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Sammanfattning: Syftet med den här uppsatsen är att bidra med en fördjupad 
förståelse för normerande maskuliniteter i mansdominerade 
organisationer. Med uppsatsen vill jag också försöka förstå 
hur normer för maskuliniteter uttrycks samt hur detta kan 
påverka individen och organisationen Studien är inspirerad 
av en feministiskt poststrukturalistisk referensram där språk 
och diskurser har en central betydelse. Insamlingen av data 
har skett med narrativa berättelser och samtalen med infor-
manterna kretsar kring hur de upplever att det är att arbeta i 
en mansdominerad organisation, om de känner gemenskap 
eller utanförskap.  

Jag analyserar sedan materialet med hjälp av diskursanalys 
och teorier om bland annat organisationskulturer, genusord-
ningen och den hegemoniska maskuliniteten, för förstå hur 
vilka normer som finns samt hur dessa påverkar individer-
nas hälsa eller organisationen.  

Studiens resultat visar att de undersökta mansdominerade 
arbetsplatserna har en tuff och hård jargong, med rasistiska 
och sexistiska skämt som en del av det dagliga språket. På 
så vis blir heterosexualitet, svenskhet och den ”manliga 
mannen” normerande. Den som inte vill vara en del av detta 
går undan och arbetar ensam, eller säger upp sig och söker 
andra typer av jobb. Mitt resultat visar även att språket är 
det mest centrala i konstruktionen av maskulinitetsnormer 
där man också gärna markerar sin tillhörighet till det man-
liga könet genom ord som ”vi gubbar” eller ”vi män”. Språ-
ket på arbetsplatsen är också ett sätt att stärka organisat-
ionskulturen och öka gemenskapen och den egna tillhörig-
heten till gruppen. 

Nyckelord: Mansdominerade organisationer, maskulinitetsnormer, ho-
mosocialitet, organisationskultur, genusordning, hegemo-
nisk maskulinitet, narrativ metod, feministisk poststruktur-
alism, diskursanalys. 
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Förord 
 

Jag vill först och främst tacka de informanter som tog sig tid och deltog i min studie och 
gjorde det möjligt för mig att skriva den här kandidatuppsatsen. Jag vill även tacka min 
handledare för inspiration men också mina opponenter som bidrog till att jag kunde ut-
veckla delar av uppsatsen.  

Mina första tankar när jag valde ämne var att jag ville gå utanför de traditionella ramar 
som jag uppfattade fanns för uppsatsämnen inom arbetslivspedagogik. Jag ville att min 
uppsats på något sätt skulle ifrågasätta normer och strukturer som skapar och upprätthål-
ler en maktobalans, samtidigt som det skulle ha anknytning till arbetslivet. Mina tidigare 
studier har varit inom genusvetenskap och jag funderade vidare kring om det fanns or-
ganisationer som var tillgängliga för alla. Jag kom att tänka på när jag själv arbetade 
som enda kvinna på en arbetsplats och kände att jag ville förstå vilka normer som fanns 
inom dessa organisationer. Jag blev nyfiken på hur de anställda själva pratade om ”man-
lighet” och om de själva påverkades på något sätt.  

Jag menar att vi behöver identifiera de normer och strukturer som finns för att överhu-
vudtaget kunna påverka eller förändra dem. Jag anser att lärandet om normer för mas-
kuliniteter inom organisationer kan fylla en funktion i förståelsen av fungerande och 
ickefungerande organisationskulturer. Jag tror att det behövs mer forskning om mas-
kuliniteter för att komplettera såväl organisations- och genusforskning. 

Att skriva den här kandidatuppsatsen har varit lärorikt och intressant och jag hoppas att 
få se mer forskning inom det här området. 



 2

1. Inledning 

 
Precis som i samhället finns i alla organisationer normer och riktlinjer för hur man ska 
bete sig för att passa in i gruppen. Hur ser normerna ut för en organisation där det endast 
arbetar män? Det kan kanske vara vanligt att typiska manliga intressen tillgodoses i 
samband med till exempel möten eller aktiviteter för att skapa social samvaro, men det 
förutsätter ju att det finns ett gemensamt sätt att vara man på. Alla normer behöver av-
vikelser och jag har själv personliga erfarenheter av att arbeta som enda kvinna på ett 
företag, därav mitt intresse för ämnet.  

Hur ser män själva på den manliga dominansen och normerna för maskuliniteter? Hur 
uppfattar de gemenskap och utanförskap och vad händer med män som inte vill ta del av 
”manliga” organisationskulturen? 

Tidigare forskning om genus i förhållande till organisation har haft fokus på kvinnor 
och ledarskap (Alvesson och Billing, 1999) men det har på senare år forskats kring 
huruvida ledarskap är könsmärkt, det vill säga om och hur ett yrke eller en position för-
knippas med ett kön (Wahl m fl, 2001). Det finns också ny svensk forskning om män 
som arbetar i kvinnodominerade yrken, till exempel inom sjukvården, och vad det har 
för organisatoriska konsekvenser. Jag har haft mycket svårt att hitta forskning om mas-
kulinitetskonstruktioner i mansdominerade organisationer och menar därför att det sak-
nas den här typen av forskning i organisations- och genusforskning. 

I den här uppsatsen berättar tre personer som alla arbetar i organisationer med mestadels 
män, om sina egna upplevelser och erfarenheter av den manliga dominansen och sättet 
att vara man på. 



 3

2. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med min uppsats är att bidra med en fördjupad förståelse för normerande mas-
kuliniteter i mansdominerade organisationer. Jag vill också försöka förstå hur normer 
för maskuliniteter uttrycks samt hur detta kan påverka individen och organisationen.  

Utifrån mitt syfte har jag formulerat två frågeställningar: 

- Hur konstrueras normer för maskuliniteter i mina informanters organisationer?  

- Vilka konsekvenser får maskulinitetsnormerna för organisationen och dess medlemmar? 

 

Jag menar att det är viktigt att synliggöra normer som konstruerar maskuliniteter, såväl i 
organisationen som i samhället för att kunna förstå hur de samverkar för att skapa makt, 
sammanhållning och exkluderande. Jag önskar därför synliggöra maskulinitetetsnormer 
hos mina informanter. Fokus för min uppsats ligger inte på mina informanters kun-
skapsbildande, utan jag vill undersöka hur organisationernas medlemmar pratar om 
maskuliniteter och normer i förhållande till den egna organisationen.  
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3. BAKGRUND 
 

 

3.1 Disposition 
För att underlätta för läsaren vill jag här förklara hur uppsatsen är uppdelad.  

Uppsatsen har, utöver inledning och syfte, sju kommande kapitel. I det första kapitlet 
presenterar jag mitt val av ämne samt den tidigare forskning jag har hittat. Det andra 
kapitlet är ett metodkapitel där jag presenterar metodval, hur jag gick till väga, hur jag 
gjorde mina urval samt mina etiska överväganden. Jag reflekterar också kring validi-
tet, reliabilitet och generaliserbarhet. Det tredje kapitlet är min teori och där presente-
rar jag min teoretiska referensram samt definierar de teoretiska begrepp jag använder 
mig av. Mitt fjärde kapitel är mitt empiriska resultat och där presenterar jag empirin 
utifrån olika diskurser. I det femte kapitlet presenterar jag resultatet med hjälp av dis-
kursanalys och mina teoretiska referensramar. I det sjätte kapitlet för jag en avslutande 
diskussion och återknyter till mitt syfte. I det sista kapitlet ger jag förslag till vidare 
forskning. 

 

3.2 Kort begreppsöversikt 
 

För att underlätta för läsarens förståelse av den här uppsatsen vill jag förklara varför 
jag använder begreppet maskuliniteter. Maskulinitetskonstruktioner kan formas i hie-
rarkiska relationen mellan män; alla män är inte överordnade utan vissa män, precis 
som kvinnor, underordnas. En viss typ av maskulinitet dominerar över andra maskuli-
nitetskonfigurationer som är aktuell vid en viss tidpunkt eller vid olika sammanhang 
(Connell, 1996). Det går därför inte att prata om en typ av maskulinitet och förstå den 
som norm eller marginaliserad. Maskulinitet ska således förstås i plural. När det gäller 
mina övriga definitioner och hur jag förstår begreppen behandlar jag detta under mitt 
teorikapitel.  

 

3.3 Val av ämne 
 

Mitt personliga mål med den här uppsatsen handlar om att jag vill få bredare kunskap 
inom det här forskningsfältet. Anledningen till att jag valde det här ämnet beror först 
och främst för att jag är intresserad av genusforskning, men intresset för maskuliniteter 
kommer från att jag själv har arbetat i en mansdominerad organisation som enda 
kvinna. Jag blev då varse åsikter och beteenden som jag inte uppfattade fanns på mina 
tidigare arbetsplatser där det arbetade både män och kvinnor. Åtminstone var de inte 
synliga. Jag upplevde det också som att det blev väldigt tydligt att jag avvek från nor-
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men. Jag fick ofta representera ”det andra” i diskussioner med frågor som ”Men du 
som tjej, vad anser du om..?”. De var tillsammans en enhetlig grupp och jag blev avvi-
karen. Jag märkte också att jag inte fick ta del av viss gemenskap som föll utanför ar-
betsuppgifterna; mailkorrespondens, aktiviteter utanför jobbet eller vissa lunchmöten. 
Här började mitt intresse för mansforskning. Jag ville alltså identifiera hur den an-
ställda förstår och pratar om normer i mansdominerade organisationer och som jag 
funderade kring om det möjligen kunde påverka den anställde och dennes organisat-
ions.  

