jasså, ska vi två killar hålla koll på alla dessa tjejer” när jag inte 
besvarar kommentaren så upprepas den något omformulerad. Ingen av kvin-
norna säger något emot honom trots att hans kommentar implicerar att det 
behövs män för att kontrollera kvinnor och att det är önskvärt. 

I moderna organisationer och det offentliga samtalet i Sverige idag är jämställdhet en 
prioriterad fråga. En del menar att kvotering till företagsledningar är en genväg. Andra 
menar att det skulle innebära att kvinnor inte skulle rekryteras på grund av kompetens. 
Anledningen till denna diskussion är överskottet av manliga chefer. I den undersökta 
organisationen finns just ett sådant överskott. Däremot pratas det inte om det. Istället 
laboreras med de befintliga maktförhållandena genom att det skojas om dem. Det råder 
osäkerhet kring hur det bör talas om dessa frågor. Skojandet blir då ett sätt att undersöka 
reaktioner på uttalanden med mindre risk för aversiva reaktioner för skojaren. Under 
mötesdagarna var ett återkommande tema i skämten den traditionella yrkesrollsuppdel-
ningen chef – sekreterare. Under den tidigare nämnda ”brainstormingen” så skriver en 
av mötesledarna ned deltagarnas idéer på ett blädderblock. Vid detta tillfälle skojar en 
manlig chef med den kvinnliga chefen som leder deltagarnas rapportering om att han är 
hennes sekreterare. Det skrattas då lite i gruppen. Som jag uppfattar det hamnar skämtet 
i spännvidden mellan att det är svårt att tänka sig en man som sekreterare eller att det är 
en chef som säger sig vara sekreterare. I det ena fallet är det sekreterarrollen som bekö-
nad det skämtas med och i det andra är det sekreteraren som organisatoriskt underställd. 
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Att uttalandet riktas från en man till en kvinna är intressant i och med att det finns en 
maktojämlikhet mellan sekreterare och chef och mellan män och kvinnor. 

I en analog situation efter diskussionen i smågrupper ombeds en ung kvinna agera ta-
lesman för sin grupp. En äldre man som ingått i gruppen korrigerar uttalandet med att 
talesmannen är taleskvinna med tillägget ”Ja, inte för att hon varit vår sekreterare eller 
något sådant.”. De två situationerna är i sig olika men det finns intressanta aspekter ut-
ifrån perspektiv om makt och kön. I den ena situationen ser vi hur den manlige chefen 
själv leker med den underordnade och feminina sekreterarpositionen. I det andra fallet 
är det en manlig chef som försvarar en kvinna gentemot den underordnade positionen. 
Här kommer jag återigen tillbaka till den i metoden nämnda skillnaden mellan intention 
och tolkning. Jag som suttit och observerat just denna grupp kan bekräfta tolkningen att 
det inte varit en sekreterarroll så mycket som att den yngre kvinnan haft en ledande roll 
i gruppen. De andra gruppmedlemmarna satt samtliga riktade mot henne och hon styrde 
talarordningen genom att ge uppmärksamhet åt en person åt gången. Samtidigt anteck-
nade hon det som sades och kunde på så sätt styra sammanhanget. Med den bakgrunden 
kan mannens intention med uttalandet inte alls ha med manlig överordning att göra.  

Männen i arbetsgruppen får ofta inta en roll som expert. När exempelvis en kvinna frå-
gar om var i affärsmodellen som miljöhänseende spelar in. Kvinnan förstår inte när en 
kvinnlig chef förklarar upprepade gånger. När sedan en man förklarar med ett mycket 
konkret men också begränsat exempel nickar kvinnan och säger att hon förstår. Mannen 
tackas också av chefen. Ett annat exempel på ”mannen som expert” ges i en mindre 
grupp. I gruppen finns en kvinnlig medarbetare som även är kund. När ämnet för 
gruppdiskussion en är kundrelation skulle hon kunna ha en hel del viktigt att säga som. 
Hon avbryts dock de första gångerna när hon pratar och slutar sedan att försöka. Istället 
ges mer plats åt männen i gruppen som pratar utifrån erfarenhet av kundmöten. I pratet 
om kunden ges många exempel på mannens normativa position. Det är så gott som all-
tid en ”han” som väljer vilken produkt som ska köpas så länge den inte är specifikt fe-
minin. Trots det pratar kvinnorna mer. Men de börjar prata efter det att männen har 
tystnat. Männen avbryter oftare samtalen.  

En vanlig situation är att kvinnorna i en grupp pratar engagerat om någon situation som 
kommit upp i samtalet. De engagerar varandra och efter ett tag sammanfattas deras dis-
kussion av en man. Undantaget utgörs av några kvinnor i olika grupper som avbryter 
männen, deras beteende är så pass olikt de andra kvinnorna att snabba blickar utbyts 
mellan de andra gruppmedlemmarna när de pratar. Under ett samtal blir det tydligt att 
en kvinna blir avbruten inom några sekunder efter att hon börjat prata. Efteråt kommen-
teras att det inte gått att få stopp på henne. Det tycks finnas en norm i gruppen om hur 
män och kvinnor pratar. Ambjörnsson (2003, s. 77) omnämner i sin avhandling att unga 
gymnasietjejer blir tystare i könsblandade grupper än vad de är i enkönade. Hon visar på 
hur denna tystnad är en del av en normativ femininitet som upprätthålls genom av-
ståndstagande mot det som är annorlunda. I Ambjörnssons avhandling är det en annan 
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gymnasieklass som med sitt högljudda beteende visar på det som inte är rätt (ibid, s. 
57). I de här hänvisade exemplen är det istället den äldre, frispråkiga kvinnan som inte 
väntar på sin tur. Att visa avstånd med himlande ögon eller genom att säga att det inte 
går att få stop på henne är ett sätt att förhålla sig och iscensätta den gällande normen. 
Vid fikat tar hon mycket kakor. Det är en hög på hennes tallrik. Hon pratar mycket om 
det och får uppmärksamhet av det. Det är lite spännande att någon tagit så mycket. De 
andra deltagarna skrattar åt hennes hög med kakor. Särskilt skrattar kvinnorna som där-
igenom bevisar att de aldrig skulle ta så mycket och vilket brytande mot den normativa 
femininiteten kakberget är. 

