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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att studera hur identitetsskapande sker för enskilda normbrytande 

individer på den svenska arbetsmarknaden och deras egna upplevelser av att arbeta i ett 

mansdomsinerat yrke. Uppsatsens frågeställning är följande: ”hur identifierar sig kvinnliga 

väktare med sin yrkesroll?”. För att besvara vår frågeställning har vi studerat individernas egen 

uppfattning om sin yrkesroll, eventuella hinder och möjligheter som upplevs i arbetet samt hur 

interaktion och förväntningar föreligger med kollegor och omgivning. Vi valde att använda oss 

av en kvalitativ studie där vi genomförde 6 kvalitativa intervjuer med kvinnliga väktare. För att 

strukturera upp intervjuerna valde vi att arbeta utifrån ett deduktivt arbetssätt där vi använde oss 

av teorier och tidigare forskning som beskriver den könssegregerade arbetsmarknaden, hur 

identitetskapande processer sker i förhållande till den heterosexuella normen samt teorier som 

beskriver ett könssocialiserat samhälle där mannen ses som normen. Huvudresultatet bygger 

följaktligen på både deduktiva huvudteman som vi fann i tidigare forskning och teori samt 

induktiva underkoder som vi fann i vår empiri. Huvudresultatet i vår studie antyder att 

respondenterna arbetar aktivt genom tre processer, yrkesroll, interaktion och förväntningar för att 

forma sin yrkesidentitet. Resultatet är följaktligen att respondenterna arbetar aktivt för att kunna 

identifiera sig, och bli identifierad av andra, med den manliga väktarrollen. Samtidigt tampas 

respondenterna med förvätningar från kollegor och omgivning att efterlikna det som anses vara 

en kvinnlig roll. Resultatet visar att det finns en inre konflikt i respondenternas yrkesidentitet där 

respondenterna utför manligt kodade handlingar för att försöka identifiera sig med den manliga 

normen i väktaryrket. Konflikten uppstår eftersom detta inte passar, kulturellt sett, ihop med 

idealbilden av den kvinnliga rollen som respondenterna förväntas att efterlikna av omgivningen 

och kollegor. 
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1. Inledning 

Enligt SOU (1998:6) förvärvsarbetar kvinnor och män i ungefär samma utsträckning på den 

svenska arbetsmarknaden. Enligt The Global Gender Gap Report (2013) är Sverige, bland de 

andra nordiska länderna, i en topp placering angående män och kvinnors förvärvsarbete på 

arbetsmarknaden. Vidare förklaras det att Sverige och de nordiska länderna har lyckats att 

överbygga 80 procent av könsskillnaderna på arbetsmarknaden (The Gender Gap Report, 2013). 

Trots dessa jämställda siffror är den svenska arbetsmarkanden också en utav de mest 

könssegregerade arbetsmarknaderna i världen (SOU, 1998:6). Enligt SOU (1998:6) tar sig den 

segregerade arbetsmarknaden i uttryck då män och kvinnor arbetar inom olika branscher och 

yrken. Den offentliga sektorn präglas av kvinnlig arbetskraft och bygg- och teknikbranschen 

domineras följaktligen av manlig arbetskraft (SOU, 1998:6). Vidare beskriver SOU (1998:6) att 

de kvinnliga yrkena har tendenser av att vara lågavlönade. Enligt SOU (1998:6) kallas detta för 

horisontell könsuppdelning där män och kvinnor arbetar inom olika yrkesområden. Den svenska 

arbetsmarknaden utmärks även av den vertikala könsuppdelningen vilket innebär en försämrad 

möjlighet för kvinnor att nå högre arbetspositioner. Detta i och med att kvinnodominerande 

yrken, generellt sett, inte har möjligheter att tillhandahålla tillräckligt bra karriärmöjligheter 

(SOU, 1998:6, s. 91).  

 

Trots denna segregerade arbetsmarknad finns det, enligt Alvesson & Billing (1999), personer 

som bryter mot normen om vad som anses vara manliga och kvinnliga yrken. Forskning kring 

normbrytande individer på den svenska arbetsmarknaden är särskilt begränsad till de manliga 

normbytarna där exempelvis studier har genomförts på manliga sjuksköterkor av bland annat 

Ekstrand (2005). Han har i sin studie undersökt hur manliga sjuksköterskor formar sin identitet. 

Även Carlsson (1988) och Robertsson (2002) har forskat kring manliga sjuksköterskors syn på 

sitt arbete samt könssegregation inom vårdyrket. Den omfattande forskningen om manliga 

normbrytare har genererat i att forskning av kvinnor i mansdominerande yrken är nästintill 

obefintlig. Därför finner vi det sociologiskt intressant att studera kvinnliga normbrytare i 

mansdominerade branscher.  
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2. Syfte och frågeställning  

Genom att studera normbrytande individer skulle detta kunna generera i en ökad förståelse kring 

de faktiskt rådande normerna i samhället. Att studera kvinnliga normbrytare kan generera i en 

förståelse kring de könsnormer som är etablerade. Studien är således relevant då den försöker 

förstå svårigheter i att vara kvinnlig normbrytare inom en mansdominerad bransch. Syftet med 

denna uppsats är därför att undersöka hur identitetsskapande sker för normbrytande individer på 

den svenska arbetsmarknaden samt deras egna upplevelser av att arbeta i ett mandominserat 

yrke. Genom detta syfte valde vi att fokusera på kvinnliga väktare då dessa är en minoritet i en 

mansdominerad bransch då detta är ett tydligt exempel på normbrytande beteende. För att 

specificera och avgränsa vår studie har vi arbetat fram en frågeställning som lyder: ”Hur 

identifierar sig kvinnliga väktare med sin yrkesroll?”. Med identifikation avses i denna uppsats 

respondenterna egna igenkännande kopplat till sin yrkesroll. 

 

2.1 Avgränsningar  

Vi har valt att avgränsa vår studie till att enbart undersöka kvinnliga väktare. Detta för att, som 

tidigare nämnt, forskning om kvinnor i mansdominerande branscher är marginell. Dock 

bestämde vi oss för att inte begränsa oss till endast ett arbetsområde inom väktaryrket då 

kvinnliga väktare var svåra att nå.  

 

2.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med att framföra övergripande bakgrund om väktaryrket. Butlers (1999) teori 

om kön och genus samt könsidentiter kommer sedan att redogöras med hjälp av andra tolkningar 

av Wharton (2005), Alvesson och Billing (1999) samt Thomson (2003). Teorin utmynnar senare 

i tidigare forskning där vi redovisar för den svenska arbetsmarkanden ur ett historiskt perspektiv. 

Tidigare forskning avhandlar även identitetsbegreppet och normbrytande individer kopplat 

samman med teorin. Efter tidigare forskning behandlar vi metoddelen där studiens 

tillvägagångsätt redovisas ur ett kritiskt perspektiv. Vidare redovisas resultatet och analys för att 

sedan avsluta med en diskussion samt förslag om tidigare forskning. 
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3. Bakgrund 

Väktaryrket präglas till stor del av omväxling och möjlighet till många olika arbetsuppgifter.  

Några exempel på olika arbetsuppgifter och yrkesroller kan bland annat vara ronderande väktare 

där man åker runt och patrullerar samt bevakar olika fastigheter, stationär väktare där man bland 

annat bevakar in- och utpasserande i lokaler och butikskontrollant där man kan arbeta i 

civilkläder eller i uniform och är där för att förebygga snatteri och stölder (Arbetsförmedlingen, 

2012). Även om dessa är olika arbetsområden så har de ändå många egenskaper gemensamt. För 

att klara av väktaryrket bör man, enligt Arbetsförmedlingen (2012), inneha bland annat 

egenskaper som att var hjälpsam och ärlig, stresstålig och flexibel, vid god hälsa och vara 

psykisk stabil. Vidare bör en väktare inneha egenskaper som att vara handlingskraftig, 

serviceinriktad, kunna hantera konflikter samt att vara uppmärksam. För att få arbeta som 

väktare krävs en särskild väktarutbildning och omfattar således 288 timmar och sker i två olika 

delar (Arbetsförmedlingen, 2012). Utbildningen varvas även med praktiska övningar som måste 

upprepas och omprövas vart fjärde år (Arbetsförmedlingen, 2012).  

 

4. Teori  

För att förstå kvinnors identifikation med sin yrkesroll i en mansdominerad bransch har vi valt 

att tillämpa Butlers teori (1999)  om kön och genus. Detta för att få en ökad förståelse kring 

varför män och kvinnor väljer att handla utifrån olika handlingsmönster och varför det är viktigt 

för individer att visa genom sina aktiva handlingar vilket kön de tillhör.  

 

Över tid har genus och kön haft olika betydelser. Forskare har gjort skillnad och benämnt de två 

begreppen separat. Butlers teori (1999) är vad som definieras som ”tredje vågens feminism” 

vilket innebär att Butlers tolkning (1999) av kön och genus är baserade på varandra där det inte 

görs någon åtskillnad på dessa två begrepp. Butler (1999) menar att mycket av det som var 

ämnat för att ifrågasätta biologin används idag som argument för att legitimera idén om det 

biologiskt orubbliga könet. Idén om det biologiska orubbliga könet innebär att samhället verkar 
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enlig en föreställning om att det endast existerar manligt eller kvinnligt och inget där emellan 

utan är baserad på fasta biologiska könskategorier.  