 

3.4 Tidigare forskning 
 

Det finns en hel del tidigare forskning som behandlar genus och maktordningar i orga-
nisationen. Framför allt har den tidigare forskningen fokuserat på genus i förhållande till 
ledarskap. Som jag skrev i min inledning har tidigare forskning haft en stark inriktning 
mot just kvinnor och ledarskap. Exempel på aspekter av ledarskap och kön som stått i 
fokus i forskningen är förklaringar till det låga antalet kvinnor på chefsbefattningar och 
deras frånvaro från högre chefspositioner, eventuella skillnader mellan kvinnors och 
mäns ledarstilar, om det finns särskilda hinder som gör att kvinnor inte når chefsposit-
ioner eller om kvinnor har andra orienteringar än att göra chefskarriär (Alvesson och 
Billing, 1999). Under senare år har forskningsfrågorna om ledarskap och kön snarare 
behandlat hur ledarskap är könsmärkt, dvs. om och hur ett yrke eller position förknippas 
med ett kön (Wahl m fl, 2001). Utvecklingen av genusteoretisk forskning om organisat-
ion och ledarskap har inneburit att inte bara kvinnor, utan genus studeras. På senare år 
har också utvecklingen inneburit att män och manlighet studeras i relation till ledarskap. 
Det mesta som jag har hittat inom det här området när jag har gjort databassökningar 
(SOCindex, EBSCOhost m.fl) innefattar forskning om kvinnor på mansdominerade 
arbetsplatser, hur det är att anpassa sig efter den manliga normen och om det är svårt att 
nå höga positioner eller leda ett företag som kvinna. Men mitt område handlar ju snarare 
om hur maskuliniteter och heteronormer konstrueras och upprätthålls när män befinner 
sig i grupp.  

Sociologen och genusforskaren A. Johansson (2000) beskriver det som att vid inled-
ningen och mitten av 1980-talet började forskning om män bedrivas, för att under 1990-
talet snarare utvecklas till mansforskning, med mer utarbetade analytiska redskap och en 
mer reflexiv och kritisk ansats.  

Hegemonisk maskulinitet är ett begrepp som blir centralt i min uppsats. Sociologen R. 
W Connells (1996) begreppsbildning refereras ofta när det gäller studier av män och 
maskulinitet. Hegemoni syftar på dominans, inflytande eller kulturell makt. Hegemo-
nisk maskulinitet  

kan definieras som den konfiguration av genuspraktik som innehåller det för tillfället ac-
cepterade svaret på frågan om patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas 
gör det) mäns dominanta position och kvinnornas underordnande (Connell, 1996:101). 

Begreppet hegemonisk maskulinitet ska ses som maskulinitetsnormer som förändras, 
skapas, undergrävs och omprövas på nytt. Den hegemoniska maskuliniteten är även 
beroende av, och påverkar, andra maktstrukturer i utgångspunkt i exempelvis klass, 
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sexualitet och etnicitet. Connell (2005) menar att vi kulturellt och socialt kan urskilja en 
hegemonisk ordning som strukturerar och hierarkiserar olika maskulina identiteter. He-
gemoniska maskuliniteter möjliggör vissa maskulina uttryck och förbjuder andra. Den 
hegemoniska ordningen syftar till att fastställa maktordningen mellan män, men också 
maktordningen mellan män och kvinnor (Connell, 2005). Genusvetaren Marie Nordberg 
(2008) har studerat hur maskulinitet skapas och upprätthålls bland män som arbetar 
inom kvinnodominerande yrken. Hon skriver att i jämförelse med problematiska mas-
kuliniteter i underordnade sociala skikt kan det också vara lätt att bortse ifrån hur även 
maskulinitetsformer som är jämställdhetsbejakande reproducerar könsmönster och ne-
gativa samhällsstrukturer. Detta är en mycket viktig poäng i ett samhälle där män upp-
lever sig som jämställda (Nordberg, 2008).  

Connell (1996) beskriver forskning som visar hur pojkar i skolmiljö bildar allianser och 
utvecklar dominans- och underordningsbeteenden mellan sig. Tydliga hegemoniska 
mönster urskiljdes. Forskningen om ”hegemonisk maskulinitet” inspirerade Connell till 
studier av relationer mellan olika maskuliniteter med syfte att belysa maskulinitetens 
genuspolitik. Det går inte att gå att prata om maskuliniteter utan att även studera makt-
förhållanden, klass, etnicitet, och sexualitet. Connell (1996) menar att multipla maskuli-
niteter kan innebära att män är olika beroende på arbetarklass, sexualitet eller etnicitet. 
De många variationerna tillskrivs olika värde och detta resulterar i en inbördes genus-
ordning där den hegemoniska (den vita och heterosexuella mannen) har högst status och 
den homo- eller transexuella svarta mannen återfinns längre ner i rangordningen (Con-
nell, 2005).  

Susanne Anderssons (2003) har skrivit en avhandling i pedagogik som behandlar kon-
struktioner av hur genus, framför allt maskuliniteter, sammanvävs med organisatoriska 
praktiker. De praktiker hon studerar är såväl materiella som diskursiva och äger rum i 
två närpolisorganisationer. Praktikerna studeras via intervjuer och deltagande observat-
ioner. Andersson diskuterar genusordningen och betydelsen av ålder och visar på det 
komplexa samspel mellan olika maktordningar som äger rum då genus konstrueras. 
Yngre poliser kan via sina yngre kroppar erhålla status medan äldre poliser vill genom 
sin erfarenhet och hierarkiska position uppnå auktoritet. Ett mönster Andersson (2003) 
finner i sitt resultat är att det kontinuerligt sker en sammanvävning mellan konstruktion 
av statusomgärdad verksamhet (t ex polisiärt arbete nattetid, så kallat ”riktigt polisar-
bete”) och maskulinitet. Anderssons resultat visar att ålder är en central kategori för 
maktrelationer mellan män. 

  



 7

4. METOD 
Här redogör jag för hur jag tänkt och övervägt metodval, mitt val av informanter och 

mina etiska överväganden. Jag diskuterar också min förförståelse och forskarroll och 

berättar hur jag har genomfört insamling av min empiri. 

 

4.1 Metodval 
 

Jag har valt narrativ metod som verktyg för insamlande av min empiri. Narrativ metod 
är en del av den kvalitativa ansatsen och Alvesson och Deetz (2000) menar att den kva-
litativa forskningen skapar förutsättningar för att ge en bredare och rikare beskrivning. 
Narrativ teori och analys inbegriper en rad olika teoretiska traditioner, både traditionellt 
kopplade till berättandet men också till kritiska teorier som till exempel feministisk ana-
lys, diskursanalys och dekonstruktion (Johansson, 2005). Det finns således inte en enda 
narrativ teori utan snarare flera olika. Anledningen till att jag har valt narrativ metod i 
mitt insamlande beror på att jag är intresserad av att undersöka mina informanters egna 
upplevelser av normer för maskuliniteter. Jag tror att den här metoden passar mina in-
formanter eftersom det mer är ett ganska fritt samtal där deras berättelse blir i fokus. Jag 
ser på mina intervjutillfällen som en möjlighet att tillsammans med informanten skapa 
en typ av berättelse som fokuserar på den enskildes upplevelse kring manlig dominans 
på arbetsplatsen, normer för maskuliniteter och hur det kan påverka individen och orga-
nisationen. Narrativ metod innebär för mig i min uppsats att mina intervjuer är baserade 
på mina informanters berättelser. 

4.1.2 Narrativ metod och berättelse som intervjumetod 
 

Berättandet och berättelsen har under senare årtionden fått en allt mer erfaren plats som 
kunskapsform i vetenskapliga sammanhang (Johansson, 2005). Narrativ metod är nu-
mera en vanligt förekommande kvalitativ forskningsmetod som används för att kunna 
samla in berättelser som innebär för berättaren ett sätt att återge sin förståelse av värl-
den. Det är genom beskrivningar, förklaringar och berättelser som vi skapar identiteter 
och relationer, värderings- och normsystem och även våra organisationer. Denna kon-
struktion av den sociala verkligheten skall ses som komplexa processer som pågår kon-
tinuerligt på institutionell nivå såväl som i det vardagliga samspelet mellan människor 
(Lorentz, 2006). Den forskning som använder sig av berättelser undersöker ur olika 
aspekter/teman/perspektiv hur människor ger sina liv mening och skapar identitet (Jo-
hansson, 2005). Johansson (2005) beskriver berättandet och den allt viktigare betydelse 
som språket fått inom vetenskapen, nästan som en vetenskaplig revolution när det gäller 
att förstå en människas liv. Berättandet är grunden för vårt sociala sammanhang och det 
liv vi lever och berättelserna styr våra sociala handlingar och formar våra identiteter 
(Alvesson och Deetz, 2000).  

Narrativ identitet är ett begrepp som bygger på antagandet att sociala identiteter är kon-
stituerade genom narrativitet. Social handling är således vägledd genom narrativitet och 
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sociala processer, såväl institutionella och interpersonella förmedlas genom narrativitet. 
En del forskare menar att berättelserna själva innehåller en kontextualisering; den som 
berättar ger själv sammanhanget. Denna mer konstruktionistiska användning av meto-
den fokuserar alltså på berättelserna som sådana (Thornberg, 2009). Eftersom jag är 
inspirerad av poststrukturalismen kommer jag även att fokusera på hur saker berättas 
och med vilka ord. 

Jag ser alltså på narrativ metod som ett sätt att närma mig informanternas egna tolk-
ningar, beskrivningar och förklaringar av hur de skapar identiteter, relationer och norm-
system. Narrativa berättelser blir verktyget för mitt insamlande av min empiri, medan 
jag använder mig av diskurser för att förstå berättelserna. En diskurs reglerar vilka be-
rättelser som är tillgängliga, vad som får berättas och när (Johansson, 2005). Jag utveck-
lar diskursbegreppet här nedan. 

 

4.2 Diskurs och diskursanalys 

  
Jag kommer att förhålla mig till diskursanalys på det sättet att jag delar uppfattningen 
om att språket och vårt sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identite-
ter och sociala relationer, utan det spelar en aktiv roll i skapandet och förändring. Dis-
kursanalysen kommer att vara ett verktyg för mig i tolkning av mitt material.  

Diskursbegreppet är komplext och skiftar i betydelse med användare men Wahl m. fl 
(2001) beskriver den definitionen jag vill använda mig av;  

”kännetecknar ett område och som kan hänföras till viktiga föreställningar eller specifika, 
institutionaliserade uttryckssätt inom området.” (Wahl m fl, 2001:74).  