Omvänt blir det för en manlig chef som är väldigt fårordig. Hans arbete tas ofta upp 
som goda exempel i gruppen men när han ombeds redogöra för dem är det svårt. Han 
räddas av två kvinnliga medarbetare som förklarar å hans vägnar. Under deras gemen-
samma redovisning refererar de till varandra med ”du” och till chefen med namn. De 
bildar tillsammans en slags pyramid där chefen lyfts upp av de två kvinnorna. Konse-
kvensen av att inte namnge varandra utan bara sin manliga chef blir att det namn som 
minns blir chefens medan de båda kvinnorna förblir namnlösa om de inte redan är kända 
för lyssnaren. 

Ett sätt att få syn på den här typen av maktstrukturer är att hitta individer som bryter 
mot dem. I den här studien är det en av de kvinnliga cheferna som starkast går emot och 
ifrågasätter samtliga deltagare. Hon avslutar innan lunch och frågar hur gruppen tänker 
utvärdera sitt arbete. När ingen svarar blir hon tuff mot deltagarna och frågar ”Utvärde-
rar ni inte idag?”. Då märker jag hur jag sitter och ler för att det blir lite obekvämt. Sam-
tidigt utbyts det blickar mellan deltagarna som är ömsom osäkra eller förvånade över ett 
sådant ifrågasättande. Jag får tillfälle att ifrågasätta min egen reaktion på det som händer 
och märker att jag själv ingår i den normativa synen på ”kvinnliga chefer” som kom-
plement till manliga och inte besittande av samma tävlingsinstinkt eller förmåga till att 
vara raka. När denna kvinnliga chef står och ifrågasätter deltagarna, även såväl manliga 
som kvinnliga chefer, blir det lite omskakande och det märks i rummet. 

Heterosexuell katexis 
Den i metoddelen refererade situationen när jag hjälper till att möblera om i konferens-
rummet är ett utmärkt exempel på iscensättandet av heterosexuell katexis – organise-
randet av kroppar, sexualiteter, begär, symboler, diskurser och artefakter. När jag pratar 
om min sambo utesluter jag medvetet att könsbestämma hen. Svaret att ”Då skulle hon 
kunna jobba med oss! (min betoning)” kan te sig oproblematiskt, i det fall antagandet 
om heterosexualitet är felaktigt kan det enkelt korrigeras. Men om jag skulle behöva 
korrigera det varje gång så skulle situationen bli svårare. Den heterosexuella normen 
gör att vi tror oss ha gemensamma erfarenheter som det går att bygga samtal och rela-
tionen på. Omnämnandet av min sambo är inkluderande men om jag hela tiden skulle 
behöva korrigera skulle det bli exkluderande. Med inlärningspsykologiskt språkbruk 
blir jag förstärkt i beteendet att prata om min sambo och då i termer av motsatt kön. Det 
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blir en del av synen på mig. Mitt försök att iscensätta ett annorlunda beteende har 
oskadliggjorts av den starka normen som gör att det går att se förbi det. 

Att prata om sin familj är inte konstigt. Ofta är ens partner och barn det en person håller 
närmast hjärtat. Uppvisandet av tillhörigheten till en familj sker i samtal eller genom 
användandet av accessoarer som förlovnings eller vigselringar. Användandet av ringar 
för att markera det som kallas civilstatus är något som pågår i en mycket större kulturell 
omgivning än den nu studerade. Vid ett av gruppsamtalen blir jag uppmärksam på att 
det endast är en deltagare som inte är ”ringmärkt” och över lag i gruppen är det en ma-
joritet som på detta sätt visar upp sin tvåsamhetsstatus. På en lunch pratar den ena di-
striktschefen om sin fru och sina barn. Med inlärningspsykologiska termer förstärks 
hans heterosexuella beteende av kollegorna som lyssnar och nickar intresserat. Detta 
leder till att beteendet får en större sannolikhet att återkomma. Berättandet kan också ses 
som ett sätt att meddela för omvärlden att ens privatliv faller innanför heteronormen. 
Som chef och därför modell för sådana medarbetare som ser honom som en statusmäs-
sigt åtråvärd position skickar han också ut signaler om eftersträvansvärt beteende. Sär-
skilt som den positiva responsen visar att beteendet stöttas av omgivningen.  

En deltagare berättar att hon tagit ett glas vin med en annan kvinnlig medarbetare kväl-
len innan och att det hade varit trevligt. Hon påpekar att det är sådant som man kan göra 
som singel. Det etablerar på ett sätt utanförskapet ”det är sådant en kan göra som singel” 
blir även ”sådant går inte att göra om man lever i en relation” därmed blir det även ett 
sätt att förstärka den egna positionen gentemot det som är det vanliga i Företaget. 