 

Butler (1999) hävdar att både människans kön och genus är begrepp som är kulturellt 

konstruerade samt är i ständig konstruktion via språket. Detta är även via språket och den sociala 

konstruktionen som begreppen blir förstådda. Människans kunskap om kroppar är därför inte en 

naturlig process utan är något som ständigt skapas och bibehålls i samhället. Butler (1999) 

diskuterar och förhåller sig kritiskt mot tanken om det orubbliga könet och anser att det 

orubbliga könet är en samling idéer, tankar och värderingar som är baserade på den 

heterosexuella normen som tar avstamp i fortplantingsprocessen. Genom att basera könen på 

denna princip kan kön endast anta två olika former, man eller kvinna (Butler 1999). Butlers teori 

(1999) innebär alltså att vi har konstruerat två könssystem som är baserad på en heterosexuell 

melankoli som kommer att göra det omöjlig för gränsöverskridande identifikationer och som på 

detta sätt ”tvingar” individer att vara och ses som antingen man eller kvinna.  

 

Butler (1999) hävdar även att genusbegreppet är kulturellt konstruerat där genus baseras på 

föreställningen om det orubbliga könet (Butler 1999). Butler (1999) menar därför att 

genusbegreppet som en social konstruktion också kan bestridas och ifrågasättas. Vidare 

diskuterar (butler (1999) att genus tar sig form och uttryck i de två typer av kön som anses 

existera i samhället. Genusbegreppet är således inte den mångfaldiga tolkningen av könet som vi 

tror att det är då begreppet endast kan överensstämma med två olika könskategorier, man eller 

kvinna. Likt hur könet är uppbyggt på heterosexuella normer menar Butler (1999) att för att 

kunna upprätthålla de två genustyper som existerar så krävs både stabilitet och motsatsbaserad 

heterosexualitet. Detta i och med att Butler (1999) hävdar att en person är sitt genus i den 

utsträckning som individen inte är det andra. Individens egna genus får en innebörd när vi kan 

relatera och definiera en annan typ av genus (Butler, 1999). Genom att förhålla sig till det kön 

och genus individen inte tillhör utformas, enligt Butler (1999), på så sätt motpoler som kommer 

att känneteckna vad som definieras som manligt och kvinnligt. Således har ett genuskontrakt 

skapats mellan män och kvinnor (Butler, 1999). När individer rättar sig efter och handlar utefter 

genuskontraktet skapas och upprätthålls en könsordning och om individer inte skulle handla 

utifrån vad som anses manligt eller kvinnligt kan könsordningen komma att rubbas (Butler 
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1999). Genom ett aktivt handlande utifrån manligt och kvinnligt kodade handlingar formar detta 

en tydlig könsuppdelning i samhället där arbetsmarknaden är ett tydligt exempel på detta. Det 

existerar således normativa idéer om vad som anses vara manliga och kvinnliga yrken som 

individer rättar sig efter. De normativa idéerna har följaktligen genererat i både vertikal och 

horisontell könsuppdelning på den svenska arbetsmarknaden där manliga arbeten tenderar att 

värderas högre än kvinnliga yrken (SOU, 1998:6).  

 

För att återkoppla till Butlers resonemang (1999) går det inte att separera kön och genus då dessa 

begrepp grundar och stödjer sig i varandra. Varken kön-eller genusbegreppet kan inte fungera 

utan den andres existens (Butler 1999). Butler (1999) menar att idén om det orubbliga könet samt 

hur genus är baserad på det orubbliga könet är en kulturell konstruktion där kulturen är det som 

har skapat det orubbliga könet som sedan genusbegreppet hjälper till att upprätthålla.  

 

Dock menar Butler (1999) att bara för att kön, och därmed genus, är kulturellt konstruerat 

betyder det inte att dessa begrepp är ”fritt konstruerade”. Butler (1999) hävdar att det finns lagar 

och riktlinjer för hur och varför man ska konstruera något och att kulturen förhåller sig till dessa.  

(Butler 1999). Dessa lagar, normer och uppsättningar utformar idéerna kring det biologiska 

orubbliga könet. (Butler 1999). Genus är därför konstruerat på en viss determinism (Butler 

1999). Alltså, när kulturen konstruerar genus genom dessa lagar och uppsättningar, förefaller 

genus lika determinerat som kön samtidigt som det också tenderar att bli lika orubbligt som idén 

om det biologiska könet (Butler, 1999). I detta fall är det inte biologin som bestämmer utan 

kulturen som bestämmer biologin och därmed även genus (Butler 1999). Butler (1999) hävdar att 

biologin och kulturen är i ständigt samspel och att inget av begreppen kan formas och skapas 

utan det andra. Kulturen och biologin bidrar på detta sätt till begräsningar då Butler (1999) 

menar att kön och genus är vad individer identifierar sig med. Vad som begränsar individer är 

således, enligt Butler (1999), könet som ”talar om” vilket genus individer ska identifiera sig med. 

Kulturen hämmar även utvecklingen av nya identitetsbegrepp, detta i och med att identiteter 

bestäms inom ramen för de rådande kulturella förhållandena (Butler, 1999). 

 

Alvesson och Billing (1999) påstår att identitet är starkt kopplat till kön då det är det första 

intrycket som utmärker en persons identitet. Alvesson & Billing (1999) och Jenkins (2008) 
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menar att identitet är en pågående process och något som skapas kontinuerligt i olika 

sammanhang i interaktion med andra individer. Thomsson (2003) hävdar att kvinnligt och 

manligt i sin tur är två olika identitetskapande begrepp som människor har inom sig och relaterar 

till. Thomsson (2003) menar att dessa begrepp är djupt rotade inom oss vilket gör det svårt för 

individer att bortse ifrån. En individs identitet blir därför kopplat till det kön individen tillhör och 

formas till en könsidentitet (Thomsson, 2003). Butler (1999) hävdar att individers identitet är 

socialt konstruerade som är produkter av kulturen som i sin tur är uppbyggd på lagar, normer och 

uppsättningar av olika politiska system. Könsidentiteter är således en skapelse utav kulturen 

(Butler 1999). Thomson (2003) diskuterar hur individers könsidentitet baseras på vad som anses 

vara manligt och kvinnligt. Även dessa begrepp kan sammankopplas till normer, värderingar, 

politiska system etc. Thomsson (2003) menar att manlighet och kvinnlighet är så pass centrala 

begrepp att de kommer att genomsyra allt vi är med om och allt vi förhåller oss till. Butler (1999) 

påstår att könsidentiteter följaktligen upprätthålls genom att genus produceras och reproduceras 

via individers upprepade handlingsmönster som bygger på könskodade föreställningar. De 

könskodade föreställningarna är följaktligen produkter av genuskontraktet (Butler, 1999). Män 

kommer att handla utefter vad som anses vara manligt kodat och kvinnor kommer att handla 

efter det som anses vara kvinnligt kodat. Kvinnor förknippas ofta med egenskaper som 

ödmjukhet, känslighet, barnuppfostran och män förknippas ofta med egenskaper som tuffhet, 

fysisk styrka, tekniskt kunnande. Detta upprepade beteendemönster skapar manligt kodade 

handlingar och när exempelvis män upprepar en viss handling produceras och reproduceras 

genus (Butler, 1999).  

 

För att återgå till individers identitetskapande är Butlers poäng (1999) att människor handlar 

efter antingen manligt eller kvinnligt kodade handlingar för att stärka upp och stabilisera sina 

identiteter som då formas till könsidentiteter, likt Thomssons resonemang (2005). Att sätta etikett 

på något, exempelvis vad som kännetecknas som manligt och kvinnligt, och föra in ett begrepp 

inom handlingsramar är förknippat med identifikation för individen (Butler, 1999, s.52). 

Wharton (2005) hävdar, utifrån Butlers teori (1999), att det är vid stor vikt för individer att kunna 

identifiera sig med begreppen manlighet och kvinnlighet. Dessa begrepp innehåller olika typer 

av kvalifikationer och karaktärsdrag. Wharton (2005) skriver att kön och genus skapas genom 

sociala interaktioner där människor antingen prestenterar sig själva som kvinna eller man inför 
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andra. Wharton (2005) menar att detta är att ”doing gender”. Att göra kön är, enligt Wharton 

(2005), en produkt av mänsklig ansträngning vilket delar upp människor i två kategorier, man 

eller kvinna. Vad som är definierbart som manligt eller kvinnligt är alltså en social konstruktion 

av oss människor (Wharton, 2005). Även Thomsson (2003) menar att könsidentiteter sker via 

interaktion med andra individer där individerna också förhåller sig till normer, politiska system, 

värderingar och det kön de tillhör. En identitet är således aldrig fritt från det kön och kultur en 

individ tillhör (Butler, 1999).  

 

Wharton (2005) hävdar att könsidentiteter upprätthålls genom att individer är i behov av att 

kategorisera andra individer efter vad som anses vara manligt och kvinnligt genom hela livet. Att 

kategorisera individer i manligt och kvinnligt producerar och reproducerar könsskillnader 

(Wharton, 2005). Wharton (2005) hävdar dock att de olika karaktärsdragen för vad manligt och 

kvinnligt är inte är konstant utan är föränderligt över tid. För att underlätta att klassificera en 

individ som manlig eller kvinnlig har vi olika kläder, hårstilar och yrken etc. för att visa vilket 

genus vi tillhör (Wharton, 2005). Eftersom uppfattningar av vad som anses vara kvinnligt och 

manligt har förändrats över tid betyder det också att genus är beroende av tid och rum, kulturella 

och sociala situationer (Wharton, 2005). 

    

Avslutningsvis kan teorin konstatera att identitetskapande är en process som är baserad på 

genuskontrakt som är byggd på kulturella förhållanden(politiska system, normer och värderingar 

etc.) och den heterosexuella normen. Genuskontraktet tar sig i uttryck i interaktion med andra 

individer där individer handlar utefter vad som anses vara kvinnligt eller manligt kodade 

handlingar och ett tydligt exempel på sådana handlingar kan vara individers yrkesval.   