Upplevelsen av världen struktureras av diskurser som tillhandahåller särskilda mönster 
av enhet och uppdelning. Samtidigt som diskurserna strukturerar världen strukturerar de 
människans subjektivitet och förser henne med en särskild social identitet. Diskursana-
lys är viktigt för mig i min uppsats eftersom diskurs också kan beskrivas som ett språk-
ligt regelverk, som ett visst slags mönster som innebär en begränsning för hur vi struk-
turerar språket och därmed också hur vi förstår världen (Winther Jørgenssen och 
Phillips, 2000).  Jag kommer därför att se på diskurs som något som i en viss grupp och 
i en viss tid definierar eller bestämmer vad som ses som sant eller falskt och vad man 
bör och inte bör göra. På så sätt formar även teorier olika diskurser, exempelvis femin-
istisk poststrukturalistisk teori. Det finns konkurrerande diskurser om samma fenomen 
och jag kommer här att försöka problematisera normerande diskurser. Genom att foku-
sera på olika konkurrerande diskurser inom samma område kan man undersöka var den 
ena eller andra diskursen är dominerande, var det råder strid mellan olika diskurser, och 
vilka självklarheter aktuella diskurser är eniga om (Winther Jørgensen och Phillips, 
2000). Diskursanalys kan hjälpa oss att förstå språkets roll i hur vi skapar vår verklighet 
och är en analysmetod som dekonstruerar texter för att visa hur de både innesluter och 
utesluter, ofta utan att vi är medvetna om det. Diskursanalys kan vara bra om forskaren 
är intresserad av att studera vilka sanningar som skapas om vad som är onormalt, vad 
som tas för givet eller vad som osynliggörs, genom de sätt som olika företeelser besk-
rivs i texter och tal (Thornberg, 2009).  
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Språkbruket är nära förbundet med mening och perception. All perception och mening 
innebär ett ”seende som”, och detta beskrivs som en grundläggande betydelse- eller 
språkrelation. De genom språket förmedlande distinktionerna gör det möjligt att repro-
ducera specifika ”seende som-relationer”. Alternativa diskurser är alltid möjliga även 
om de kan ses mer eller mindre dominerande eller marginella (Alvesson och Deetz 
2000). Detta betyder att språkliga framställningar i tal och skrift kan undersökas och 
analyseras som uttryck för samhälleliga värderingar och normer (Börjesson, 2003). 

4.2.2 Makt 
Makt har en självklar plats i en kritisk diskursanalys genom intresset för rådande makt-
förhållanden i samhället. Knights och Morgan (refererad i Alvesson & Deetz, 2000) 
pekar på flera makteffekter av den företagsstrategiska diskursen, till exempel bevaran-
det och förstärkandet av organisationsledningens förmåner, skapandet av en känsla av 
personlig trygghet hos ledningen, uttryck för könsbestämd maskulinitet hos den manliga 
organisationsledningen och legitimering av den rådande makten. Föreställningen om ett 
enhetligt jag betraktas som en fiktion som används för att undertrycka dessa konflikter 
och priviligera maskulinitet, rationalitet, vision och kontroll. Resultaten av de domine-
rande diskurserna möjliggjorde för en trygg identitet, men deltog samtidigt i reprodukt-
ionen av dominansen och marginaliserade andra delar av jaget och andra grupper (Al-
vesson & Deetz, 2000). 

Jag har valt att diskutera maktperspektivet genom att diskutera organisationens rådande 
genusordning, hur informanten upplever makt och maktlöshet. Jag problematiserar 
också min roll som forskare, min förförståelse och vad det kan ha för betydelse för upp-
satsens empiriska resultat. Ju mer självklart ett sätt att vara är, desto mer makt produce-
rar diskursen genom att den definierar vad som är möjligt att säga och göra samt vem 
som kan säga vad. Jag har upplevt att det har varit svårt att inte reproducera redan nor-
mativa uppfattningar eller ”sanningar” i min uppsats, men jag har ändå försökt ändå 
vara medveten om detta.  

 

4.3 Min förförståelse och forskarroll 
 

I tolkning och analys söker forskaren sammanhang och förståelse för individens kontext 
(Cohen, Manion & Morrison, 2003). Vetenskapsteoretiskt och metodologiskt vill jag i 
möjligaste mån eftersträva ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt, där ingenting är 
självklart och allt bör ifrågasättas. Jag som forskare kan inte gå utanför den diskurs jag 
befinner mig i, och jag intar alltid en position och ett perspektiv som kommer att styra 
mig (Börjesson, 2003).  

Kvale (1997) menar att i den kvalitativa intervjusituationen har forskaren tolkningsföre-
träde. Vem forskaren är som person spelar alltså roll för intervjuns utveckling, syfte och 
analys. Jag är inspirerad av feministiskt poststrukturalism och har kunskaper inom ge-
nusstudier och detta kommer alltså att influera min uppsats. Det är viktigt att jag som 
forskare är tydligt med detta. Jag menar också att det finns en möjlig problematik med 
min forskarbakgrund (t ex; ung, kvinna, akademiker, genusintresserad) att genomföra 
intervjuer med personer som har en annan bakgrund och förståelse (t ex; äldre män, 
icke-akademiker). Det är viktigt att jag hittar ett språk och ett sätt att tala om mitt upp-
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satsområde som känns bekvämt för mig som forskare och mina informanter. När forska-
ren väljer en narrativ metod har hon också valt en tolkande ansats. Det handlar enligt 
Johansson (2005) om att tolka andras tolkningar, att försöka skapa kunskap genom att 
tolka andras meningssammanhang. När det handlar om narrativ, berättandeforskning rör 
det sig om att ge mening åt det vi ser hör, känner och det vi upplever i livet, ”vi begrip-
liggör livet genom berättelser” (Johansson, 2005:28).  

Den kunskap vi har och producerar om världen är inte en objektiv eller generell sanning 
utan kan endast ses som en av många versioner av sanning. Kunskap är socialt situerad 
(socially situated), och aldrig neutral utan produceras alltid i specifika, sociala, poli-
tiska, kulturella och språkliga sammanhang, (Haraway, 1988). Så som vi tolkar och för-
står världen är både historiskt föränderligt och kulturellt varierande. För min del gäller t 
ex att jag är vit, kvinna, ung, feminist med medelklassbakgrund. Detta utgör dock bara 
en del av min situerade kunskap och givetvis spelar även ytterligare en mängd faktorer 
in som det inte finns utrymme att ge plats åt här då situerad kunskap tar avstamp i hela 
livsberättelser.  

Kritiken mot situerad kunskap innebär att det är svårt att utforska strukturella förhållan-
den utan att prata om olikheter som fakta. Att försöka dekonstruera hegemoniska dis-
kurser där grunden utgörs av fastslagna kategorier samtidigt som jag som forskare vill 
lyfta fram en bred mångfald av kunskaper blir problematiskt. Om jag hävdar att all kun-
skap är situerad innebär det att jag till viss del accepterar de dominerande gruppernas 
definitionsrätt. En (kvalitativ) narrativ studie om mäns tankar och upplevelser kring 
maskuliniteter inom organisationer syftar till att synliggöra dessa mäns subjektiva erfa-
renheter, vilket också är avsikten med min uppsats.  

 

4.4 Urval och avgränsningar 
 

Jag tror att många mansdominerade organisationer finns inom yrkeskategorier som hi-
storiskt och traditionellt sett har ansetts ”manliga”. Exempel på sådana är industri- och 
hantverksinriktade arbeten där intresset bland kvinnor historiskt sett varit svagt (Olofs-
son och Schånberg, 2000). Då jag i mitt första skede har vänt mig till personer som ar-
betar inom organisationer som historiskt sett betraktats som “manliga” kan det hända att 
jag får en viss typ av ”maskulinitetsnorm”. Det kan betyda att mitt resultat eventuellt 
hade sett annorlunda ut med informanter inom andra yrkeskategorier, geografiska om-
råden etc. Jag vill dock förtydliga att jag inte har uteslutit någon yrkeskategori eftersom 
jag genom “snöbollseffekten” inte har vetat vilka personer mina kontakter kommer att 
vända sig till.  

Med narrativ berättelsemetod avgränsar jag mig också till informanter som känner sig 
bekväma med ett muntligt berättande, varför det skulle kunna tänkas att jag får en viss 
typ av ”maskulinitetsnorm” även här. Lorentz (2006) menar att inom berättelseforsk-
ning är det naturligtvis tacksamt om forskaren får träffa en person med en ”naturlig be-
rättarbegåvning” eftersom en av forskarens uppgifter är att få personen att berätta om 
sitt liv. Jag har därför i förfrågandet av möjliga informanter förklarat att intervjun kom-
mer att ske genom att de delger mig personliga berättelser, så att de på så sätt själva kan 
avgöra om intervjumetoden är lämplig för dem.  
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I narrativ metod ska ingenting från intervjuerna utelämnas (Johansson, 2005). Jag har 
dock beslutat mig att i den här uppsatsen inte analysera sådant som jag bedömer irrele-
vant och som gick utanför de teman som vi pratade kring. Här vill jag poängtera att 
mina teman var ganska “breda”, men det jag bedömde inte berörde intervjupersonen 
eller dennes organisation exempelvis kunde vare exempelvis prat om fikabröd, mjuk-
vara till datorer och parkeringsmöjligheter. I mitt resultat har jag sedan gjort empiriska 
avgränsningar och valt att presentera citat och berättelser som anknyter till diskurserna.  

 

4.5 Planering och genomförande 
 

Som jag beskrev tidigare sökte jag inledningsvis i databaser för att hitta såväl inspirat-
ion som teorier. Mina sökord var bland annat ”maskulinitet”, ”homosocialitet” och 
”gender workplace”. På så sätt hittade jag en stor del av den litteratur jag presenterar 
under rubriken tidigare forskning. 