Att iscensätta sin katexiskompetens, att på ett korrekt sätt agera heterosexuellt, är ett sätt 
att visa på sin tillhörighet och normalitet. En av cheferna ställer sig i mitten av ringen 
och spelar kund och säger ”hur ser kunden ut?” sen gör hon åtbörder kring sin kropp 
och rättar sig ”nej inte ser ut såhär” syftande på sitt utseende. De medelålders männen 
skrattar hummande. Hon har därmed också visat sin kunskap om den framförallt olik-
könade begärsriktning som är självklar i rummet. Att heterosexualiteten är förutsatt vi-
sar sig även när presentatörerna beskriver Företagets målgrupper och synen på vilka 
kunder de har. Företagets största målgrupp kallas ”Expanding families” vilket innebär 
en familj som väntar eller planerar flera barn. De övriga målgrupperna är ”Empty nes-
ters” som ännu inte har barn eller har haft barn men dessa flytt från boet samt ”City 
dwellers” som biter sig fast i staden trots att de har barn. Det förutsätts att hushåll ska 
skaffa barn någon gång under sin livscykel. Om en familj har barn är det naturligt att de 
flyttar från staden, därav ”trots dem har barn”. På en fråga om singelhushåll sägs att det 
finns många sådana men att det inte är så Företaget ser sin kund. En seminarieledare 
ställer sig mitt i salen och säger ”Vem är din kund? Är det en trebarnsmamma som vill 
ha hiss i trapphuset? Eller är det en ’golden age’ som inte vill ha tvåplans radhus?”. I 
samtalet kring kunden är det inte tal om att det finns icke-heterosexuella kunder eller 
vilka önskemål som dessa skulle kunna tänkas ha. Det finns ändå exempel på att Före-
taget vill se mer blandade kundgrupper. En deltagare berättar om ett område som byggts 
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på ett sådant sätt att det varit bara enbarnsfamiljer med ytterligare ett barn på väg som 
varit intresserade. Då togs initiativ för att få en mer ”organisk” tillväxt. 

Familjerna som det talas om är traditionell kärnfamilj. Mamma och Pappa med barn är 
den självklara familjekonstellationen. I Företagets produktportfölj finns bostäder med 
mycket förvaringslösningar. Det finns bland annat ett skåp i hallen vilket är stort nog att 
förvara en barnvagn i. Vid några genomgångar omnämns detta skåp alltid ”Barnvagns-
förvaring”. Genom att dess syfte bestäms som barnvagnsförvaring är det också exklude-
rande gentemot de som inte har barn eller för den del barnvagn. Det förs inte något sam-
tal kring hur det kan underlättas för exempelvis separerade par med delad omvårdnad 
om barnen, styvfamiljer, regnbågsfamiljer med kanske två föräldrapar eller någon annan 
av det som ibland refereras till som ”nya familjekonstellationer”. Det finns också en 
annan form av familj som inte är så särskilt ”ny” och omnämns som ”ensamstående 
kvinnor med barn”. Hur kan de underlätta för sådana? I beskrivningen av ensamstående 
kvinna ryms en del föreställningar kring normalitet. En förälder är alltid ensam om den-
ne är själv, utan partner. Tvåsamhetsidealet som finns inom heteronormen är väldigt 
starkt. Att det i samtalet kring den ensamma föräldern talas om en ensamstående kvinna 
är en spegling av bilden att det är mamman som blir ensam med barnet vid en skilsmäs-
sa. Den ensamma pappan blir aldrig omnämnd. 

Den heterosexuella normen handlar om mycket mer än familjeförhållanden. Under pre-
sentationen visas en bild på en liten tjej med målat ansikte som skrattar och tittar på en 
pojke. Pojken syns bara som ett suddigt bakhuvud i kanten av bilden och upplevelsen 
blir att kameran ser det pojken ser. Presentatören säger att bilden valts för att den visar 
ett äkta möte, vi får veta att den tre år gamla tjejen sitter där och så kommer den 11-
åriga pojken och hon blir kär för första gången. Det är viktigt att inse att det är ett hete-
rosexuellt möte som är äkta. Den lilla flickan blir kär för första gången när hon ser en 
pojke. I en annan situation översätter en kvinnlig chef ”snickare” med ”handyman” vid 
inskrivning i ett protokoll. Hon och en annan kvinnlig chef skojar om att det är det som 
kvinnor vill ha. ”Handyman” syftade här på en händig man både fysiskt och sexuellt. I 
uttalandet om att det är det kvinnor vill ha aktiveras än en gång föreställningen att kvin-
nor attraheras av män. Det kan också ses som ett uttryck för klass eftersom att de två 
tjänstesektorcheferna objektifierar en abstrakt hantverkarman. Därmed kan det sägas att 
deras professionella positioner som chefer gör att de kan leka med genusordningen ge-
nom att sexualisera män som statusmässigt är underordnade dem själva. 