 

5. Tidigare forskning 

Enligt Alvesson och Billing (1999) finns det olika orsaker till varför det råder könssegregation på 

arbetsmarknaden. I det förindustriella samhället fanns normativa skillnader mellan mäns och 

kvinnors sysslor i hemmet (Alvesson & Billing, 1999). Historiskt sett har en syssla som 

komjölkning varit en kvinnlig syssla för att sedan, när yrket blivit mer teknologiskt, utvecklats 
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till ett manligt arbete (Alvesson & Billing, 1999). Under den industriella revolutionen det vill 

säga från 1800-talet och framåt, skedde stora förändringar i arbetsförhållandena mellan män och 

kvinnor (Alvesson & Billing, 1999). Denna period präglades av att männen huvudsakligen 

förvärvsarbetade utanför hemmet och kvinnor utförde hushållsarbete (Alvesson & Billing, 1999). 

Dock uppstod det ett allt större behov av arbetskraft vilket ledde till att fler kvinnor började med 

produktion som inte var kopplad till sysslor som utfördes i hemmet (Alvesson & Billing, 1999). 

 

Än idag kan vi se hur normer och förväntningar på kvinnor och män har upprätthålls även om det 

har skett en del förändringar genom historien. Alvesson & Billing (1999) hävdar att 

arbetsdelningen mellan män och kvinnor över tid sett ungefär likadan ut där kvinnor främst har 

haft yrken som är förknippat till moderskap och roll i hemmet och män främst har dominerat 

inom yrken med fysisk ansträngning och högre uppsatta jobb. Detta mönster har lett till 

avsevärda skillnader i vad som anses vara manliga respektive kvinnliga yrken (Alvesson & 

Billing, 1999). Trots att det råder en tydlig arbetsdelning mellan könen på arbetsmarknaden är 

kvinnor mer benägna att ta sig an manliga arbeten än att män tar sig an kvinnliga arbeten. Detta 

på grund av att kvinnodominerande yrken vanligtvis har lägre status och lägre lön (Alvesson & 

Billing, 1999, s. 68). Även Bradley (1989) och Reskin (1984) påvisar att kvinnlig arbetskraft 

idag framförallt är dominerande inom sjukvård, utbildning och socialt arbete vilket påvisar att 

kvinnor fortfarande lever upp till de förväntningar som ställs på dem såsom att vara ödmjuk, 

omhändertagande etc. Manlig arbetskraft är främst dominerande inom områden såsom teknik, 

transport och militären (Bradley, 1989; Reskin, 1984). Enligt Blomqvist (1994) förvärvsarbetar 

idag kvinnor i Sverige mer jämfört med kvinnor i andra länder, men trots detta är Sverige ett av 

de länderna där könssegregationen är ovanligt stark på arbetsmarknaden jämfört med andra 

länder. Blomqvist (1994) hävdar att kvinnlig arbetskraft utgör en stor del av den offentliga 

sektorn där lägre tjänstemannayrken och yrken som vård och omsorg är starkt kvinnodominerad. 

Den könssegregerade arbetsmarknaden upprätthålls på detta sätt av unika beteendemönster där 

män och kvinnor tenderar att utföra olika handlingar som exempelvis resulterar i olika yrkesval. 

För att återkoppla till Butlers teori (1999) är det på detta sätt som kön produceras och 

reproduceras kontinuerligt på den svenska arbetsmarknaden.  
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Även Alvesson & Billing (1999) hävdar att normer, värderingar och handlingar har en stor 

betydelse för en individs könsidentitet och att detta tar sig i uttryck inte minst i arbetssituationer. 

Som tidigare nämnt genererar och upprätthåller processen av könsidentitetsskapande även en 

könssegregerad arbetsmarknad (Alvesson & Billing, 1999, s. 106). Likt Butlers resonemang 

(1999) menar Alvesson och Billing (1999) att föreställningar om vad som anses vara manligt och 

kvinnligt upprätthålls och stärker könsidentiteter. Detta blir en genomgående process som kan 

komma att påverka människors val av yrke vilket därmed förstärker manligt- respektive kvinnligt 

kodade arbeten (Thomsson, 2003, 23).  

Samtidigt finns det individer som bryter mot föreställningar om vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt. Dessa blir ofta bemötta med förvirring från omgivningen (Alvesson & 

Billing, 1999). Enligt Alvesson & Billing (1999) misstänks ofta män som exempelvis jobbar som 

förskolelärare eller som sjuksköterska för att vara homosexuella då dessa jobb utmärker mer 

feminina karaktärer. Ekstrand (2005) beskriver manliga sjuksköterskor som en typ av 

normbrytande. Dock uppstår förvirring från exempelvis omgivningen där de tror att de manliga 

sjuksköterskorna ofta är läkare (Ekstrand 2005). Detta för att de manliga sjuksköterskorna inte 

passar in i det stereotypa yrkesidealet som kännetecknas av kvinnliga sjuksköterskor (Ekstrand, 

2005). Ekstrand (2005) och Kanter (1977) hävdar att männen hamnar i en inre konflikt i arbetet 

som sjuksköterska. Detta på grund av omgivningens föreställningar och förväntningar om vad 

som anses vara manligt inte besvaras i ett sjuksköterskeyrke. De manliga sjuksköterskorna 

uppfyller inte föreställningarna om vad som anses vara manligt samtidigt som det tar männen 

emot att uttrycka och handla efter det som anses vara kvinnligt kodat (Ekstrand, 2005; Kanter, 

1977).  Butler (1999) menar att det är i denna mening som könsordningen ”rubbas” och 

genuskontraktet inte uppfylls då männen inte agerar utifrån de normativa förväntningarna. Detta 

genererar i den så kallade inre konflikten. Män tenderar att dra sig till manliga yrken just för att 

undvika att bli stämplade som ”mer feminina” eller homosexuella. Detta för att, enligt Alvesson 

& Billing (1999), hindra identitetsproblem och på så sätt bevara sin manliga identitet. Alvesson 

och Billing (1999) menar att kvinnor som arbetar i mansdominerade branscher inte riskerar att 

förlöjligas av omgivningen som exempelvis manliga sjuksköterskor kan utsättas för. Detta då de 

kvinnliga yrkesrollerna har en lägre status än de manliga yrkesrollerna och där den manliga 

rollen är att eftersträva i samhället (Alvesson & Billing, 1999).  
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Även Kanter (1977) har valt att fokusera på normbrytande grupper i samhället. Kanter (1977) har 

undersökt skeva könsgrupper där kvinnor är en minoritet och där dem arbetar i en 

mansdominerad bransch där hon fann att skeva könsgrupper kan hjälpa till att upprätthålla en 

viss hierarki, rollsystem och vissa identitetskoncept. Kanter (1977) menar att interaktionen 

mellan män och kvinnor blir en viktig utgångspunkt för ovanstående begrepp. Kanter (1977) har 

valt att inrikta sig på skeva grupper för att de är så extrema när det kommer till könsfördelning 

där kvinnor ofta är få till antal och blir anställda för att möta den kvoten som måste fyllas av 

kvinnor på förertaget.   

 

Kanter (1977) hävdar att inom företag finns det ofta en dominerad grupp och en minoritetsgrupp 

som många gånger kan komma att kännetecknas av män och kvinnor. Kanter (1977) studerade 

en mansdominerad bransch och i sin studie är den dominerande gruppen män och 

minoritetsgruppen är kvinnor. Enligt Kanter (1977) blir ofta den dominanta gruppen mer 

medveten om både likheterna och skillnaderna mellan dem och minoritetsgruppen, i detta fall 

mellan männen och kvinnorna, vilket tenderar att leda till en överdriven förstärkning av 

skillnaderna mellan grupperna. Detta sker även fast kvinnorna (minoriteten) kan vara satta i 

arbetet för att motverka stereotypa roller och generaliseringar men detta kan ha motsatt effekt 

(Kanter, 1977). Detta innebär, enligt Kanter (1977), att skillnaderna mellan grupperna istället 

kommer att förstärkas för att motarbeta det som egentligen ska hindra stereotypa roller och 

generaliseringar.  

 

Assimilation är ett begrepp som Kanter (1977) använder sig av och detta syftar till att involvera 

stereotypa eller generaliseringar i en persons sociala typ. Kanter (1977) hävdar att det skapas en 

slags idé och fördomar mot minoriteten som matchar de stereotypa rollerna för att kunna förstå 

dem lättare i arbetet. Även fast den dominanta gruppen vet vilken position och yrkesroll en 

kvinna har inom arbetet är de benägna att tilltala kvinnan efter den generaliserade könsnormen 

(Kanter, 1977). Det blir därmed, enligt Kanter (1977), svårt att faktiskt ändra kvinnornas 

arbetsstatus och matcha den mot deras yrke. Den dominanta gruppen kommer alltså att 

kategorisera minoritetsgruppen in i de stereotypa könsroller som existerar i samhället för att 

förstå dem bättre (Kanter, 1977). Detta kan komma att leda till att skillnaderna mellan grupperna 

blir mer påtagliga då Kanter (1977) menar att den dominanta gruppen tenderar att överdriva och 
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förstärka likheter och olikheter till minoritetsgruppen. Detta för att tydliggöra gränserna mellan 

grupperna och skapa starkare grupptillhörigheter (Kanter, 1977). Kanters resonemang (1977) går 

att koppla till Butlers teori (1999) om att könsordningen kan komma att rubbas om individer inte 

handlar efter vad som är manligt och kvinnligt kodat. För att motverka rubbningen inom 

grupperna förstärks istället skillnaderna för att på så sätt tydliggöra könsordningen. Kanter 

(1977) förklarar i sin studie att när männen var i umgänge med kvinnorna på arbetsplatsen hon 

studerade agerade dem ännu mer maskulint än när kvinnorna inte var där. Likt Butlers 

resonemang (1999) om hur individer är sitt kön i den uträckning de inte är det andra könet menar 

Kanter (1977) att männen visade vad de kunde göra speciellt eftersom de var män och höll detta i 

kontrast till kvinnorna (Kanter, 1977, s. 965). Alvesson & Billing (1999) hävdar även att kvinnor 

i mansdominerande yrken ofta kan bli bemötta av oanständiga och grova skämt av sina manliga 

kollegor och att detta ofta leder till en tuff chargong på arbetsplatsen.  