I nästa steg genomförde jag en pilotstudie med en representant från industriarbetarför-
bundet IF Metall för att få kunskap och inspiration inom mitt område. Intervjun var se-
mistrukturerad och genomfördes via mobiltelefon. Jag förklarade varför jag ringde och 
att jag var intresserad av att få lite mer material inför mina planerade intervjuer. Samta-
let spelades dock inte in utan jag valde att föra anteckningar. Jag upplevde att min pilot-
studie gjorde det lättare för mig att ställa vissa följdfrågor senare i intervjuerna med 
mina informanter. Anledningen till att jag valde IF Metall beror på att förbundet har en 
majoritet manliga medlemmar. 77 % av deras medlemmar är män. Detta kan ställas i 
jämförelse med exempelvis akademikerförbundet SACO där 47 % av medlemmarna är 
män.  

Innan jag påbörjade min första intervju gjorde jag även en ”testintervju” på en närstå-
ende som arbetar i en mansdominerad bransch. Mitt syfte med testintervjun var att för-
bereda mig på att ”styra” intervjun tillbaks till det mitt syfte och mina frågeställningar 
genom att ställa relevanta följdfrågor. Jag ändrade även några av mina följdfrågor som 
min testperson upplevde krångligt formulerade. 

Mitt nästa steg var att hitta informanter till mina intervjuer. Jag hade som önskemål att 
de skulle ha arbetat på samma arbetsplats i minst två år eftersom jag tror att det kan ta 
ett tag att känna av organisationskulturen. Som jag beskrev i stycket tidigare använde 
jag mig av den så kallade snöbollseffekten. Jag sökte alltså selektivt upp personer som 
jag sedan tidigare visste arbetade inom mansdominerande organisationer och bad dem 
att höra sig för bland sina bekanta och kollegor. Jag fick på detta sätt tag i tre personer 
som var intresserade av att vara med. Intervjuerna skedde hemma hos mig eftersom vi 
således kunde prata ostört då mina deltagare har familjer. Anledningen till att vi inte 
träffades på ”neutral mark” var på grund av kvalitén på inspelningen; jag ville ha en tyst 
bakgrund och inga distraktioner runtomkring. Inspelningarna skedde sedan med hjälp av 
min dator. Varje intervju varade mellan 50-90 minuter.  

En berättelseintervju är oftast ostrukturerad. De frågor som ställs behöver inte komma i 
någon särskilt ordning och ett tema kan presenteras som forskaren är intresserad av och 
som informanten kan prata fritt kring (Thornberg, 2009).  Jag genomförde som planerat 
varje intervju enligt en modell bestående av tre faser: en inledningsfas en huvudfas och 
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en avslutningsfas (Lorentz, 2006). I inledningsfasen försökte jag att skapa förtroende. 
Jag presenterade mig själv och berättade syftet med min uppsats, samt betydelsen av 
deras berättelse. Jag poängterade mycket noga att jag inte la några värderingar i det de 
sa och att det var deras egna personliga upplevelser som jag var intresserade av. Jag 
menar att genom att göra detta till vis del avdramatiserade relationen mellan forskare 
och informant. 

Under min huvudfas i intervjun försökte jag låta mina informanter prata med så få av-
brott som möjligt berätta om sina upplevelser och erfarenheter, kring de teman som jag 
hade valt. Vid behov ställde jag följdfrågor eller bad dem att utveckla sin berättelse. I 
min avslutningsfas ställde jag fördjupande frågor kring det som hade varit oklart och 
som jag ansåg var av relevans för mitt syfte. Här kompletterade jag även med vissa bak-
grundsfrågor som missades i början på grund av att två av informanterna direkt började 
berätta om upplevelser som de hade haft på sin arbetsplats och som de antagligen hade 
tänkt på inför intervjun. 

Hur språket används är en central del av min uppsats. Därför innehöll min transkribe-
ring även pauser, tvekanden, tonlägen och eventuella skratt. Ord som ”Hmm” och 
”Ehh” transkriberades också eftersom jag anser att de utgör en del av språket och såle-
des är viktiga för min analys. Jag markerade kortare pauser i talet med “..” efter me-
ningen. Då det har varit en längre paus har jag skrivit (paus), Om jag har behövt hoppa 
över en del av svaret för att komprimera texten kring det jag anser väsentligt har detta 
markerats med (…). Mina kommentarer markerades med I (intervjuare) och informan-
ternas svar med första bokstaven i deras namn. Kursiv stil betyder att informanten sär-
skilt la betoning på ordet.  

4.5.1 Formandet av diskurser  
 

Efter insamling av min empiri följde sedan en djupare läsning där jag försökte utläsa 
och kategorisera min empiri i olika diskursiva praktiker. Jag lyssnade igenom varje in-
tervju flera gånger med några dagars mellanrum för att vara mer säker på att jag inte 
missade något. Jag plockade ut delar av berättelserna där studiens centrala teoretiska 
begrepp fungerade som pelare; mansforskning, genusordning, organisationskultur och 
senare gjorde jag en diskursiv tolkning av inverkan på individ och organisation. De dis-
kurser jag hittade var framförallt två dominerande diskurser; ”en i gruppen-diskurs” där 
språket utformades för ta del av organisationens gemenskap, ”dom andra-diskursen” 
där informanten tog avstånd och pratade om en organisationskultur de inte vill identifi-
era sig med. Jag kommer att utveckla hur jag förhåller mig till dessa diskurser i mitt 
resultatkapitel. 

 

4.6 Etiska överväganden 
 

Jag har genomfört mina intervjuer samt skrivit den här uppsatsen i möjligaste mån i 
enlighet med Humanistiska Samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) forsk-
ningsetiska principer (1996, Vetenskapsrådet). Jag har försökt att följa de fyra allmänna 
kraven på forskningen. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-
litetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren skall infor-
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mera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Med sam-
tyckeskravet menas att deltagarna i en undersökning har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning 
ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall 
förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista, nyttjandekra-
vet, syftar till att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.  

Jag anser att jag uppfyller informationskravet genom att jag var tydlig med uppsatsens 
syfte och mitt intresse innan jag påbörjade livsberättelseintervjuerna. Jag förklarade 
också för mina informanter att intervjuerna sker på frivillig basis, att de kan avbryta 
dessa när de vill och att det inspelade materialet och min färdiga uppsats endast kommer 
att användas av mig och i mitt studiesyfte. Jag berättade också för mina informanter att 
inga autentiska namn skulle figurera i uppsatsen och att jag också skulle ändra på vissa 
detaljer i deras berättelser för att kunna uppfylla anonymitetskravet i så stor utsträckning 
som möjligt. Jag förklarade också att mitt inspelade material skulle förvaras på min pri-
vata dator och jag berättade att inspelningen kommer att raderas efter uppsatsens ge-
nomförande. I de transkriberade dokumenten från inspelningarna återges inte heller 
några namn. På så vis menar jag att jag uppfyller samtycke- och konfidentialitetskravet. 

 

4.7 Metodkritisk reflektion 
 

Jag är medveten om att mitt val av metod gör att jag kan få en viss typ av empiri och 
förståelse. Eventuellt hade mitt kommande resultat sett annorlunda ut om jag valt en 
annan metod. Johansson (2005) påpekar att det finns kritik mot den narrativa metoden. I 
sin iver att spegla en svagare/tystare grupp människor kan forskaren försöka göra an-
språk på att föra deras talan. Här blir forskaren det aktiva subjektet och informanterna 
passiva objekt.  Där finns en risk att forskaren övertolkar sitt uppdrag och genom sin 
forskning försöker bli den ”gode hjälparen”. Det är därför extra viktigt att medvetande-
göra den maktställning man som forskare har under processens gång och synliggöra den 
makt och auktoritet man är i sammanhanget. Johansson (2005) beskriver som exempel 
diskursmodellen.  Där handlar det om att båda parter i samtalet har aktiva roller i samta-
let. Det innebär att jag måste ta i beräkningen att min roll som intervjuare präglar situat-
ionen. Min förförståelse och maktposition påverkar samtalets resultat. Hur samtalsfrå-
gorna formuleras är en mycket väsentlig del av insamlingsprocessen. Är man otydlig 
kan samtalet missa målet och man får inte det djup som eftersöks (Johansson, 2005).  

Kvale (1997) menar att den som tar del av resultatet erbjuds att föreställa sig möjlighet-
er, att vidga och berika sociala konstruktioner som står praktiker och andra till buds.  

En viss svårighet var det också att få mina intervjupersoner att prata kring det som var 
relevant för uppsatsens syfte. Jag hade förberett några inledande öppna frågor för att 
underlätta samtalet att komma igång. Däremot kunde berättelserna ibland hamna i en 
riktning som förvisso var intressant, men inte av särskild betydelse för uppsatsens syfte. 
Jag fick då ställa följdfrågor och upplevde det några gånger som att jag delvis fick 
”styra” berättelsen i den riktning jag önskade.  
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4.8 Reflektioner kring kvalitet, reliabilitet och validitet 
 

En del kvalitativa postmoderna forskare har en annan syn på validitet, reliabilitet och 
generaliserbarhet. Begreppen bedöms stå i vägen för en kreativ kvalitativ forskning och 
ses till och med som ”förtryckande positivistiska begrepp” (Kvale, 1997:208). Diskurs-
analytiska metoder ligger närmre den postmoderna, konstruktionistiska synen där be-
greppen inte får samma tyngd (Kvale 1997). 

Eftersom jag är inspirerad av feministisk poststrukturalism och gör en diskursanalys 
förstår jag det som att begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet inte går att 
koppla till min uppsats på samma sätt som om jag gör en kvantitativ undersökning.  Jag 
vill ändå diskutera begreppen och förklara hur jag ser på dem.  

Reliabilitet är ett begrepp som beskriver noggrannheten i sig oavsett vad som mäts. 
Detta innebär att en mätning vid en tidpunkt ska ge samma resultat om mätningen görs 
vid ett annat tillfälle (Cohen, Manion och Morrison, 2003). Kvale (1997) skriver att 
analytisk generalisering innebär att man gör en väl övervägd bedömning av i vilken mån 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en 
annan situation. Den bygger på en analys av likheter och skillnader i en annan situation 
(Kvale, 1997).  