Manlig hegemoni 
Varför är männen på chefsnivå så homogent klädda? Här finns en koppling mellan hur 
kön, etnicitet och klass uttrycks. Connell (1999) har beskrivit begreppet manlig hege-
moni. Där bestäms en mans hegemoniska position utifrån relationer i maktförhållanden, 
produktionsförhållanden och katexis. Kavajen blir ett sätt att visa upp en position. Om 
alla manliga chefer bär kavaj så får en man med kavaj en delaktighet i den hegemoniska 
gemenskapen. 
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Ur observationsanteckningarna: 

Under en presentation om vikten med varumärken så ges exempel utifrån 
dyra bilar, dyra klockor och datorer. För att exemplifiera vikten av varumär-
ken visar presentatören en bild på en vit stol med stålben. Deltagarna om-
beds komma med bud på stolen och någon ropar ”tretusen!” presentatören 
frågar om deltagaren vet vad det är för stol och det vet han. Det är en My-
ran. Presentatören klickar vidare i sin powerpointpresentation och det visas 
en IKEA-logotype bredvid stolen. Hen frågar på nytt om ett pris på denna 
stol som nu är en IKEA-stol. ”Fyrtionio och nittio!” kommer ett snabbt svar 
från en man bredvid den förra som svarade.  

Varför blir det så viktigt att framhålla att IKEA-stolen är billig? Tretusen är en ganska 
korrekt uppskattning av priset på en myranstol designad Arne Jacobsen, medan 49:90 
för IKEA-stolen är en total underskattning. Uttalandet placerar talaren i överordnad i en 
hegemonisk hierarki där pengar och makt har en avgörande betydelse. Genom sin kun-
skap om det korrekta värdet på den dyra stolen impliceras förmåga och kanske viljan att 
köpa den. Okunskapen om värdet av IKEA-stolen visar på en ekonomisk position och 
en syn på billigt som oviktigt. En annan deltagare kommenterar på en liknande bild på 
en lacostetröja att hen just varit i Spanien och där sett hur billiga kopior säljs med sam-
ma märke på. Därför ökar inte värdet på tröjan på grund av lacostelogotypen. Återigen 
presenterar sig en deltagare som kunnig inom vad som är fint. Dessutom visar hen på en 
ekonomisk status i och med möjligheten att åka på semester till Spanien. 

Under samma presentation visas reklam för bilmärket Skoda där bilder visas på led-
ningsgruppen, verkställande direktör, finanschef, ekonomichef och så vidare. Poängen 
med reklamen är att det är en clown som prissättare så att priserna blir så låga att de är 
ett skämt. Samtliga de andra i ledningsgruppen är europeiska män i övre medelåldern 
vilka alla bär mörka kostymer. Reklambilden förutsätter att det är medelålders, europe-
iska män som sitter i ledande positioner. Kanske är det en korrekt bild av Skodas verk-
liga ledningsgrupp. Det intressanta är att det sätt som väljs för att sticka ut är att placera 
ytterligare en man i clownkostym att sätta priser i gruppen. Avvikaren som sätter priser 
finns inom samma hegemoniska grupp som övriga ledningen. Det enda sätt som perso-
nen avviker på är genom sin något lägre ålder och clownsminkning. När den bilden vi-
sas är det ingen som anmärker. Efteråt hör jag inte heller någon kommentera bilden. Det 
är förmodligen en så självklar bild av ledare som presenteras att den inte sticker ut på 
något sätt. 

De chefer som deltar under seminarierna utmärks i sin överordning på ett antal olika 
sätt. De sitter på den främsta raden och där sätter sig ingen annan, trots att de inte fyller 
ut raden. En äldre chef står länge upp och pratar om vad som är bakgrunden till semina-
riedagen och vad den skall innehålla. Det är många bland deltagarna som tittar på var-
andra och ler. Jag får intrycket att just den här personens långrandighet är något som det 
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talas om men sällan påpekas så han ges mycket stor plats och får prata klart. En annan 
chef medger när han startar en av de senare dagarna dagen att han inte vet vad som sagts 
tidigare och att han därför hittar på. Det följs av skratt. Hade det varit lika roligt om det 
varit något som sågs som en nyckelfråga? Eller om en kvinnlig chef sagt det?  

Vid gruppdiskussionerna i smågrupp blir det som väntat så att den med den högsta or-
ganisatoriska positionen leder arbetet genom att definiera frågan och komma med sam-
manfattningar.  Det är även denne som oftast kommer med bedömningar om hur det är 
idag ”så här får det inte gå till”. I en av diskussionerna är det oenighet kring vad som 
faktiskt var uppgiften. En kvinnlig medarbetare har en annan åsikt än chefen och övriga 
i gruppen signalerar osäkerhet. Utan att något beslut fattats börjar så de övriga deltagar-
na att svara mer och mer på chefens frågeställning. Den avvikande kvinnan pratar 
mycket till en början men i brist på gensvar blir hon mer och mer tyst. Till slut pratar 
hon lika lite som övriga kvinnor i gruppen.  

Övrig kategorisering 
Denna kategori tillkom då jag i mina anteckningar fann observationer som var viktiga ur 
ett perspektiv som sätter övriga observationer i en större kontext. Detta utan att det ob-
serverade beteendet är direkt iscensättande av kön eller sexualitet. Exempelvis säger en 
deltagare till mig att det är annorlunda bara att sitta i en ring. Förklaringen till det sägs 
vara att det är ett ingenjörsföretag. Alltså visar det faktum att stolarna står i en stor ring 
istället för på rader på golvet något om dagen. Den är annorlunda. Kanske är det ett bra 
sätt att etablera nytänkande hos deltagarna. Kanske är det lättare för deltagarna att bort-
se från dagen när de kommer tillbaka till att inte sitta i ring. Företaget har enligt denna 
och andra observationer ett starkt naturvetenskapligt arv och enligt kanaler som för 
högsta ledningens åsikter vidare till gruppen ska de bygga enligt industrialiseringsprin-
cipen. Det ger skalfördelar genom att bygga mycket av samma produkt. Företaget ska 
också differentiera genom att presentera produkten i olika ”förpackning”. De olika för-
packningarna ska ge kunden upplevelse av flera erbjudanden.  