 

För att passa in i företagskulturen och på arbetsplatsen menar Kanter (1977) att kvinnor ofta 

tenderar att försöka bli en av männen. Detta tar sig i uttryck när hon blir vad Kanter (1977) kallar 

för ”järnkvinnan”, en av de roller som kvinnor kan anta i mansdominerade branscher. Inga dörrar 

hålls upp för henne, hon blir tagen på allvar och hennes prestationer ses som nyckfulla (Kanter 

1977). Denna roll blir ofta associerad med ”icke kvinnliga egenskaper” (Kanter 1977). Kvinnan 

anses inneha manliga egenskaper och att det är dessa egenskaper som gör henne bra inom yrket 

(Kanter 1977). Kanter (1977) menar att manliga respektive kvinnliga roller ofta sitter hårt i 

kulturen att det skulle krävas mycket av kvinnorna för att kunna bryta sig loss och forma sin 

egen karaktär på arbetsplatsen. Kanter (1977) hävdar även att när kvinnor försöker bli en av 

männen kan detta ofta ge upphov till konflikter. För att bli en av männen måste de vända sig bort 

från kvinnorna för att kunna identifiera sig med den manliga rollen. (Kanter, 1977, s. 965-990). 

 

Kanter (1977) hävdar därför att kvinnorna har lättare att falla in i dessa stereotypa 

generaliseringar då det krävs mycket av dem att bli accepterad som en av männen trots att denna 

stereotypa roll innebär begränsningar för dem i arbetet. Elvin-Nowak (2003) menar att det för 

kvinnor är viktigt att, i umgänge med män, bli bekräftade som kvinnor. Detta kan skapa inre 

konflikt hos kvinnan om hon umgås, jobbar och interagerar med män då kvinnor tenderar att 

försöka bli ”en av männen” (Elvin-Nowak, 2003). Konsekvenserna blir då, enligt Elvin-Nowak 
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(2003) att kvinnan avsexualiseras av de manliga kollegorna och blir således inte bekräftad 

genom sitt kön och kommer därför att befinna sig på samma statusnivå som männen. Den inre 

konflikten, som uppstår på grund av idén om den heterosexuella normen, baseras på om kvinnan 

ska fortsätta upprätthålla sin roll som en av männen och bli accepterad eller få sin kvinnlighet 

bekräftad men då inte bli lika accepterad (Elvin-Nowak, 2003). Enligt Butler (1999) är 

könsidentiteten således baserad på vad som anses vara kvinnligt och manligt. Att då inte få sin 

kvinnlighet bekräftad som kvinna kan bidra med svårigheter för identitetsskapandet.  För att 

sammanfatta Kanters (1977) och Elvin-Nowaks (2003) resonemang kan kvinnor antingen bli en 

av männen och förlora sin kvinnlighet eller bryta sig loss från den maskulina företagskulturen 

och skapa en egen identitet och bli bekräftad genom sin kvinnlighet.  

 

Sammanfattningsvis finner vi tre olika huvudteman i vår tidigare forskning yrkesroll, interaktion 

och förväntningar. Utifrån normer och värderingar i samhället kan vi se hur olika yrkesval 

tillämpas av män och kvinnor där det sker en tydlig könsuppdelning på arbetsmarknaden. 

Samtidigt finns det även normbrytande individer som spelar en stor roll för hur interaktion och 

förväntningar tar sig i uttryck på arbetsplatser. Likt vår teoridel påvisar även tidigare forskning 

hur viktig interaktionen är i upprätthållandet av könsordningen och hur dessa ofta tar sig i uttryck 

genom förväntningar från omgivningen.  

 

6.  Metod och data 

Enligt Aspers (2011b) används kvalitativa metoder för att skapa en ökad förståelse kring 

människors handlingar och upplevelser. Kvalitativa metoder innefattar både induktiva eller 

deduktiva ansatser och förhållningssätt (Aspers 2011b, s. 32). En induktiv ansats innebär 

följaktligen att forskaren skapar och utvecklar begrepp utifrån det insamlade materialet, empirin. 

I vår studie har vi valt att arbeta med ett deduktivt förhållningssätt vilket innebär att vi har utgått 

ifrån teori och tidigare forskning. (Bryman 2011, s. 26). Enligt Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

(2011) kan kvalitativa intervjuer användas i syfte att undersöka olika typer av sociala fenomen. 

Kvalitativa intervjuer kan ge ökad förståelse kring enskilda individers upplevelser och om den 

miljö de befinner sig i (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Vi har därför valt att tillämpa och 
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använda oss av denna metod, kvalitativa intervjuer, då uppsatsens syfte är att försöka tolka och 

förstå respondenternas upplevelser i det mansdominerade väktaryrket utifrån kvinnornas egna 

perspektiv. Alltså har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med ett deduktivt 

arbetssätt. Dock kan en deduktiv ansats generera i ett flertal nackdelar. Becker (2008) hävdar att 

deduktiva förhållningssättet i sin studie så kan detta komma detta att begränsa studien. Därför 

har vi även valt att utgå ifrån ett induktivt arbetssätt i vår uppsats. Genom ett deduktivt 

förhållningssätt har vi främst anpassat det empiriska materialet till teorin, tidigare forskning och 

de begrepp dessa har genererat. Om vi endast hade utgått ifrån en induktiv ansats kunde vi 

eventuellt ha funnit andra teman och begrepp. Becker (2008) menar att det är svårt att få en 

helhetsbild av sin empiri när forskaren begränsar sig till redan etablerade och definierade 

begrepp. Endast en induktiv ansats kunde ha genererat i andra och fler intressanta teman och 

begrepp som vi kan ha missat i vår studie (Becker, 2008, s. 121). Motviveringen till att vi valde 

till störst del att tillämpa en deduktiv ansats är att vi ville försäkra oss om att uppsatsen skulle 

generera i ett givande resultat. Det hade inte varit lika självklart att få ett givande resultat av 

enbart en induktiv studie då vi inte hade kunnat förutse vad vår empiri skulle tillhandahålla.   

 

      6.1 Urval 

Vi valde att kontakta flera vaktbolag via telefon samt mail. Vi presenterade oss själva och 

uppsatsen syfte. Vår första idé var att försöka specificera oss till olika yrkesområden inom 

väktaryrket för att kunna få en bredare och eventuellt mer spridd syn på väktaryrket. Vi valde 

därför att utgå ifrån Larssons (1986) syn på kvalitativa intervjuer där forskaren ska försöka hitta 

respondenter som inte är slumpmässigt utvalada. Genom slumpmässigt urval från en och samma 

grupp kan forskaren riskera att få väldigt lika svar från respondenterna (Larsson, 1986, s. 29). 

Dock upptäckte vi snart att kvinnliga väktare var svåra att få tag på, dels för att det inte finns så 

många kvinnliga väktare men också för att många vaktbolag var negativt inställda och valde att 

inte ställa upp. Ett av vaktbolagen uttryckte tydligt att en intervju med en kvinnlig väktare skulle 

vara alldeles för känsligt att genomföra. Därför tog vi möjligheten att intervjua alla de kvinnliga 

väktare som ville ställa upp och dessa kunde oftast leda oss vidare till andra respondenter. Detta 

genererade i att några av respondenterna arbetade inom samma yrkesområde vilket kan ha 

påverkat vårt resultat då vi kan tänka oss att respondenterna delade samma uppfattning gällande 
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våra intervjufrågor. Olyckligtvis drabbades vi av två stycken bortfall av respondenter och där en 

annan respondent bokade om sitt intervjutillfälle ett flertal gånger. Eftersom vi har ett relativt 

litet urval i vår studie finner vi brister gällande studiens generaliserbarhet. Våra intervjupersoner 

var relevanta för uppsatsens syfte, dock få till antalet.  

 

      6.2 Genomförandet av intervjuer och etik  

Samtliga intervjuer genofördes på respondenternas fritid. Intervjuerna ägde rum på bland annat 

på caféer och bibliotek runt omkring i Stockholmsområdet.  Vi intervjuade 6 stycken kvinnliga 

väktare varav tre av dem är ronderande väktare, två är stationerad väktare och en som är väktare 

på en flygplats i tullen. Intervjuerna förföll under datumen 16-30 april. Uppskattningsvis pågick 

samtliga intervjuer under ca 40-60 minuter. Eftersom vi är två uppsatsskrivare delade vi därför 

upp intervjuerna där vi genomförde tre intervjuer var. Dock var båda med på samtliga intervjuer 

där den ena höll i intervjun och där den andre spelade in med två stycken inspelningsprogram för 

att försäkra oss om att intervjuerna blev inspelade korrekt. I början av varje intervju valde vi att 

tillämpa, följa samt meddela alla respondenter om, Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 1990). Vi valde att följa de fyra olika huvudkraven informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi informerade samtliga 

respondenter om uppsatsen syfte och vilka villkor som gäller under intervjun. Villkoren som 

bland annat att deltagandet är frivilligt och att respondenterna när som helst, under intervjun, har 

rätt att avbryta den. Vi förhöll oss således opartiska när exempelvis respondenter valde att ställa 

in intervjun eller när de inte ville medverka. Där med uppfylldes samtyckeskravet. Vi 

informerade även samtliga respondenter om att deras svar är konfidentiella och att 

respondenterna är helt anonyma. Därmed tillämpades respondenternas svar med sekretess och 

var endast avsedda för oss två uppsatsskrivare (Vetenskapsrådet, 1990, 7-14).   