Patel och Davidsson (2003) skriver att reliabilitet i en kvalitativ studie oftast handlar om 
att fånga den unika situationen som råder vid intervjutillfället. Att samma svar ska 
kunna ges vi flera liknande intervjuer för att säkerställa reliabiliteten är inte det primära. 
Kvale (1997) har utifrån antagandet att validitet är socialt konstruerat urskiljt olika kri-
terier för validering. Validitet som hantverksskicklighet handlar om forskarens trovär-
dighet och detta har stor betydelse. Således blir det inte bara forskarens metoder som 
måste granskas utan också forskarens moraliska integritet. Han menar att studiens vali-
ditet och reliabilitet påverkas av informanternas tillförlitlighet, intervjuteknik, tolkning 
av data samt intervjufrågornas relevans.  

Johansson (2005) menar att viktiga kriterier för att hålla en hög validitet i en narrativ 
studie är att vara övertygande och möjlig. Här tas hänsyn till om kvaliteten håller på 
intervjun och om läsaren har möjlighet att själv tolka ”bevisen”. Ett annat viktigt krite-
rium enligt Johansson (2005) innebär huruvida forskningen har pragmatisk nytta, dvs. 
nyttovärdet för studien i samhället, inom genus- och organisationsforskning. Utöver att 
jag har försökt att följa Johanssons ovan nämnda kriterier för validitet kommer jag även 
att arbeta med validitetsfrågor genom att använda mig av löpande rapport till handle-
dare, tematisering, planering, intervjuer, analysering, validering och återkoppling till 
mina informanter. Jag menar att genom arbeta på detta sätt kan jag öka kvalitetskontrol-
len. 

Generaliserbarhet handlar om att kunna skildra något som kan vara giltigt för en hel 
befolkning. Som jag förstår det gör passar det här mer kvantitativ forskning och i min 
uppsats intresserar jag mig för att tolka några personen berättelser. Jag gör därför inte 
anspråk på att mina resultat skulle vara generaliserbara för alla män inom mansdomine-
rade organisationer. 
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5. TEORI 
 

Centrala begrepp och teorier 
Jag kommer här att definiera centrala teoretiska begrepp och teorier som jag använder 

mig av i min uppsats. Jag anser att det är viktigt för läsaren att förstå vilken utgångs-

punkt jag som forskare har. Jag definierar feministisk poststrukturalism, genus, organi-

sationskulturer och olika inriktningar inom mansforskning. 

 

5.2 Feministisk poststrukturalism 
 

Jag använder mig av diskursanalys och feministisk poststrukturalism som verktyg för 

tolkning och analys av empirin i min uppsats. För mig innebär det att mening, kunskap 
och subjektivitet konstitueras genom språket eller sociala praktiker och är beroende av 
traditionella och kulturella föreställningar. Med det synsättet blir språk, och andra hand-
lingar, en del i konstruerandet av det som människor säger sig beskriva (Butler, 2007). 

Feministisk poststrukturalism innebär att det vi uppfattar som t ex manligt och kvinnligt 
inte är stabilt utan varierar och är föränderligt beroende på faktorer som t ex klass, etni-
citet och ålder. Med feministisk poststrukturalism som verktyg förstår jag maskuliniteter 
som någonting som konstrueras genom bland annat föreställningen om kvinnligt-
manligt som en dikotomi. Syftet med en feministisk poststrukturalism är också att ut-
mana föreställningar om kön som något biologiskt kroppligt eller som någon given ka-
tegorisering, och den feministiska poststrukturalismen vill ifrågasätta den maktordning 
som överordnar och normaliserar en viss typ av maskulinitetsnorm (Ambjörnsson, 
2007). 

Om identiteten är en socialt konstruerad skapelse kommer den att vara relativt stabil i 
homogena och bestående samhällen med få dominerande diskurser, men i det samhälle 
vi har nu växlar antalet tillgängliga diskurser. Individen kommer till uttryck genom så 
många diskurser att splittringen blir närmast ofrånkomlig. Med en sådan ståndpunkt 
ökar möjligheten för marginaliserade grupper och aspekter av enskilda personer att 
träda in i diskursen. Däremot leder det också till en osäkerhet som skapar normalise-
ringsstrategier där människor ”frivilligt” håller fast vid de konsumentidentiteter eller 
organisations- och yrkesbaserade ”jag” som orkestreras genom företagskulturer och 
professionella sammanhang (Alvesson och Deetz, 2000).  

5.2.1 Kritik av poststrukturalismen 
Inom poststrukturalistisk feminism framförs kritik mot att det skulle finnas en universell 
kvinnlig erfarenhet, utan kategorierna kvinna/man, kvinnligt/manligt ses som instabila 
och tvetydiga till sin karaktär. Dikotomier som delar upp kvinnor och män enligt ett 
särartstänkande kritiseras likaså från denna utgångspunkt. Det poängteras att könsrelat-
ioner skiljer sig åt i olika tider och på olika platser och heterogeniteten i subjektsposit-
ionerna och sociala identiteter problematiseras (Alvesson och Billing, 1999). 
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5.3 Identitetskonstruktioner 
 

Med feministisk poststrukturell teori och diskursanalys som verktyg tolkar jag begrep-
pet identitet som någonting som skapas i samspel med andra människor. Våra identiteter 
och världsbilder kan se olika ut beroende på vilken kontext vi befinner oss i, eftersom 
diskursen ger oss sättet att förstå dem på. Man menar alltså att människor inte har inre 
essenser, då identiteten formas av diskursen och således är den också kulturellt betingad 
(Börjesson, 2003). Konstruktion av den egna identiteten blir viktigt i min uppsats ef-
tersom jag tittar på hur mina informanter gör manligt kön. I den egna identitetskon-
struktionen får ”den andra” representera det som avviker från det självklara och norma-
tiva.  

 

5.4 Genusbegreppet 
 

Jag menar att kön är någonting som är socialt konstruerat och således föränderligt. Inom 
feministisk poststrukturalism ifrågasätter man också tanken på ett socialt och ett biolo-
giskt kön och menar att även det biologiska/fysiologiska könet är socialt konstruerat. 
Butler (2007) menar bland annat att uppdelningen riskerar återskapa föreställningarna 
om ”naturlig” kvinnlighet och manlighet. Jag är medveten om att uppdelningen 
kön/genus är problematisk och att det också finns olika uppfattningar om vad social 
konstruktion innebär. Uppdelningen mellan genus som socialt kön å ena sidan och bio-
logiskt kön å andra sidan har diskuterats inom genusforskningen de senaste årtiondena, 
och uppfattningarna varierar bland feministiska teoretiker (Butler, 1993). Idag väljer 
flera forskare att använda genus och kön som synonyma begrepp med hänvisning till 
den sociala konstruktionens betydelse och genomslag. Vissa forskare väljer att använda 
åtminstone benämningarna feministisk, genus- eller könsteoretisk forskning som mer 
eller mindre synonyma. Andra forskare väljer en viss benämning för att därigenom 
markera eller positionera sig och göra avgränsningar (Wahl m fl, 2001). Det finns olika 
begrepp för att beskriva maktrelationerna mellan könen på en strukturell nivå. Wahl m 
fl (2001) nämner t ex könsordning, genusordning, könsmaktsordning, genussystem, 
patriarkat och könsmaktssystem.  

Jag kommer att använda mig av begreppet genus och då avser jag ”socialt kön”, ett so-
cialt konstruerat kön. Min definition kan ses i motsats till biologisk determinism. Vad 
som betraktas som maskulint och feminint följer alltså den socialkonstruktionistiska 
tanken om att detta bestäms i tid och rum, i kulturer och relationer. När jag i min upp-
sats använder mig av begreppet ”maskuliniteter” är det alltså inte kopplat till det biolo-
giska könet, mer än att mina informanter är av biologiskt manligt kön. Jag söker alltså 
informanternas syn på den ”sociala konstruktionen” av maskuliniteter.  

 

5.5 Organisationskulturer 
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Organisationskultur är ett svårdefinierat begrepp eftersom det gärna används för att 
täcka allt möjligt och därför saknar en exakt betydelse. Begreppet kultur är ett fenomen 
som delas av alla medlemmar i en social grupp och består av gemensamma värderingar, 
normer och uppfattningar vilka används för att beskriva en mängd idéer och symboler. 
Beteenden hos gruppers medlemmar och deras sätt att se på omgivningen påverkas av 
kulturen. Bang (1999) menar att en bra kultur ger organisationen förutsättning att vara 
verksam på ett bättre sätt, medan en dålig utgör svårigheter att prestera.  En annan viktig 
aspekt är enligt Bang (1999) att det är vanligt bland kulturforskare att skilja på starka 
och svaga kulturer. En kultur som betecknas som stark påverkar och styr individernas 
handlingssätt och dominerar inom organisationen. En stark kultur innefattar proportion-
ellt beroende mellan antalet personer och styrka, dvs. ju fler medlemmar som delar kul-
turen desto starkare påverkan har den på individerna. Vidare stärks gränserna runt orga-
nisationen och medlemmarnas förbehåll leder till en mer homogen medlemskår vilket i 
sin tur ökar villkoren till ännu starkare kultur. Ju längre historia organisationen har och 
ju längre tid organisationens medlemmar har funnits, desto starkare kan kulturen bli 
(Bang, 1999).  

Enligt M, Hatch (2002) består kulturens yta av artefakter, som kan förklaras med de 
fenomen som går att se, höra och känna när en person möter en ny grupp med en (för 
denne) okänd kultur. Artefakter omfattar kategorier som:  

• Fysiska objekt som har skapats av medlemmarna i kulturen (arkitektur, fysisk miljö, 
logotyper, språk, medarbetarnas klädsel).  

• Verbala manifestationer i det talade och det skrivna språket (myter och historier). Här 
riktas intresset för det vokabulär som används i en organisation med avseende att under-
lätta tolkningar. Här kommer också betydelsen av metaforer in. Som exempel kan det 
innebära en ledning som vill att en viss stämning ska råda inom organisationen och väl-
jer att beskriva arbetsplatsen som en familj, en samling vänner eller ett hem och på så 
vis låter ledningen en viss stämning genomsyra organisationen.  