En omgivande faktor till synen på jämställdhet och jämlikhet inom gruppen är den syn 
på sanning och vetenskap som finns. Denna är påverkad utifrån av utbildningar, samtal 
och medier. En deltagare berättar om en studie som visar att människor föredrar bilder 
av en tundra framför sådana av andra miljöer. I det teveprogram som presenterat studien 
gavs en evolutionistisk förklaring till ”reptilhjärnan” – att människor vill ha lätt att upp-
täcka fiender och nära till bytesdjur och föda. Detta är en av få gånger som jag gett mig 
in i diskussion med deltagarna och jag problematiserar här hans bild genom att säga att 
den empiriska kunskap som fås av studien är att deltagarna tenderar att välja den be-
skrivna tundran. Den evolutionära tolkningen är pålagd efteråt och är en högst tveksam 
kausalitetsförklaring som ger sken av biologi därmed lånar av den stora tilltro som na-
turvetenskaperna tillmäts. 
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Lokalen är en 1700-talsherrgård i en närförort till Stockholm. Den är modernt inredd 
men upplevelsen av historia är ändå påtaglig. Det finns därmed etablerade strukturer om 
herrskap och tjänstefolk i lokalen. Arbetsfördelningen bland personalen är också köns-
uppdelad så att det är kvinnliga värdar som tar emot, blandat i köket, kvinnliga servitri-
ser och en manlig kökschef som kommer ut och beskriver lunchen. Platsen är också 
bekant för de som ingår i ledningsgruppen. De har ofta möten här. På sätt och vis blir 
det hemmaplan för dem och övriga medarbetare får en möjlighet att komma hit och 
känna på hur det kan vara. Genom tal om hur det ”brukar vara” på anläggningen etable-
rar vissa chefer sig som experter på platsen. 

Efter lunchen serveras kaffe och chokladbollar. När gruppen sakta har börjat gravitera 
tillbaka till konferensrummet startar en diskussion om vad chokladbollar egentligen 
heter. En äldre man säger först att det var goda negerbollar innan han inser att numer får 
man inte säga så. Olika förslag ges på vad den korrekta benämningen är. Stämningen är 
uppsluppen och diskussionen blir smått raljant över att det ska ändras på gamla etable-
rade benämningar. Ytterligare en person kommer in i rummet och frågar vad det pratas 
om. Hen får veta att de diskuterar chokladbollar och mannen säger ”jag vet inte vad jag 
ska kalla den!”. ”Det heter ju negerboll!” säger flera. Några påpekar att det faktiskt job-
bar en svart servitris på anläggningen och då går det inte att gå runt och säga ”neger-
boll”. Samtliga i rummet kan klassificeras som nordeuropéer och i samtalet finns lite av 
en indignation över att få vedertagna uttryck ifrågasatta utifrån. Diskussionen om ne-
gerbollar startade i rikstäckande medier när en person anmälde ett konditori i Sjöbo till 
ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO (Rothenborg, 2004) för att skylta om 
negerbollar. Anmälan har därefter tagits tillbaka efter att namnet på sötsaken ändrats till 
heter Brancoboll. Däremot finns händelsen kvar som symbol för upprätthållandet av 
politisk korrekthet i strid mot allmänt tyckande. Att påstå att det är självklart att säga 
negerboll så länge inte någon som kan definieras som neger finns i rummet tyder på att 
det finns en annan norm under ytan. Återigen framhålls normen genom att påtala avvi-
kelse. ”Vi”, tycks det säga, är mer öppna för olika människors individuella uttryckssätt 
än ”de där” som förbjuder ord. 

D I S K U S S I O N  

Syftet med denna studie är att undersöka hur könsbestämmande och heteronormativa 
praktiker iscensätts i det interpersonella samspelet i arbetsgrupper på en arbetsplats. 
Med personlig erfarenhet av att arbeta inom tjänstesektorn hade scenerna som observe-
rats hög grad av igenkänning. Den subjektiva upplevelsen har varit att denna studie väl 
representerar hur det ser ut på många arbetsplatser idag. Många av de sätt att iscensätta 
kön och sexualitet på en arbetsplats som framkommer i resultaten har paralleller med 
den tidigare forskning som tagits upp.  
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Särhållandet av könen och homosocialiteten 
Observationerna pekar på att detta iscensättande sker bland annat genom att könen delas 
upp med hjälp av klädval, smink och accessoarer vilket kan ses som en del i 
sex/genussystemet. De ges sedan olika roller och ansvarsområden vilka upprätthålls 
genom samtalandet omkring dessa roller. Individerna i de enkönade grupperna umgås 
mycket med varandra på olika sätt som etablerar de intressen som anses vara önskvärda 
bland medlemmarna i grupperna. Det finns också skillnader i hur de olika könen umgås 
inom gruppen. Kvinnorna har mer fysisk kontakt och visar mer ömhet och pratar om 
inredning, hushållsarbete och barn. Liknande uppdelningar och iscensättanden går att 
finna i Ambjörnsson (2003) där gymnasietjejerna var mycket måna om att iscensätta 
kvinnlighet genom klädval, sminkning och sätt att konversera. Sättet att prata skiljde sig 
för tjejerna mellan könsblandade och enkönade grupper. Det som var gemensamt var att 
det kom återkommande påminnelser om hur en tjej skulle vara. På ett liknande sett har 
deltagarna i denna studie definierat kvinnlighet genom attribut som hästsvans eller 
handväska och kvinnliga ansvarsområden inom hemmet och med barnen. Flera likheter 
går att finna i den ”tysta feminina” position som både Ambjörnssons tjejer och mina 
kvinnor ibland tenderade att fylla. Dessutom finns mer fysisk kontakt mellan kvinnorna 
i båda studierna. Männen är mer distanserade och pratar mer om teknik. Detta beskriver 
det som tagits upp som homosocialitet och etablerar skilda hierarkier. 