 

En svaghet i vår uppsats är att inga testintervjuer genomfördes. Om vi hade utfört en testintervju 

så hade vi eventuellt omformulera vissa av frågorna. Eftersom våra intervjuer förelåg tätt inpå 

varandra fanns inte den möjligheten vilket bidrog till att intervjumallen och frågor samt vår egen 

intervjuteknik utvecklades i takt med ju fler intervjuer vi utförde. Dock hade vi kvar våra 

huvudteman genom hela skeendet då vi fann dem relevanta genom hela intervjuprocessen.  
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      6.3 Utformning av intervjumall  

I kvalitativa intervjuer finns olika tillvägagnstätt att utarbeta intervjumallar exempelvis 

ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjumall (se bilaga 1) som innebär att våra intervjuer kommer att utgå ifrån 

ett ramverk där det även finns möjligt att ställa andra frågor som kan uppkomma. En fördel med 

detta menar Ahrne & Svensson (2011) är att forskaren både har en intervjumall att utgå efter, 

men att forskaren samtidigt kan anpassa frågorna efter respondenternas svar och därmed ställa 

eventuella följdfrågor (Ahrne & Svensson, 2011, s. 40). Vår semistrukturerade intervjumall är 

utarbetat efter våra huvudteman som vi funnit i teori och tidigare forskning vilka är yrkesroll, 

interaktion och förväntningar. I och med att vår studie är, till sörst del, deduktiv har vi under 

studiens gång kunnat styra uppsatsens riktning åt de håll vi vill. Vi har alltså utgått ifrån en 

intervjumall som är baserad på begrepp som redan är etablerade och definierade. Nackdelen med 

detta kan vara att vi har missat andra relevanta delar och teman/begrepp som kan ha varit 

intressanta för uppsatsen syfte. Detta försökte vi väga upp med att hitta induktiva koder via vår 

empiri.  

 

      6.4 Analysprocessen  

Efter varje slutförd intervju transkriberade vi materialet ordagrant. Innan vi påbörjade 

analysprocessen hade vi transkriberat samtliga intervjuer. Enligt Ahrne & Svensson (2011) 

börjar analysprocessen med att sortera det empiriska materialet (Ahrne & Svensson, 2011, s. 

194). Vi sorterade vår empiri utifrån våra tre teman yrkesroll, interaktion och förväntningar som 

vi utvecklade till huvudkoder. Kodningen gjordes under läsningens gång av transkriberingarna. 

Utifrån de deduktiva huvudkoderna (yrkesroll, interaktion samt förväntningar) läste vi igenom 

transkriberingarna ytterligare och fann induktivt underkoder som relevanta för våra huvudkoder. 

Ahrne & Svensson (2011) diskuterar vikten av reducering i analysprocessen. Detta innebär att 

forskaren väljer bort vissa delar av det empiriska materialet och lyfter fram de intressanta och 

relevanta delarna (Ahrne & Svensson, 2011, s. 202). Vår reducering skedde således när vi tog 

fram våra underkoder och uteslöt den övriga empirin som inte ingick i våra koder. Genom detta 

lyfter vi fram de viktigaste delarna ur empirin med hjälp av våra deduktiva huvudkoder och våra 
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induktiva underkoder. När vi funnit alla koder började vi arbeta fram ett kodschema. 

Kodschemat använde vi för att skapa en marginalmetod där vi strök under huvudkoder och 

underkoder i marginalen för att hitta gemensamma mönster och samband. Enligt Larsson (1986) 

är det bästa fungerande verktyget jämförelseförfarandet mellan olika svar (Larsson, 1986, s. 31). 

Alltså har vår kodning analyserats på ett jämförande sätt mellan de olika respondenterna men 

även i förhållande till teori och tidigare forskning för att hitta dessa gemensamma mönster och 

samband.  Efter att ha kodat samtliga transkriberingar sammanställde vi det empiriska materialet 

med hjälp av vårt kodschema och marginalmetod för att sedan utforma ett resultat. Genom de 

gemensamma samband och mönster kunde vi därefter enkelt finna kopplingar mellan resultatet 

och teorin samt tidigare forskning. 

 

7. Resultat och analys  

Resultatet är baserat på de tre olika huvudteman utifrån teori och tidigare forskning. De tre stora 

deduktiva huvudkoderna är således yrkesroll, interaktion och förväntningar. Vi har även funnit 

underkoder som är sammankopplade till de tre huvudkoderna för att kunna specificera begreppen 

bättre. Dessa är våra induktiva koder som vi fann i vår empiri. Vi har valt att använda oss av 

underkoder för att stabilisera upp och tydliggöra vad våra tre huvudkoder kännetecknar. Vi 

kommer att presentera de viktigaste resultatdelarna och tolka dessa med lämplig tidigare forsking 

samt teori. Efter varje analyspoäng kommer vi att analysera resultatet närmare.  

 

7.1 Yrkesroll  

 7.1.1 Egenskaper 

Wharton (2005) menar att individer handlar utefter vad som anses vara kvinnligt och manligt, 

detta reflekteras således i individers beteenden. Manlighet och kvinnlighet blir viktiga begrepp 

då individen kommer att identifiera sig med dessa. Kvinnlighet och manlighet har olika 

karaktärsdrag där vissa egenskaper kännetecknas som manliga medan andra egenskaper betraktas 

som kvinnliga. Enligt Bradley (1989) och Reskin (1984) är kvinnodominerande yrken förknippat 

med ödmjukhet och omtänksamhet vilket betraktas som kvinnliga egenskaper, och 

mansdominerande yrken förknippat med tuffhet och fysisk ansträngning. Citatet nedan beskriver 
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hur respondenterna betonar vikten av att inneha manliga egenskaper för att kunna axla 

yrkesrollen:   

 

”… då ska man liksom inte vara osäker i sig själv och bara: shit, tänk om den här personen inte 

lyssnar på mig… man måste väl ändå någonstans ha lite pondus, alltså man måste vara lite tuff 

för att kunna ta sådana situationer i alla fall.”  

 

Citatet ovan visar att egenskaper såsom tuffhet och pondus förutsätter ett väktaryrke. Liknande 

egenskaper har vi funnit återkommande i respondenternas svar. Respondenterna beskriver att 

dessa egenskaper krävs för att kunna hantera svårare och tuffare situationer. Dessa egenskaper 

blir följaktligen något respondenterna förhåller sig till och på så vis identifierar sig med i 

yrkesrollen. Citatet visar även hur respondenterna i sin yrkesroll tenderar att göra motsatt genus 

då respondenterna handlar efter dessa manliga karaktärsdrag i arbetssituationer och reproducerar 

på så sätt manligt genus.  

 

 7.1.2. Uniform 

Respondenterna uttryckte tydligt hur uniformsarbete automatiskt genererade i en viss typ av 

status och hur uniformen uttrycker en viss yrkesroll: 

 

”…man får ju en viss status när man sätter på sig uniformen, den sänder ju ut vissa signaler som 

att man kanske är lite tuff och så”  

 

Citatet visar på att uniformen och yrkesrollen är starkt kopplade till varandra. Detta citat 

beskriver hur respondenterna tycker att de får en viss status när de väl tar på sig uniformen och 

att det krävs vissa egenskaper för väktaryrket. Uniformen har därmed en stor betydelse för hur de 

kvinnliga väktarna uppfattas av omgivningen då uniformen i sig utstrålar manlighet, tuffhet och 

attityd. Utifrån respondentens citat tydliggörs hur normer och könskodade egenskaper är 

inarbetade i uniformens utseende. Detta i och med att unformen i sig utsrålar egenskaper som får 

de kvinnliga väktarna att ta sig an dem. Uniformen i sig är alltså manligt kodad. 
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Baserat på citaten ovan har vi funnit att idetnitetskapande i yrkesrollen kan grundas på vad som 

kännetecknar en väktarroll. Detta kan handla om uniform, egenskaper och att dessa oftast går 

hand i hand. Uniformen i sig utstrålar en tydlig roll och status gentemot omgiviningen. 

Respondenterna uttryckte tydligt hur respektingivande uniformen är samt att uniformen ger dem 

en viss yrkesroll. Yrkesrollen kännetecknas således av olika egenskaper så som tuffhet och 

pondus. Vi tolkar detta som att väktarrollen kräver vissa egenskaper som kännetecknas som 

manligt kodade. Vidare förstår vi detta som att uniformen i sig sänder ut maskulina signaler som 

tuffhet, hårdhet etc. Detta för att uniformen är manligt kodad i samhället. Butlers (1999) teori om 

att göra kön kan sammankopplas med idén om uniformsyrke som manligt kodat. Genom att 

uniformen är skapad efter en manskropp och ser väldigt manlig ut, således en klassisk manlig 

uniform, blir den direkt manligt kodad. Vissa normer och könskoder är därför redan inarbetade i 

hur uniformen ser ut. Genom detta kommer sedan uniformen, per automatik, även utstråla vissa 

egenskaper som samhället sammankopplar som ”manliga” egenskaper.  

 

 7.1.3 Manlig/kvinnlig yrkesroll 

Butler (1999) hävdar att genus reproduceras och produceras genom aktiva handlingar för vad 

som är manligt och kvinnligt kodat. Butlers resonemang handlar också om vikten av att ”bryta 

sig loss” från det könskodade handlandet.  I citatet nedan finner vi dessa upprepande 

handlingsmönster samtidigt som även status quo/ ordningen rubbas. Respondenterna uttryckte att 

det finns olika roller inom väktaryrket beroende på om du är ”manlig” eller ”kvinnlig”:  

 

”…samtidigt vet jag många kvinnliga väktare som har massor av smink med fixat hår VARJE DAG. Och dom är ju 

mer dom typiska kvinnliga väktarna och dom sitter mer i receptioner och vaktar med sina snygga naglar liksom. 