• Beteendemässiga manifestationer, av observerbara ceremonier och ritualer. T.ex. ri-
tualer som inom organisationen kan ses som en verksamhet som innehåller symboliska 
element. Ritualer har en specifik form som styr beteendet och kan bidra till att en kultur 
skapas och bibehålls. 

Sociologen C. Williams (2010) skriver att de formella och informella regleringarna av 
de anställdas utseende är en rutinmässig del av organisationskulturen. I sin forskning 
analyserar Williams (2010) utseenderelaterade stämningar om diskriminering i arbetsli-
vet. Stämningarna rör organisatoriska klädkoder, ”grooming policies” och arbetsgivar-
nas försök att reglera arbetstagarnas utseende med hänsyn till vikt, frisyrer, religiös 
klädkoder, kroppskonst och mycket mer. Män och kvinnor som vägrar att följa utseen-
denormer möts av att anställningen upphör, att de får avslag på befordran, lägre löner, 
förflyttningar eller att de inte ens blir anställda överhuvudtaget. Williams (2010) data 
visar att organisationer och domstolar är benägna att stödja utseendenormer som för-
stärker traditionella föreställningar om vad som anses kvinnligt och manligt.  

Alvesson och Billing (1999) menar att man genom att bekämpa könsdiskriminering och 
konservativa könsmönster skulle ge företag möjlighet att på ett mer rationellt sätt kunna 
rekrytera och befordra arbetskraft. Genom att exempelvis bättre kunna utnyttja mång-
falden när man gör sig av med konservativa könsmönster skulle det komma organisat-
ioner till nytta genom ökad kunskap och kreativitet inom organisationen. 
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Kön, sexualitet och etnicitet är faktorer som påverkar organisationsstrukturen. Från an-
taganden om en ideal byråkrati, till sammansättning av arbetskraft och segregerade yr-
ken. Dessa faktorer ligger också inbäddade i organisationskultur. Interaktioner och nor-
mer som styr organisationens relationer, gynnar vita heterosexuella män. Vit hetero-
normativ maskulinitet både karakteriserar och ges strukturella fördelar i de flesta orga-
nisationer. Organisationen är därför en viktig plats för reproduceringen av identitet och 
ojämlikhet (Connell, 2010). 

 

5.6 Mansforskning 
 

Inom olika organisationer finns ofta bestämda ramar för vem som gör vad. Detta skapar 
olika uppsättningar av könsmönster. Studier som genomförts i bland annat organisation-
er visar att könsregimer är vanligt förekommande och en del av verksamheten (Connell, 
2006). I kritisk mansforskning brukar det också framhållas att manlighet är något som 
görs, något som måste uppnås i en ständig strävan att leva upp till vissa ideal som måste 
bevisas och presteras (Kimmel, 1996). 

Forsberg (1997) diskuterar hur genusordning kan variera och presenterar en modell för 
hur lokala könskontrakt kan förstås. Könskontrakten berör hur kvinnor och män genom 
sina vardagliga handlingar och i sin rumsliga miljö konstruerar och rekonstruerar genus-
relationer. Genom ett antal strukturella och aktörsinriktade indikatorer diskuterar Fors-
berg hur samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv genererar lokala könskontrakt. Indikato-
rerna består av individers handlingar och val (t ex utbildnings- och yrkesval, familje-
bildning) i relation till de rumsliga och strukturella villkor som råder, t ex i lokala makt-
strukturer i organisationer, politiska församlingar och föreningar; könsuppdelning på 
arbetsmarknaden och lönegap samt tillgång till sociala nät, kommunikationer, vård och 
omsorg. Traditioner, kultur och religion ramar också in de lokala könskontrakten. Mot 
bakgrund av en genomgång av könsuppdelad statistik diskuterar Forsberg (1997) hur 
traditionella könskontrakt tycks ha genomslag i bruksbygder, skogs- och fjällbygder 
samt religiösa bygder, medan modernistiska (”relativt jämställda”) könskontrakt karak-
täriserar storstadsregioner och utbildningsorter.  

Vad som betraktas som maskulint och feminint följer alltså den socialkonstruktionist-
iska tanken om att detta bestäms i tid och rum, i kulturer och relationer. I typiska be-
skrivningar av vad som förknippas med maskulinitet återfinns epitet som hård, torr, 
opersonlig, objektiv, explicit, utåtriktad, handlingsorienterad, analytisk, kvantitativ, rat-
ionalistisk, materialistisk, rationell kontroll, konkurrens. Det som är feminint konstrue-
ras oftast som maskulinitetens motsats; känsloorienterat, beroende, samarbete, mottag-
lighet, intuition. (Alvesson & Billing, 1999) 

Collinson och Hearn (1996b) ger exempel på hur olika maskuliniteter kan kopplas till 
olika platser som t ex hemmet, verkstaden och kontoret. Exempelvis kan typiska verk-
stadsgolvsvärderingar betona arbetares ärlighet, oberoende och autencitet, liksom av-
ståndstagande från karriär och befordran, kontorsarbetare av medelklass samt kvinnor. 
Den informella interaktionen mellan männen ”på golvet” kan vara aggressiv, sexistisk 
och nedsättande, ”rå men hjärtlig”. Detta resulterar i, eller utgör, en slags maskulinitet 
(Collinson och Hearn, 1996b). 
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5.6.1 Homosocialitet 
Män dominerar på maktpositioner både i organisationer och i samhället i övrigt och 
detta medverkar till att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män. De 
kan tillfredställa de flesta behov genom andra män, medan kvinnor är mer splittrade 
som grupp eftersom de är utan resurser och makt (Holgersson, 2003). Kanter (1997) 
förklarar mansdominansen på toppositioner i företag med att män föredrar män. När det 
gäller chefspositioner finns brist på klara och tydliga mått på duglighet och organisat-
ionen kan då falla tillbaka på sociala meriter som substitut. Behovet av att ledaren pas-
sar in leder till konformitet vilket i sin tur leder till att gruppen ledare reproducerar sig 
själv. Kanter kallar de processer som resulterar i att kvinnor utesluts från ledande poster 
för “homosexuell reproduktion” och använder begreppet “homosocial reproduktion” för 
att beskriva de sätt som vissa chefer och män väljs ut och särskiljs i förhållande till de-
ras förmåga att möta vissa sociala kriterier (Kanter, 1997). Kritik finns mot Kanters 
begrepp “homosexuell reproduktion” eftersom hon inte åsyftar sexualitet utan struktu-
rella mekanismer. Kritikerna föreslår därför homosocialitet som ett bättre ord. Jag har 
därför valt att använda begreppet homosocialitet. 

I svensk forskning har t ex Gerd Lindgren (1996) analyserat manlig homosocialitet. I en 
studie använde Lindgren (1992) homosocialitet för att förklara de ”förbund” mellan 
män som hon kunde iaktta på arbetsplatser som tog sig uttryck i en slags ”vi-anda”, ett 
normsystem, som uteslöt kvinnor. Man kan även se att de homosociala grupperingarna 
fungerar uteslutande för vissa män (Holgersson, 2003). Lindgren (1996) skriver även 
om den homosociala jargongen i ”helmanliga” grupper som ett sätt för män att bekräfta 
varandra i grupp. Jargongen i manliga grupper liknar en ritual som resulterar i en fram-
växande idealbild, som alla önskar eller tvingas jämföra sin manlighet med. Denna ide-
albild antar olika former i olika manliga grupper. Lindgren (1996) menar dock att nor-
men har en gemensam nämnare i alla grupper av män genom att den är knuten till en 
historisk nedärvd maktstruktur. 

Männens relationsarbete är en del i konstruktionen av manlighet och är något annat än 
det relationsarbete som kvinnor genomför, vilket traditionellt varit omsorgsorienterat, 
menar Lindgren (1999). Collinson och Hearn (1994) beskriver relationsarbetet som en 
del i mäns identitetsarbete, som både handlar om identifikation med och differentiering 
från andra män.  

Sociologen Susanne Andersson (2003) diskuterar hur homosociala frizoner kan skapas i 
relation till ålder, där äldre män kan upprätthålla ett mellanmanligt ”vi” där de kan åter-
skapa gamla ordningar, lite av ”det var bättre förr”. Genom homosocialitetsbegreppet 
går det således att införa känslor som en central aspekt även i organisationssamman-
hang. Det homosociala rummet kan förstås av att män helt enkelt föredrar att umgås 
med män. Lindgren (1996) undersöker även maktdimensioner vid den speciella drag-
ningskraft som finns mellan män och menar att eftersom män intar en överordnad posit-
ion i förhållande till kvinnor är det enligt könsmaktsordningens logik följdriktigt att 
män i primärt syfte söker bekräftelse i homosociala sammanhang (Lindgren, 1996). 
Homosocialt relationsarbete förekommer, liksom homosocial förförelse, omsorg och 
kooptation. Lindgren (1996) menar att det finns inslag av diskriminering där rekrytering 
kan förstås som en betydelse för segregering och det finns en tyst medvetenhet om 
kvinnors annorlunda villkor i dessa sammanhang. Homosocialitetens uttryck, förutsätt-
ningar och konsekvenser bidrar enligt Holgersson (2003) således till att könsordningen i 
såväl organisationer som i samhället återskapas. En slutsats är att den som ses som re-
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kryterbar är en viss sorts man – det är inte alla män och heller inga kvinnor som passar 
ihop med den önskvärda mallen (Holgersson, 2003). De svårigheter som visar sig i när 
någon av en annan “sort” försöker ta sig in, blir uttryck för inkompetens vilket bekräftar 
för de som tillhör den inre kretsen att de gör rätt i att vara exkluderande (Kanter, 1997).  
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6. RESULTAT 
 

Här presenterar jag mitt empiriska resultat som anknyter till uppsatsens syfte. Mitt re-

sultat var mycket omfattande och jag har därför valt att lyfta fram särskilda delar som 

jag menar anknyter både till mitt syfte och min teori. Jag vill poängtera att namnen på 

mina informanter är fingerade. 