Mannen som norm 
Inom könsgrupperna utvecklas särskilda sätt att umgås och detta cementerar männen 
som en överordnad grupp, exempelvis är det helt oproblematiskt att visa en bild av en 
ledningsgrupp innehållande enbart medelålders europeiska män. Citatet i resultatdelen 
om att ”vi två killar ska hålla ordning på alla dessa tjejer” visar att den kan vara uttalad. 
I Brunis (2006) vinjett ifrån ett IT-företag beskriver han hur han snabbt blev insläppt i 
den mansdominerade gruppen och för ett resonemang kring hur detta hänger ihop med 
homosocialitet. Att komma in i en grupp med män är lättare för en man i och med att 
vissa gemensamma faktorer är implicerade. Formulerandet av uttalandet som ett skämt 
tar även Bruni upp som en faktor. Det blir svårt att bemöta då skämtet förutsätter en 
åsikt eller värdering som inte delas av åhöraren samtidigt som det är känsligt att komma 
med en förmaning som lätt kan tolkas som fördömande eller humorlöst. I en forsknings-
situation tillkommer även viljan att komma in i gruppen. 

Min egen reaktion på den ”tuffa” chefen är intressant. Jag inser att jag själv ingår i 
iscensättandet av normer. När jag hajar till över det ovanliga i det raka beteendet på-
minner det om den relativa överordning som den manliga homosocialiteten innehar för 
mig själv. Att manliga chefer är auktoritära är mer accepterat än att kvinnor är det. Detta 
brukar benämnas komplementsidén, att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser ska 
utföra arbetet på ett kvinnligt sätt. Komplementsidén tas upp av Siegfelt och Emond 
(2005). Den är troligen applicerbar i en vidare kontext men beskriver en mekanism som 



32 

 

ofarliggör kvinnliga chefer eftersom de identifieras som just ”kvinnliga chefer” och inte 
som chefer. Chef är något som bara förefaller existera i den manliga homosocialiteten. 

Att se den sociala världen som en hierarki med den hegemoniske maskuliniteten på top-
pen iscensätts genom åberopandet av konsumtionspotential och kunskap om produkters 
värde. Myranstolen är värd mer än IKEA-stolen. Eftersom denna maskulinitet är ett 
ideal är det så gott som ouppnåeligt och som med andra ideal förändras det när det väl 
skulle vara uppnått. Detta kan förklara den strävan som finns även ibland de som är på 
toppen i de flesta av de sociala pyramiderna. Då de högsta cheferna enligt Holgersson 
(2003) rekryteras med detta ideal i åtanke påverkar detta även idealen i organisationen 
genom den teori om modellinlärning som nämndes i inledningen. Medarbetare ser che-
fer som beter sig på vissa sätt och kommer enligt modellinlärningsteorin att anamma 
liknande beteenden så till vida de ser chefen som en person som är en modell. Att leva 
upp till ett maskulinitetsideal som bestäms utifrån relationer om makt, produktionsför-
hållanden och katexis, gör att även en heterosexuell man kan komma att hamna på ef-
terkälken om han inte lever upp till idealet. Det gör i sin tur att avvikande grupper 
kommer ännu längre ut i periferin. 

En ganska livlig diskussion förs om det är okej att använda termen ”negerboll” om ett 
välbekant bakverk som det varit debatt om några år tidigare. Diskussionen blir ett möj-
ligt sätt att reglera politisk korrekthet genom att först göra sig själv i sin normativa roll 
till offer för åsiktsförtryck och sedan skratta åt de som är politiskt korrekta. Till sist 
framgår en hel del positionerande i ekonomisk status vilket kopplas till (Connell, 1999) 
teorin om hegemonisk maskulinitet och visar på hur maktstrukturer iscensätts även 
inom manligheten. Då blir även frågor angående etnicitet och socialklass aktuella för att 
förstå konstruktionen av manlighet. 

Katexiskompetens 
Genom att samtala omkring sin familjesituation visas familjen upp och personen är in-
sorterad i det normala. Att sätta in barns interpersonella beteenden i en heterosexuell 
förståelseram är ett sätt att iscensätta heteronormen ur ett betraktarperspektiv. Institutio-
nella praktiker sätter en yttre förståelseram kring hur socialt samspel kan och bör tolkas. 
Den rådande vetenskapssynen är biologisk och det är reptilhjärnan som styr exempelvis 
val av boendemiljö. Detta kan även styra vad som legitimerar en idé.  