Dom mer tuffa är ute och kör rond och brukar inte alls ha smink eller sånt på sig faktiskt… dom som tas som 

kvinnliga är mer i receptioner med smink och de som är mer manliga är ute och kör rond utan smink haha.”  

 

Här kan vi se hur genus reproduceras som kvinnligt och manligt genus. Detta genom att vissa 

kvinnor väljer att aktivt handla efter ramen för vad som anses vara kvinnligt kodat och hur vissa 

kvinnor handlar efter manligt kodade handlingsramar. Citatet påvisar hur det kan finnas en tydlig 

uppdelning även inom väktaryrket (som är manligt kodat i det stora hela) för vad som anses vara 

manliga respektive kvinnliga uppgifter. Genom att respondenten nämner att det finns en tydlig 
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uppdelning vad som betecknas som kvinnliga och manliga väktare kan vi också tolka detta som 

att det kan existera en tydlig rollfördelning av arbetsområden. För att tydliggöra citatet ovan vill 

vi poängtera att ingen av respondenterna såg sig själva som de ”kvinnliga väktarna” utan 

poängterade att de inte är den typiska tjejen.  

 

Utifrån citatet ovan kan vi se hur respondenterna beskriver att det kan finnas en tydlig 

uppdelning inom yrket där vissa kvinnor antar en ”manlig roll” och andra kvinnor antar en 

”kvinnlig roll”. Den manliga rollen utmärker, som tidigare nämnt, karaktärsdag så som hårdhet, 

attityd och tuffhet där kvinnorna inte använder exempelvis smink i sitt arbete. Den kvinnliga 

rollen antar en helt annan arbetsroll där respondenterna hävdar att dessa kvinnor väljer ”lugnare” 

arbetsområden som till exempel att vakta receptioner eller dylikt. Dessa kvinnor förknippas med 

smink, hår och naglar. Samtliga respondenter hävdade att de inte var den typiska tjejen och inte 

antog en ”kvinnlig roll” i sitt yrke. Butlers (1999) resonemang om individer identifierar sig med 

något i förhållande till något annat, alltså att kvinnor är endast kvinnor i den uträckningen de inte 

är män vice versa, kan ge en förklaring till respondenternas uttalande om den kvinnliga och 

manliga rollen. Vi tolkar detta som att den kvinnliga rollen nödvändigtvis inte behöver existera 

utan att detta bara kan vara en idealbild som respondenterna har byggt upp och endast förhåller 

sig till och använder som motpol till sin egen yrkesroll. Vi kan tänka oss att respondenterna 

använder normen om den kvinnliga rollen för att legitimisera sin egen yrkesroll samtidigt som de 

även på detta sätt legitimerar tanken om att kunna vara manliga själva och på så sätt göra det 

legitimt för dem att bryta genuskontraktet (Butler 1999). Respondenterna skapar en kvinnlig roll 

genom att inte identifiera sig med den då den tydligt anknytas med negativa egenskaper och 

genom denna förhållningsätt bekräftar respondenterna att de hör hemma i den mansdominerande 

branschen. Att skapa motpoler blir ett sätt att avlägsna de negativa egenskaperna som kvinnor 

associeras med i yrket och visa att de inte är dessa kvinnor. Vi kan tolka detta som att den 

kvinnliga identiteten inte passar in i väktaryrket och att respondenterna arbetar aktivt för att inte 

bli associerade med det som anses vara kvinnligt. Vi tolkar denna process som ett aktivt 

identitetskapande genom att bygga upp och skapa ”en annan” kvinna som respondenterna tydligt 

tar avstånd ifrån. Som tidigare nämnt kan detta resonemang förstås genom Butlers (1999) teori 

om hur vi använder motpoler för att identifiera oss själva. (Butler, 1999). I detta fall är 
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respondenterna väktare i förhållande till att dem inte är kvinnliga väktare och identifierar sig med 

den manliga rollen.  

 

7.2 Interaktion  

 7.2.1 Interaktion med manlig kollega 

Thomsson (2003) hävdar att könsidentiteter skapas och upprätthålls i interaktion med andra 

individer. I interaktion kommer män och kvinnor handla utefter det som anses vara kvinnligt 

respektive kvinnligt kodat. Det som karaktäriserar vad enskilt kön står för är baserat på normer, 

värderingar, politiska system etc. (Thomsson, 2003, s.21). Butler (1999) menar att 

argumentationen om det orubbliga könet inte går att komma ifrån och att det biologiska könet 

används som ett argument till varför det finns en viss ordning. Butler (1999) hävdar att tanken 

om det orubbliga könet används att göra genus på. (Butler, 1999). Citatet nedan beskriver hur 

kollegor i yrket uppfattar interaktion med sina manliga kollegor och hur fysiska egenskaper har 

en inverkan i interaktioner:  

 

”…då arbetade jag med en manlig kollega och han ville typ skydda mig. Jätte konstigt, bara för att jag var kvinna. 

Jag ville ju inte säga något men jag tänkte ju att: ”jag kan ta hand om mig själv”. När jag var på arresten hade jag 

bara manliga kollegor och där skulle de också skydda mig om det hände något. Jag kunde ta hand om mig själv där 

också men de såg det som sin skyldighet nästan bara för att jag var kvinna och inte lika stark.”  

 

Respondenten beskriver hur förväntningar från manliga kollegor uppstår i situationer. Det vi kan 

förstå utifrån detta är att respondenten bekräftar att det föreligger djupt rotade föreställningar om 

vad män och kvinnor är kapabla till att hantera. Det biologiska könet är en underförstådd faktor i 

detta citat då respondentens manliga kollega/kollegor utgår ifrån fysiska egenskaper. 

Respondenten själv antyder en frustration då hon motiverar att hon kan ta hand om sig själv men 

att hennes manliga kollegor axlar rollen som hennes försvarare.  

 

Genom citatet ovan har vi funnit att identitetskapande kan ske via interaktion där interaktionen 

mellan kollegor tydligt är ett upprätthållande av normativa beteenden enligt vår empiri. 

Respondenterna antyder hur rollfördelningen mellan manliga och kvinnliga kollegor skiljer sig 

åt. Respondenterna hävdar att deras manliga kollegor tenderar försvara sina kvinnliga kollegor 
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och ta sig an uppgifter som anses, enligt dem, vara för tuffa för deras kvinnliga kollegor att 

kunna utföra. Vi tolkar respondenternas uttalande som att de manliga kollegorna skapar en 

idealbild. Detta genom när de manliga kollegorna vill skydda sina kvinnliga kollegor i olika 

situationer. Detta kan förstås utifrån Butlers resonemang (1999) om att producera reproducera 

och genus (Butler, 1999). Att skydda kvinnor och själv ta sig an de svårare uppgifterna är en 

manligt kodat uppgift och handling. Detta innebär att de manliga kollegornas handlingar 

upprätthåller synen på könsrollerna inom yrket. Det är tydligt att respondenterna protesterar mot 

detta genom att ifrågasätta de manliga kollegornas beteende under intervjuerna. Som tidigare 

nämnt tar respondenterna avstånd ifrån det som betraktas som kvinnligt vilket gör att de 

protesterar mot att få skydd av sina manliga kollegor just för att detta associeras med den bild av 

den kvinnliga väktare som respondenterna har byggt upp som motpol. De manliga kollegorna 

upprätthåller en idealbild av kvinnor som hjälplösa/sårbara och att de inte kan försvara sig själva 

genom att försöka skydda dem. Vi kan tänka oss att detta är för att männen vill bekräfta sin egen 

identitet som män och att de behöver en motpol för att kunna identifiera sig som män och 

använder därför sina kvinnliga kollegor. Det uppstår således en paradox i identitetsskapandet då 

kvinnorna vill identifiera sig med det som anses manligt och tar avstånd till den ”kvinnliga 

rollen” men där männen försöker förstärka och upprätthålla den manliga respektive kvinnliga 

rollen för att bekräfta sin egen manlighet. Respondenterna förhåller sig till den kvinnliga rollen i 

arbetssituationer med män samtidigt som de kämpar för att ta avstånd från den kvinnliga rollen i 

andra sammanhang.  

 

7.2.2 Chargong mellan kollegor 

Alvesson & Billing (1999) hävdar att det i exempelvis mansdominerande yrken är en viss 

chargong. Detta tar sig i uttryck med hjälp av grova eller oanständiga skämt och tuff 

organisationskultur. Kanter(1977) menar att när kvinnor i umgänge med män på arbetsplatsen 

interagerar med varandra tenderar männen agera mer maskulint än när kvinnorna inte är där. 

Respondenten beskriver hur interaktioner med kollegor kan ske i en mansdominerad bransch:  

 

”…men att liksom sådana tjejer passar inte heller för att det är ändå en ganska tuff bransch och 

eftersom att den är mansdominerad…det är liksom en viss chargong, det är en viss typ av 
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stämning. Det är liksom, alla är män, det är hårt, folk driver med varandra, folk är ganska 

grova.”  

 

Detta citat bekräftar hur den hårda chargongen och företagskulturen kan se ut i en 

mansdominerad bransch. Respondenten beskriver hur det kan förekomma vissa typer av manligt 

kodade dialoger i interaktion med andra kollegor. Respondenterna menar att det krävs en viss 

attityd för att passa in i arbetskulturen. Om vi utgår ifrån Kanters resonemang (1977) kan vi 

förstå detta genom att göra en koppling mellan rollerna. Vi kan tänka oss att männen använder 

och tillämpar en tuff chargong i interaktion med kvinnor för att poängtera och bekräfta sin 

manlighet och därigenom tydliggöra och förstärka den manliga och kvinnliga rollen.  