 

6.1 Diskurser genom ”vi” och ”dom andra” 
Här vill jag ge exempel på hur mina tre informanter förhåller sig till normerande mas-

kulina diskurser. Jag har analyserat hur de positionerar sig själva och hur de pratar om 

gemenskap och utanförskap. 

6.1.2 ”Dom andra-diskursen” 
Micke berättar att han sedan 13 år tillbaks arbetar som innesäljare på ett byggföretag 
med ungefär 100 personer anställda i hela Sverige. På Mickes avdelning jobbar runt 20 
personer, alla män. I följande citat berättar han om sin relation till kollegorna och hur 
han känner när kollegorna skämtar nedlåtande. 

 

M: Nej men det tänker man inte på. Så har det ju alltid varit. Det gör mig ingenting. Jag går 
därifrån när de håller på. För så är det ju, att man kan få lite gliringar och så. Och jag vet 
inte.. För mig är det nog så att jag ändå inte vill vara kompisar med dom så jag tycker bara 
det är skönt att gå in på mitt kontor och lyfta telefonen. (...) Ja.. Jag är ganska duktig på att 
stänga av när dom börjar prata med det rasistiska.. och när de börjar.. då stänger jag av. När 
de börjar med det snacket.  

 

6.1.3 ”Dom andra-diskursen” och ”Vi-diskursen” 
Jimmy arbetar sedan några år tillbaks på en ett snickeriföretag med fem anställda, där 
alla är män. I citatet nedan berättar Jimmy om sina kollegor som han har både positiva 
och negativa åsikter om. 

J: Dom är ju roliga om man känner dom, man kanske inte har samma humor. Dom skämtar 
lite om.. eller ganska mycket om fel saker. Men varför dom gör det vet jag inte. Som jag 
sa.. etnicitet.. dom drar ju negerskämt. När man står där och dom ba.. alltså, vad ska man 
göra? Man skrattar inte men man står där.. och jag har sagt det att jag skrattar inte åt de där 
skämten. Men så är man själv. Och så är det tre andra som gör det.. Så skrattar inte jag, så 
är man själv. Jag röker inte, jag skrattar inte åt skämten. Jag kommer inte in i det sociala. 
Jag är inte med i deras klubb. Jag vill ju inte det. Det bryr jag mig inte mycket om. Men 
jobben vi gör är roliga, och vi har mycket roligt. Men så ibland.. går det lite fel. Dom skäm-
tar väl om det som dom inte är, det som inte finns hos oss. 
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6.1.3 ”Vi-diskursen” 
Göran arbetar som projektledare inom verkstadsindustrin sedan drygt två år tillbaks. 
Tidigare hade han en annan position inom företaget. Han berättar att de har drygt 90 
anställda med “98-99 procent män”. I citatet nedan berättar han om relationen till kolle-
gorna. 

I: Har du någon gång känt dig utanför eller som att du inte är med i “gänget”? 

G: Nä, faktiskt inte. ”I am the gang” (skrattar). Faktiskt aldrig sådär.. det har aldrig varit 
några problem att bara hoppa in. I diskussionen. När som helst var som helst. (...) Nä. Det 
är bara vara sig själv. Det är det absolut det enklaste. Det blir så fel om man spelar spel, det 
genomskådas. Då har man hamnat snett på det. Utan.. va sig själv. Vi har bra relationer till 
vardags. Det är ingen som springer och bär på något. Tycker man liksom att.  Man säger 
vad man tycker hela tiden. Just att, man är så frispråkig. 

 

6.2 Genusordning och maktuttryck i organisationen 
Här vill jag ge exempel på hur genusordningen och uttryck för makt syns i mina infor-

manters berättelser. 

 

Micke ger flera exempel på när hans kollegor samt hans chef skämtar på ett sätt som 
inte Micke uppskattar. Här nedan berättar han om de sexistiska och rasistiska kommen-
tarerna som ”alltid ska hållas på”. 

M: Nä men jag orkar ju inte.. alltså de här dumheterna de håller på med. Ja men som en 
gång när vi åt frukost och en kollega läste upp en grej i Metro.. Som handlade om kvinnor i 
burka.. Så sa han ”Det är kvinnor i burka som är kåtast av alla, dom har bara stringtrosor 
under det där tältet”. Så skrattade alla.. Sånna dumheter, jag blir så trött. Det ska alltid hål-
las på. 

 

Micke berättar också att en högt uppsatt person på företaget antagligen är homo- eller 
bisexuell. När jag frågar om han har berättat det för Micke svarar han genom att skratta 
och sedan säga “Nej nej, nä verkligen inte”. Det bara är Micke som vet om detta och 
anledningen är att Micke också är IT-chef och gick igenom datorerna och såg vad den 
här personens hade skrivit i ett chatforum för homo- och bisexuella personer. Trots detta 
berättar Micke att den här personen är en ”sån som håller på”. 

 

Göran berättar att det egentligen krävs att man är en viss ”typ” för att kunna arbeta ”i 
branschen”, men att alla på hans företag trivs. I nedanstående citat funderar Göran över 
förväntningar som finns på män. 

 

I: Finns det förväntningar på hur män ska vara? 

G: Du menar i.. samhället och på jobbet? Egentligen NEJ. Män kan vara precis hur dom 
vill. Det bryr jag mig inte om. Jag har ju.. träffat fjolliga män också.. om man säger så 
(skrattar): Men jag har väl ingen åsikt om det, dom får lov att vara fjolliga om dom vill det. 
Så nä, jag kan inte säga att det finns det. Men en del tycker ju att kvinnor alltid ska klä sig 
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utmanade och det.. men jag tänker nä, kvinnor får väl klä sig som dom vill dom också. Pre-
cis som vi killar.  

 

6.3 Organisationskulturen på arbetsplatsen 

Här redovisar jag hur mina informanter berättar om rådande organisationskultur på 

den egna arbetsplatsen. 

 

Mina informanter är alla eniga om att det finns en typisk jargong som tillhör “bran-
schen”. Samtliga använder ord som ”tuff”, ”hård” eller ”grabbig” i beskrivandet av 
språket på den egna arbetsplatsen. 

 

I nedanstående citat berättar Micke att det finns en grabbig stämning på arbetsplatsen 

M: Det är lite så, den grabbiga stämningen.. som när jag arbetade i verkstad. Så har det all-
tid varit sån där grabbig stämning. Jag tror nog att det förs vidare. Som jag t ex, som bör-
jade när jag var 15 år gammal, så var det hela tiden så på det sättet och då föddes man lite 
in i det. Att de äldre var så.. så föds man liksom in i det. Det skulle vara nakna damer på 
skåpet. Ja men som en gång när högste hönset från Stockholm skulle komma på besök, så 
bad min chef oss att ta ner alla sånna affischer. Men så sa lagerchefen, alltså där jag job-
bade (paus) att det var hans rättighet, att vi behövde nakna fruntimmer där. Så dom fick 
hänga kvar. 

 

Jimmy och Göran berättar om vilka intressen som finns bland kollegorna. 

I: Finns det intressen som är mer eller mindre okej på ditt jobb? 

J: Ja.. hm.. alltså, det som är mer okej. Det är såklart. Att vara lite intresserad av whiskey 
och öl. Det är ett bra intresse. (skrattar) För såklart (ironiskt tonläge) “lääängtar” man ju 
alltid efter det. Tills nästa gång man får dricka öl. Så då kan man ju planera nästa gång 
man får gå på systemet. Och smaka en ny öl. Ibland har man ju 7 backar hemma, och 14 
whiskey. Det är ju alltid ett intresse som går hem. Och sport. (paus)  

 

G: (...) Vi är nog intresserade utav ungefär samma saker allihop. Det är motor.. det är 
sport.. det är.. kvinnor (skratt). Det är naturligtvis fredagsölen. Allt det där. Ja men du vet, 
det där typiska manliga ”Nu är det en kvart kvar sen är det..” Ja men att.. visst, det är väl 
okej att säga ”Nu är det en kvart kvar tills jag ska hem och dricka lite vatten” Det är väl 
okej det också (skratt).. att säga en fredag (skrattar).  

 

Både Micke, Jimmy och Göran berättar om hur man helst ska se ut på sin arbetsplats. 
Det handlar bland annat om vilka färger ”grabbarna på lagret” ska ha på sina kläder och 
att man gärna som arbetsledare ska lite mer ordentliga kläder. Här nedan beskrivs vilka 
färger som är accepterade på Jimmys arbetsplats. 
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I: Finns det speciella klädkoder då? 

J: Ja det finns det ju. Ja.. Vi har ju inte vanliga kläder mellan sju och fyra. Men det är ju lite 
så. Vi får inte ha vilka färger vi vill på kläder. (Ironiskt) Nä, för att så är det. Snickare ska 
ha svart. Det är mer.. svart och grönt finns ju också. Och beigt kan jag ju tycka.. att det inte 
hör hemma.. Dom gjorde ju.. (skrattar) ett inköp på företaget.. dom beiga var häftiga för 
dom kunde man ta upp på 3 olika ställen på benet. Så man kunde ha kortbyxor. Men de var 
beiga, så det gick ju inte ha (skrattar). Dom hade vi inte länge. 

 

6.4 Inverkan på individen 
Här ger jag exempel på när mina informanter har berättat om hur de upplever gemen-

skap och utanförskap på arbetsplatsen. 

 

I nedanstående citat svarar Micke på frågan om han möjligtvis känner sig utanför ef-
tersom han gärna går iväg när kollegorna ”håller på”.  

M: Jag är ju inte delaktig. Men utanför? Ja. Jag vet en gång. Det var en gång när det var 3 
innesäljare. Så startade två av dem en sån här frukostklubb. Dom skulle handla så här, så, 
pålägg gemensamt. Men jag blev inte tillfrågad. Då kände jag mig utanför. Det var nog 
ingenting elakt. Det var nog mer.. ”men han käkar sina flingor”. Det är synd, men det är 
svårt att känna gemenskap. Det tror jag fan inte jag kan. 