Att visa sin position som upprätthållande en sexuellt och socialt normativ position som 
familjefar eller mor har kommit upp under observationerna. Holgersson (2003) för fram 
familjens vikt för män i ledande positioner. Äktenskap och barn betraktas som en till-
gång för män. Mäns familjeansvar är dock underordnat det organisatoriska intresset. För 
kvinnor förväntas intressena vara de omvända och därmed hålls kvinnor med familj 
utanför maktens korridorer. Då personer som avviker från den heterosexuella normen 
inte heller förväntas kunna skaffa barn är dessa uträknade genom samma process. Den 
återgivna situationen då en manlig chef pratar om sin heterosexuella familj kan tolkas 
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som ett sätt att visa upp sin acceptabla situation. Det kan ses som ett exempel på hur 
även de som kan sägas uppfylla den hegemoniska maskuliniteten också är begränsade 
av den och bundna till att leva upp till den. I Holgersson förklarar informanten att det 
finns en risk att en chef som inte är ”familjefar” skulle uppfattas som antingen en risk 
för att han skulle kunna vara ett hot mot den egna heterosexuella relationen eller till och 
med homosexuell. Därmed blir en singelman i den situationen queer i det att han oroar 
den etablerade strukturen genom att hans brist på familj misstänkliggör honom som bög 
eller Casanova. Den som är singel i storstaden ligger ändå bättre till än på landsbygden. 
Uttalandet om att dricka vin med en kompis efter jobbet är ”sånt man kan göra som 
singel” fungerar exempelvis annorlunda i Norrlands glesbygder där den sociala samva-
ron konstrueras kring tvåsamheten och dit den romantiska bild som på senare tid skapats 
kring singellivet inte nått (Nordin, 2005). 

Frånvaro 
Ingen undersökningsdeltagare omnämndes som icke-heterosexuell eller påtalade detta 
genom att referera till sin partner på något annat sätt än med det motsatta könets be-
nämningar. Det kan mycket väl ha funnits personer som inte identifierade sig som hete-
rosexuella men det var inget som kunde observeras. Inte heller förekom något som kun-
de identifieras som diskriminerande eller homofobiskt. En möjlig förklaring till bristen 
på öppet icke-heterosexuella kan däremot vara mängden iscensättandepraktiker kring 
heteronormativt beteende. Robertsson och Tovatt (2007) samt McDermott (2006) påta-
lar att det är en vanlig strategi att antingen inte rätta personer som förutsätter heterosex-
ualitet och även att det upplevs som ansträngande att ständigt behöva bryta mot det som 
är ”normalt”. Exempel på detta förutsättande finns även resultaten i denna studie bland 
annat där min sambos kvinnliga kön förutsätts. 

Eftersom samtliga undersökningsdeltagare arbetade inom tjänstesektorn så kan inte 
iscensättningsjämförelser på grundval av klass göras. Men med hänvisning till tidigare 
forskning kan tänkas att just klass kan vara en förklaring till den tillåtande och icke-
diskriminerande miljön. Detta eftersom klass förefaller moderera synen på icke-
heterosexuella (Ambjörnsson, 2003; Sahlström & Bildt, 2006). Detta kan förklaras av 
att normen i medelklassen ser annorlunda ut än i arbetarklassen vad gäller sättet att utta-
la sig. Att så är fallet bland Ambjörnssons studieobjekt är tydligt från hens avhandling. 
Där ser man hur BF-tjejerna (som oftare är från arbetarbakgrund) har ett betydligt hår-
dare språk med mer skällsord och svordomar. Sahlström och Bildt har utgått ifrån en 
enkätundersökning om hur stark heteronormen var på informanternas egen arbetsplats 
där resultaten visade att heteronormen bedömdes starkare av arbetare än av tjänstemän. 

Omvärldsfaktorer 
Eftersom produktionen av många saker idag är industriell är det kanske svårt att pro-
blematisera idén. Att som Företaget önskar använda sig av massproducering och ge en 
skenbar valmöjlighet med hjälp av olika inramning är ett smart sätt att utnyttja att det 
blir billigare att producera fler av samma samtidigt som kunden kan välja något som 
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den gillar. Det döljer dock den normerande effekt som kommer av att samma form säljs 
till många. Snus är återigen snus om än i gyllene dosor. Att bostäder konstruerar vårt 
sociala samspel är på en gång uppenbart, eftersom så mycket socialt samspel sker i dem, 
och osynligt, eftersom de alltid är där och många formelement är fasta.  

Vad har den evolutionära tolkningen av forskningsresultatet i det refererade tevepro-
grammet med heteronormativitet att göra? I detta företag med många ingenjörer finns en 
grundläggande tilltro till positivistiska idéer och naturvetenskap. Den tilltron kan göra 
det lätt att acceptera relativ ovetenskapliga utsagor om de ikläds en naturvetenskaplig 
mantel. Det finns liknande idéer i jämställdhetsdebatten. Kvinnor tar hand om barnen 
därför att det finns någon biologisk förklaring. Eller evolutionen har gjort att män och 
kvinnor är attraherade av varandra för att det är så mänskligheten förs vidare – hetero-
sexualiteten är det naturliga för att den är reproduktiv. Fastän det som krävs för att föra 
arten vidare är inte att män och kvinnor har sex och lever hela sina liv tillsammans i 
tvåsamhet utan att det föds barn. Det säger egentligen ingenting om hur människor ska 
leva tillsammans. Iscensättandet i heteronormen innebär alltså att de kategorier som vi 
anser vara ”naturliga” i själva verket upprätthålls i sociala interaktioner. Exempel på 
detta kan vi se i godtyckliga uppdelningar som män, kvinnor, homo, hetero, bi, trans 
eller etnisk tillhörighet som sedan förstärks genom ”tuffa killar gråter inte”, i reklam där 
män och kvinnor beskrivs som naturligt attraherade av varandra eller i gemenskap inom 
de grupperna. 