 

 7.2.3 Acklimatisering   

Kanters resonemang (1977) om hur kvinnor i mansdominerade anpassar sig för att passa in kan 

vi finna i citatet nedan. Ett utryck som Kanter använder sig av är ”järnkvinnan” som 

kännetecknas av att kvinnorna klär sig, pratar och gör saker för att efterlikna männen:  

 

”… det är inte så att jag sitter och snackar massa tjejgrejer när vi sitter på lunchen med alla killar. Så de är väl 

liksom, de blir så att man blir en av dem. Jag är ju så som person så det är ju inte så att jag känner: shit vad ska jag 

säga nu, vad ska jag göra för att känna att jag passar in här?” 

 

Respondenten förklarar hur hon anpassar sig till sin omgivning med manliga kollegor genom att 

välja att inte pratat om ”tjejgrejer” med dem. Hon anpassar samtalsämnen till dem hon 

interagerar med. Respondenten fortsätter att förklarar att hon som person inte är ”kvinnlig” vilket 

hon betonar som något positivt då de blir lättare att passa in i gänget. Eftersom respondenterna 

betonar vikten av hur bra det är att inte vara kvinnlig som person kan vi också tänka oss att den 

manliga rollen samt de manliga egenskaperna är något som värderas högre och lämpar sig bättre 

för yrket samt på arbetsplatsen. Vi vill även poängtera att ett flertal respondenter beskriver sig 

själva som att de alltid har varit sådana personer som inte är tjejiga av sig samt att de umgås bäst 

med killar. 
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Vi har funnit att chargong mellan kollegor och acklimatisering är parallella processer i yrket. 

Detta genom att respondenterna anpassar sig till den rådande chargongen på arbetsplatsen.  

Respondenterna förklarar hur det föreligger en viss stämning i interaktion med sina manliga 

kollegor. Respondenterna beskriver hur de interagerar med sina manliga kollegor genom att bli 

en av dem genom att exempelvis acceptera grova och hårda skämt riktade mot dem. De väljer 

också att utelämna konversationer som innefattar känslor, osäkerhet och prat om killar, smink 

etc. Detta visar inte bara att kvinnorna acklimatiserar sig utan att de fortfarande inte vill 

förknippas med kvinnliga angelägenheter och väljer därför att utesluta dem. Detta kan också ha 

att göra med att de kämpar för att bli en av männen. Som Kanter (1977) påpekar kan kvinnor 

bryta sig loss från de normativa regalerna om den ideala kvinnobilden och skapar en roll som blir 

jämlik med männen. Vi kan tänka oss att våra respondenters handlingar i interaktion med 

kollegor kan, delvis, förklaras via Kanters resonemang (1977) om ”järnkvinnan”. För att få sina 

prestationer bekräftade och få dem värderade lika högt som männens måste kvinnorna bli en av 

männen (Kanter, 1997). Respondenterna bygger upp en identitet via sin acklimatisering där deras 

yrkesroll legitimeras genom att de tillskriver en historia som går långt tillbaka. Detta genom att 

tydligt berätta att dem inte är tjejiga av sig och även utelämnar prat om smink etc. i sitt privatliv.  

Detta betyder att respondenterna väljer att identifiera sig med det som inte kännetecknas som 

kvinnligt. 

 

7.3 Förväntningar 

 7.3.1. Förväntningar från omgivning  

Thomson (2003) hävdar att människor utövar vissa handlingar som baserade på normer och 

värderingar från samhället. Detta bidrar till förstärkta föreställningar och förväntningar om hur 

saker och ting ska vara, exempelvis manligt och kvinnligt (Thomsson, 2003). Respondenterna 

uttryckte hur förväntningar från omgivning kan uppstå:  

  

”… och sen att man är på ett visst sätt bara för att man är kvinnlig väktare. Vissa kanske tror att man bara är jätte 

tuff, att man är manlig som person. Och sen att kvinnor är med den ödmjuka, eller den mjuka i jobbet...” 
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Respondenten beskriver vad hon tror att omgivningen förväntar sig av henne. Som kvinnlig 

väktare uttryckte respondenten att samhället antar att det finns två lägen av kvinnliga väktare: 

antingen manlig, tuff och hård eller kvinnlig, ödmjuk och mjuk. Respondenten upplever att det 

finns tydliga förväntningar beroende på vilken roll hon ska anta som kvinnlig väktare. Vi kan 

tillämpa Butlers (1999) teori om de två genustyperna för att kunna förstå resonemanget om 

kvinnliga och manliga väktare. Kvinnliga och manliga väktare står således för olika saker. Detta 

kan innebära skillnad i egenskaper, utseende och arbetsroll.  

 

 7.3.2 Förväntningar från manlig kollega 

Enligt Alvesson & Billing (1999) har normer, värderingar och handlingar en stor inverkan på hur 

könsidentiteter skapas i arbetssituationer. Citatet nedan visar hur normer och värderingar skapar 

förväntningar kan ha stor inverkan på både arbetsfördelning och arbetsroller mellan män och 

kvinnor:  

 

”…till exempel var försiktig gå inte in där utan någon annan, jag följer med dig, till ställen som vissa andra skulle 

åka på. Och jag tror inte det beror på att dom tycker att man är dålig utan det är väl mer normen, att killar är 

tuffare än tjejer och starkare, och skulle en kille bli överfallen skulle han kunna sätta sig emot mer, oftast mer än 

vad en tjej kan. Jag känner väl mer att de behandlar mig på samma sätt som andra, bara det att när det väl är 

någonting, nästan som en lillasyster på något sätt.” 

 

Utgångspunkten för citatet indikerar på förväntningar från manliga kollegor på kvinnliga 

kollegor. Respondentens resonemang om normer och värderingar kan kopplas ihop med 

ovanstående tidigare forskning om normer och värderingar. Att detta leder till en könsfördelning 

på arbetsplatsen. Detta i och med att det finns speciella förväntningar på kvinnliga väktares 

kompentens och potential. Samtidigt visar citatet också på hur den manliga normen tar sig i 

uttryck då männen i situationer skyddar sina kvinnliga kollegor.  

 

Förväntningar kan således kopplas till både omgivningen och kollegor emellan. Respondenterna 

hävdar att det finns förväntningar på en tydlig rollfördelning från omgivningen på kvinnliga 

väktare. Rollfördelningen tar sig i uttryck då omgivningen har vissa förväntningar på att 

kvinnliga väktare antingen är ”manliga” eller ”kvinnliga” av sig. Manlig definieras således av 
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respondenterna som tuff, hård etc. medan kvinnlig definieras som ödmjuk, omhändertagande etc. 

Förväntningarna från de manliga kollegorna, menar respondenterna, handlar om normer i 

samhället. Normer som hävdar att män är starkare och tuffare osv. Normerna förs sedan vidare in 

i yrket där de manliga kollegorna inte tror att de kvinnliga väktarna inte är kapabla att hantera 

vissa situationer som kräver styrka och tuffhet.  

 

I interaktionen med manliga kollegor föreligger förväntningar på båda könen då de agerar utifrån 

rådande idealbilder. Detta genererar i en omjämlik arbetsfördelning där männen även tar sig 

friheten att försöka försvara sina kvinnliga kollegor. Vi tolkar detta som att män förväntas 

försvara sina kvinnliga kollegor vilket är en del utav genuskontraktet som råder mellan män och 

kvinnor. När dessa förväntningar blir till faktiskt handlade kommer också genuskontraktet att 

upprätthållas. Enligt Butlers teori (1999) kan man tolka detta utifrån den heterosexuella normen i 

samhället där män endast är män i den bemärkelsen att de inte är kvinnor (Butler, 1999). Om då 

de manliga kollegorna inte skulle försvara sina kvinnliga kollegor eller om de kvinnliga 

kollegorna antyder att de inte behöver hjälp vad vinner parterna på det då? Individers 

könsidentitet och könsordningen rubbas och blir på så sätt labil. Enligt Butler (1999) uppstår på 

så sätt genustrubbel. När genuskontraktet mellan män och kvinnor bryts uppstår således 

genustrubbel då de individerna identifierar sig med inte längre får något värde. Således uppstår 

identifikationsproblem. I och med att de manliga och kvinnliga kollegorna bekräftar den rådande 

könsnormen upprätthålls det ojämlika systemet i väktaryrket. Detta på grund av individers behov 

av att identifiera sig med sitt kön. 

 

8. Diskussion  

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur identitetsskapande sker för normbrytande 

individer på den svenska arbetsmarknaden samt deras egna upplevelser av att arbeta i ett 

mandominserat yrke. Vår frågeställning var således ”Hur identifierar sig kvinnliga väktare med 

sin yrkesroll?”. För att kunna besvara vår frågeställning har vi valt att diskutera hur 

identitetskapande sker via de tre huvudteman, yrkesroll, interaktion samt förväntningar 
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Baserat på vårt resultat och tidigare forskning samt teori har vi kommit fram till att 

identitetsskapande kan ske via yrkesroll, interaktion och förväntningar. Vi har funnit att 

respondenterna identifierar sig med sin yrkesroll genom den manligt kodade uniformen som 

automatiskt utstrålar vissa manligt kodade egenskaper. Samtidigt visar vårt resultat att 

respondenterna identifierar sig med sin väktarroll i den utsträckning de inte är, vad de själva 

anser vara, en kvinnlig roll. Således har vi tolkat detta som att den kvinnliga rollen inte är att 

eftersträva inom yrket och att kvinnliga väktare istället identifierar sig med det som är manligt 

kodat, som uniform och egenskaper.  