Konsekvensberoende 
Den kvarvarande känslan från observationerna är öppenhet och vilja att inkludera snara-
re än diskriminering. Det har ändå gått att observera ett antal områden där kön och sex-
ualitet iscensatts. En förklaring till att det beteendet fortsätter är att det efterföljs av för-
stärkande konsekvenser. Beskrivningen om att beteenden som förstärks återkommer 
leder lätt till en bild av att någon säger ”vad bra att du pratar om heterosexuella saker”. 
Så är inte fallet. När någon pratar om sin familj känner andra igen sig och trots att vissa 
inte gör det kanske de ändå ställer följdfrågor eller ler varmt åt den känslomässiga ladd-
ning som en person som pratar om en vistelse på BB varit. Det är vad som kallas ”natur-
liga förstärkare” i inlärningspsykologin. Det är belöningar för beteenden som finns i den 
sociala miljön utan intentionell påverkan (Ramnerö & Törneke, 2006, ss. 221-222).  

Metod 
Företeelser som de iscensättanden som jag beskrivit tog ett tag att få korn på. Jag upp-
levde till en början arbetsgruppen som jämställd och att uppgifter och ansvar var väl 
uppblandat mellan könen. Förmodligen kom det av en ”hemmablindhet” eftersom jag 
har egna erfarenheter av att interagera i liknande miljöer. Sen barnsben faktiskt, då båda 
mina föräldrar innehaft tjänstemannapositioner. Jesper Fundberg (2003) som har skrivit 
om maskulinitetskonstruktioner i ett pojkfotbollslag berättar om en liknande blindhet i 
och med sin egen fotbollshistoria. Så småningom började jag få korn på skillnader och 
iscensättande praktiker. 
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Att som i denna studie använda sig av deltagande observation kan resultera i en hög 
validitet. Observatörens påverkan på resultaten är problematisk men jämfört med exem-
pelvis en experimentell ansats där deltagarna skulle ha inträtt i en kontrollerad miljö och 
alla störande företeelser avlägsnats så förefaller min inblandning som marginell. Att jag 
som observatör själv gått omkring, suttit med och studerat samspelet i de grupper som 
jag studerat ger bättre intern validitet än om jag hade delat ut enkäter eller intervjuat 
deltagarna i efterhand. Eftersom jag varit själv och bara antecknat det som jag lagt mär-
ke till så har jag svårt att hävda att jag sett allt det som varit av intresse. Detta är ett reli-
abilitetsproblem som alltid finns i observationsmetodiken (Fangen, 2005, s. 271). Ett 
sätt att stärka reliabiliteten i en kvalitativ uppsats är att i så lång utsträckning som möj-
ligt beskriva observationerna och analysarbetet i rapporten. Detta ger emellertid en väl-
digt tråkig läsning och den resulterande rapporten blir en balansgång mellan beskriv-
ningar och läsbarhet. Istället för validitet och reliabilitet har begreppet bekräftbarhet 
föreslagits för kvalitativa metoder (Fangen, 2005). Detta innebär att resultaten, som i 
denna studie, jämförs med liknande forskning. 

Framtida forskning 
Det är viktigt att fortsätta forska om heteronormativitet på arbetsplatser eftersom hete-
ronormen exkluderar vissa grupper och bidrar till en dålig arbetsmiljö. Tidigare forsk-
ning har visat att enkla interventioner ger signifikant förbättrad arbetsmiljö för dem som 
avviker ifrån normen (Hebl & Griffith, 2002). Detta resultat stöds av McDermott angå-
ende psykisk hälsa bland lesbiska. Hebl och Griffith beskriver att en skriven icke-
diskrimineringspolicy och utbildning som specifikt behandlar HBT-frågor samt stöd för 
homosexuellas aktiviteter korrelerade signifikant med grad av öppenhet som kan för-
bättra den psykiska hälsan bland HBT-personer på arbetsmarknaden. Det är dock viktigt 
att åtgärderna som införs inte blir inriktade bara på att förändra för icke-heterosexuella 
utan att också sikta in sig på heteronormen som är begränsande även för heterosexuella 
(Sahlström & Bildt, 2006).   

Inom den inlärningspsykologiska skolan återfinns teorin om relationell inramning, eller 
relational frame theory (RFT), denna teori ger en förklaringsram för verbalt beteende. 
Människor ramar in företeelser i verbala konstruktioner som baseras på relationer mel-
lan dem. Dessa relationer påverkar även de funktioner (värderingar, emotioner eller 
perceptuella upplevelser och minnen) som finns kopplade till företeelserna  

RFT ger ett teoretiskt ramverk för experimentell metod vilket möjliggör kvantitativ 
forskning på sociala normer. Detta skulle kunna queera den ideologiska ståndpunkt som 
funnits hos många genusforskare att använda sig av kvalitativa metoder sedan på grund 
av att kvantitativ metod ansågs maskuliniserad och upprördes över indelningen i ”hård” 
kvantitativ och ”mjuk” kvalitativ data. Men nu hörs röster som menar att det är dags att 
återta den kvantitativa metoden (Järviluoma, Moisala, & Vilkko, 2003, ss. 23-24). Det 
skulle kunna vara att queera genusvetenskaplig metod och kanske kunna rucka på den 
stora dikotomiska klyftan mellan kvalitativ och kvantitativ metod. 
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