 

Vi kan även konstatera att identitetskapande kan ske via interaktion. Detta sker via interaktion 

med de manliga kollegorna där respondenterna tilldelas kvinnliga roller i olika arbetssituationer 

och där männen ofta tar sig an den manliga idealbilden där dem vill försvara sina kvinnliga 

kollegor. Genom att det existerar idealbilder av könsroller, som båda parter förhåller sig till, 

upprätthålls en viss ordning inom yrket som männen och kvinnorna identifierar sig med. Kanters 

resonemang (1977) om järnkvinnan blir även användbar i vår förståelse kring acklimatisering 

(Kanter, 1977). Respondenterna uttryckte tydligt hur de utelämnade det som anses definieras 

som kvinnligt för att passa in med arbetskollegorna. Vi tolkar detta som att anpassningen för att 

bli en av männen är väldigt aktivt som sedan mynnar ut i ett identitetsskapande. 

Identitetsskapandet sker när respondenterna alltid förhåller sig till den manliga företagkultureren. 

Respondenterna väljer aktivt att bli en av männen istället för att bli bekräftade genom sin 

kvinnlighet men för att legitimera sin icke kvinnliga personlighet förklarar respondenterna att de 

alltid har identifierat sig som en av männen. När respondenterna identifierar sig som en av 

männen uppstår, enligt Butler (1999), genustrubbel där det normativa genuskontraktet bryts. 

Genom att respondenterna bryter genuskontraktet blir respondenterna i behov att ge en förklaring 

till sina manliga handlingar och väger därför upp detta genom att göra det tydligt att de alltid har 

varit ”manliga” av sig.  

 

Vi kan även se att identitetskapande kan ske via förväntningar. Detta sammankopplar vi med 

Butlers resonemang (1999) om den heterosexuella normen där genuskontrakt är uppbyggt på den 

heterosexuella normen. Detta mynnar ut i två olika idealbilder av hur män och kvinnor ska vara 

och hur de ska handla utifrån sitt kön. Genom att respondenterna och deras manliga kollegor 
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förhåller sig och handlar utefter förväntningar, som är byggda på genuskontraktet, upprätthålls 

följaktligen den omjämlika rollfördelningen mellan kollegorna i väktaryrket. Genuskontraktet 

blir något kvinnor och män identifierar sig med och våra respondenter är inget undantag. 

Identifikationen sker genom ett aktivt handlade gentemot de förväntningar som ställs på deras 

kön och genus. Dock kan vi konstatera att det uppstår en inre konflikt hos respondenterna då de 

aktivt arbetar, som tidigare nämnt, för att inte bli identifierade och identifiera sig själva med den 

kvinnliga rollen. I föregående stycke konstaterade vi att respondenterna arbetar aktivt mot att inte 

bli identifierade med den kvinnliga väktarrollen. Detta genom att bekräfta för omvärlden att de 

hör hemma i väktaryrket genom att identifiera sig med männen. Dock uppstår situationer där de 

kvinnliga väktarna ändå förhåller sig till sin egen könsidentitet som kvinna där dem utgår från de 

normativa förväntningar som ställs på dem från både manliga kollegor och omgivningen.  

 

Avslutningsvis anser vi att Butlers teori (1999) stämmer fast i en omvänd situation och ordning. 

Respondenterna handlar inte utifrån kvinnligt kodade handlingar utan handlar efter den manliga 

företagskulturen som råder i väktaryrket. Enligt Butlers teori (1999) kan vi tolka det som att 

respondenterna omförhandlar vad som ingår i kvinnligheten för att göra deras yrkesval, 

handlingar och personlighet legitim nog för att passa in i yrket. Detta ger upphov till ett ”fel” 

mellan kön och genus där genus inte uppfyller könets kriterier, alltså uppstår, enligt Butler 

(1999), genustrubbel. Respondenterna har kvinnliga kön men de lever inte upp till vad som anses 

vara relaterat till det kvinnliga könet utan arbetar aktivt för att vara det motsatta, således manligt 

genus. Respondenterna gör genus som kulturellt inte passar ihop med idealbilden av kvinnlighet. 

De utför inte de kvinnliga handlingarna trots att de tillhör det kvinnliga könet utan utför istället 

manliga handlingar. Detta på grund av att manliga handlingar och egenskaper bäst är lämpade 

för yrket, som vårt resultat påvisade. Butlers resonemang (1999) om att kvinnliga identiteter 

stabiliseras upp när kvinnor utför vad som anses vara kvinnliga handlingar, vice versa för män, 

kan ge en förklaring till respondenternas aktiva manliga handlingsutgörande. Genom att 

respondenterna gör manligt genus stabiliseras respondenternas yrkesidentiteter upp då det är den 

manliga identiteten som är eftersträvbar i yrket. ”Felet” tar sig i uttryck när respondenterna ändå 

måste förhålla sig till den kvinnliga rollen för att det är dessa egenskaper som förväntas av dem 

från omginvingen och manliga kollegor i vissa situationer. Samtidigt som genustrubbel uppstår 

så uppfylls genuskontraktet i viss mån där de kvinnliga väktarna hamnar i situationer som gör att 
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de per automatik behöver inta en kvinnlig roll, i synnerhet i interaktion men manliga kollegor. 

Sådana situationer ger upphov till en inre konflikt för respondenten där dem motarbetar den 

kvinnliga rollen men förväntas att förhålla och upprätthålla den. Här inträffar ett problem i 

identitetsskapandet.  

 

För att besvara vår frågeställning har vi dragit slutsatsen av tidigare forskning, teori, resultat och 

analys att identitetskapande sker via yrkesroll, interaktion och förväntningar samtidigt som 

identitetsskapande även kan rubbas genom att de stereotypa könsnormerna i detta fall blir ett 

hinder. De kvinnliga väktarna förhåller sig samt identifierar sig till den manliga normen som är 

efterstävbar i väktaryrket samtidigt som detta kan generera i inre konflikter hos dem då 

förväntningar från kollegor samt omgivning inte stämmer överrens med det respondenterna vill 

identifiera sig med.  

 

Då samtliga respondenter beskrev att de antar den manliga väktarrollen och identifierar sig med 

denna kan vi tänka oss att ett annat urval hade kunnat generera i andra resultat. Om vi hade haft 

ett större och mer specificerat urval hade vi kanske kunnat upptäcka den motpol som vi tidigare 

har beskrivit och som vi inte vet existerar, det vill säga en kvinnlig väktare som identifierar sig 

med den kvinnliga rollen. Svaren kan tänkas ha blivit annorlunda i den mån att de 

respondenterna kanske hade framhävt det som betecknas som kvinnliga egenskaper istället för 

manliga egenskaper. Genom detta hade vi kanske kunnat se en ännu tydligare rollfördelning 

inom yrket med ännu tydligare identifikationsmönster då vi eventuellt hade fått tag på 

”motpolen” som våra respondenter förhåller sig till. Vi kan tänka oss att vi hade fått annorlunda 

svar men som kan ha genererat i samma typ av mönster, det vill säg ett tydligt upprätthållande av 

könsidentiteter som kunde ha genererar i uppdelade yrkesidentiterer mellan män och kvinnor. 

Identifikationsmönstren kan således ha kommit att sett annorlunda ut då dessa 

respondentereventuellt inte hade identifierat sig på samma sätt som respondenterna i vår studie.  

 

8.1 Framtida forskning 

Eftersom det finns väldigt lite forskning kring kvinnor i mansdominerande branscher finner vi 

det relevant att expandera och utvidga forskningen generellt inom detta område. Det skulle vara 
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intressant om framtida forskning fokuserade på inkvoterade kvinnor i ledarpositioner och inte 

bara studera kvinnor inom mansomdinerade yrken utan lägga mer fokus på specifika 

arbetspositioner. Samtidigt kan det vara intressant att göra en studie som är inriktad på 

exempelvis klassperspektiv. Hur är könssegregeringen inom de olika klasserna?  
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10. Bilaga 1 

Intervjumall 

Börja med att berätta vem som ska göra vad plus vetenskapsrådets punkter 

Inledning 

 Berätta lite om hur det är att vara väktare 

- Hur kommer det sig att du blev väktare? 

- Vad innebär det att vara väktare? 

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

Yrkesroll 

 

- Hur upplever du din yrkesroll som väktare? 

- ( Hur gör du för att upprätthålla din roll som väktare bland kollegor? ) 

- Tror du att du behöver upprätthålla en viss ”image” i rollen som väktare? 

- Hur skiljer sig din roll som väktare jämfört med din privata roll i vardagen? 

- ( Finns det några skillnader/likheter, i så fall vad/vilka? ) 

- Finns det något du upplever mer svårt eller lätt i din yrkesroll? Ge exempel 

- Vilka egenskaper förutsätter ett väktaryrke? 

- Vad är viktigt att tänka på i rollen som väktare? 

 

Interaktion 

 

 Berätta om din senaste arbetsdag 

- Hur ser samarbetet ut kollegor emellan? 

- Hur arbetar ni? 

- Hur förhåller du dig till dina kollegor? 

- Upplever du att du förhåller dig olika beroende på kollega? 

- Hur upplever du att dina kollegor förhåller sig till dig? 

- Om det uppstår konflikter, hur löser du det? 

 

Förväntningar 

- Upplever du att det finns särskilda förväntningar för dig som kvinnlig väktare? 

- Skiljer sig förväntningarna från omgivningen för manliga och kvinnliga väktare? 

- Upplever du att det finns vissa förväntningar även bland kollegor? 

- Upplever du att du beter dig på ett speciellt sätt just för att du är kvinnlig väktare? 

- Upplever du att omgivningen bemöter kvinnliga väktare annorlunda än manliga väktare? 

- Hur är det att arbeta i en mansdominerad bransch? 

 

Tacka respondenten! Fråga respondenten om det är okej att återkomma för eventuella 

frågor. 