 

Både Micke och Jimmy berättar om situationer när de gärna går ifrån gruppen för att få 
vara ifred eller arbeta ensamma. I det här citatet pratar Jimmy om hur han känner sig när 
två av kollegorna alltid väljer att arbeta tillsammans.   

J: Det är svårt det där.. jag går gärna iväg och jobbar själv. Men då känner jag ju mig inte 
utanför, jag känner jag ju att ”äntligen” (skrattar). Men sen är det ju trevligt.. när man du-
schar ihop och äter frukost och så. Det är ju trevligt, man måste ju ha det sociala. Men jag 
känner mig aldrig utanför, på det sättet. För när de vill jobba ihop och vi är 3 man som 
gör ett jobb. Så jobbar jag gärna själv. Jag kan verkligen jobba själv.  

 

6.5 Inverkan på organisationen 
 

Jimmy berättar i nedanstående citat att cheferna tidigare anställde en kvinna på företa-
get. Anledningen till detta var att cheferna tyckte att det skulle bli lite variation bland de 
anställda. Den här kvinnan sa dock upp sig efter några månader på företaget. Hon or-
kade inte med språket och hur de manliga kollegorna behandlade henne. Hon berättade 
för ena chefen att hon mådde dåligt när hon kom hem på eftermiddagarna. 

J: Jag tror att hon jobbade i 4 månader, eller 6 månader, jag är inte säker. Men.. (...) Hon 
hade lite bra idéer och så. Men de två andra då som jobbar där, som har varit där länge, de 
tyckte ju att hon var värdelös. Hon orkade inte lyfta tillräckligt mycket, hon var inte till-
räckligt stark. Vilket bara är löjligt. (...) Men i alla fall, så sa cheferna till dom. Att ni får 
ju vara lite hjälpsamma, ni får ju visa henne rätt. Hon är ju duktig. ”Nänä” det var hon ju 
inte då. Men så sa cheferna. Men låt henne vara er vän. Behandla henne som en vän. Och 
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då kom dom in och hade möte på måndag morgon, och då går den ene fram till henne och 
säger till henne ”Har du knullat mycket i helgen?”. till henne. Varpå min chef först säger 
”Är du dum i huvudet?” Och hon börjar gråta, och tycket det är svinigt. Vilket det är. 
Men då säger han ”Ja.. Men du har sagt till mig att behandla henne som en vän, och så 
säger jag till alla mina vänner efter helgen”. 

Micke berättar att en kvinnlig chef antagligen hade fått vara extra tuff för att kollegorna 
skulle “se henne som chef och inte kvinna”.  

M: Det hade nog krävts en kvinna som hade lite skinn på näsan men jag tror absolut.. att 
det hade gått bra. Kvinnlig chef? Det tror jag hade varit svårare.. Inte svårt men svårare. 
Än bara en kvinnlig anställd. Det är väldigt gamla gubbar som jag tror kan ha lite sned-
vriden syn på kvinnor. Det hade verkligen fått vara en som pekade med hela handen, an-
nars tror jag inte de hade.. De visar inte den nuvarande chefen nån respekt så. Det tror jag 
inte de hade gjort med henne. Jag tror hon hade behövt vara så för att komma in. För att 
passa in. Eller inte passa in men för att få chefsrollen så att de inte skulle se henne som en 
kvinna utan se henne som en chef. 

 

6.5.1 Språkets betydelse för organisationskulturen 
Här ger jag exempel på hur den normerande manlighetsdiskursen blir synlig i språket. 

 

Som presenterat ovan berättar samtliga av mina informanter om en jargong och ett språk 
som de uppfattar är typiskt för deras bransch. Här ger jag exempel på hur Göran pratar 
om ett språk som inte passar ”alla”.  

 

I: Men blir det så att vissa inte vill söka sånna här jobb på grund av den hårda jargongen? 

G: Det kan säkert förekomma, för det är ju inte alla som klarar den jargongen. Men alltså 
visst, i och med att jag arbetat på bygge så är det ju samma. Där var många som inte tyckte 
om det.. som slutade helt enkelt. Dom lämnade liksom byggnaden, det passade inte dom. 
Det var killar.. jag har en gammal klasskamrat som utbildade sig till murare, men han hop-
pade av och jobbade på dagis istället. Visst, det kan man väl bli. Det har väl inte jag någon 
åsikt om. Han jobbade (skratt) några år som murare, men sen hoppade han av (skratt). Så 
det finns alla varianter. 
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7. ANALYS  

Här analyserar jag mina informanters berättelser med hjälp av diskursanalys samt min 

teoretiska referensram. Analysens olika delar är kopplade till min teori. 

7.1 Konstruktion av diskurserna ”vi” och ”dom-andra” 
 

I mitt resultat ser jag en normerande diskurs för ”manlighet”. I organisationerna kon-
strueras en diskurs där den hegemoniska maskuliniteten baseras på ett överdrivet genus-
anspråk. Det blir i den här diskursen viktigt att tillhöra gruppen och känna gemenskap 
med de anställda. Gemenskap blir samma sak som att kunna identifiera sig med grup-
pen, och sättet man pratar på och vad man pratar om styrs av maskulinitetsnormer och 
organisationskulturen. 

Jag finner även en diskurs där man inte identifierar sig med gruppen och pratar i termer 
som ”dom andra”, när det gäller samtliga anställda. Här markerar man sitt avståndsta-
gande gentemot gruppen med tystnad eller att man går iväg. Man känner inte samhörig-
het och konstruerar det egna ”jaget” i en underordnad diskurs. 

Två av mina informanter mer eller mindre underordnar sig rådande maskulinitetsnormer 
medan en tredje intar en överordnad position. Identitetskonstruktioner är centralt för 
diskursanalysen och de subjektspositioner som individerna erbjuds av diskurserna blir, 
förutsatt att individen identifierar sig med dem, dess identitet (Winther-Jorgensen och 
Phillips, 2000). Jag menar att Jimmy först och främst positionerar sig utifrån sitt kön 
och sin yrkesroll; ”man” och ”snickare”. I berättelser som relaterar till företaget eller 
arbetsuppgifterna är han gärna “vi” med samtliga på företaget. Han identifierar alla an-
ställda som “lite så.. samma”, och menar då män med svensk etnicitet och heterosexuell 
identitet. Däremot när det gäller den hårda jargongen och de osympatiska skämten tar 
han tydligt avstånd från de andra anställda. Jimmy pratar ofta i negativt ordalag om två 
kollegor på sitt företag och benämner dem som “dom”. Jag menar att Jimmy pendlar 
mellan olika diskurser beroende på vilken tillhörighet han känner till gruppen. 

Varken Micke och Jimmy ser sig själva som en ”del av gruppen” på sina arbetsplatser. 
Micke tar tydligt avstånd från samtliga konversationer och aktiviteter och tycker inte om 
“dom andra”, åsyftande samtliga kollegor. När Micke säger “Så har det ju alltid varit. 
Det gör mig ingenting” angående kollegornas sexistiska och rasistiska språk menar jag 
att Micke är van vid diskursen för manlighet; kollegornas nedlåtande, tuffa jargong, och 
därför inte längre tar notis om att detta sker. Samtidigt säger han att “’jag vill ändå inte 
vara kompis med dom”. Lösningen för Micke är att då i stället att gå undan för att slippa 
höra “dom andra”. Avståndstagandet gäller gentemot samtliga kollegor och att han upp-
lever ensamhet. Micke ser sig inte som en del av arbetsplatsens gemenskap och uttryck-
er tydligt att han upplever det jobbigt med jargongen; ”dumheterna” som han benämner 
det. 

Göran skiljer sig från Micke och Jimmy och pratar konsekvent under intervjun om ett 
“vi”. I mitt resultat finner jag språkliga metaforer som används i konstruktionen av de 
olika diskurserna, och med citat ”I am the gang” menar jag att Göran positionerar sig 
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själv som högt uppe i den sociala hierarkin på företaget. Han är en del av den maskulina 
diskursen.  

Jag uppfattar Görans skratt efteråt som att han förstår att det är lite kontroversiellt att 
uttrycka sig så. Göran menar att det bara är att ”va sig själv”. Han tycker att de har bra 
gemenskap på företaget och att anledningen är att de är så frispråkiga. Jag tolkar det 
som att Göran menar att de kan skämta om “allt”.  

En specifik världsbild leder till att vissa former av handlingar blir naturliga och själv-
klara medan andra blir otänkbara. Språket återger således inte verkligheten direkt, utan 
bidrar till att forma den (Winther-Jorgensen och Phillips, 2000). Min tolkning är att när 
mina informanter omedvetet eller medvetet positionerar sig i olika diskurser genererar 
detta antingen gemenskap eller maktlöshet beroende på hur väl informanten passar in i 
organisationskulturen. Om informanten positionerar sig som yrkesutövare eller som en 
kollega uttrycker de med hjälp av språket antingen medhåll som medför gemenskap, 
eller avståndstagande som genererar maktlöshet.  

Jag menar här att genusordningen i organisationen ska ses som en typ av maktstruktur. 
Jag menar också att det kan finnas en gemenskap inom organisationen som bygger på 
exkluderande och inkluderande, baserat på hur väl den anställde passar in i maskulini-
tetsnormen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att mina informanter konstruerar ”den andre” på 
samma sätt men i olika diskurser. Micke vill inte ta del av organisationskulturen och 
identifierar sig inte alls med sina kollegor utan uppfattar dem som ”dumma” med rasist-
iska och sexistiska åsikter. Jimmy har mestadels svårt att känna gemenskap och uppfat-
tar att kollegorna ”skämtar om fel saker”. Göran identifierar sig som en del av gruppen 
och ser på ”den andre” i stället som någon som inte klarar av att arbeta i ”branschen”, en 
person som inte är ”manlig” utan rent av lite ”fjollig”.  

7.2 Genusordning och maktuttryck på företaget 
 

I samtliga intervjuer blir organisationens genusordning och uttryck för makt synliga. Jag 
identifierar språket som en betydande arena för maktuttryck på samtliga arbetsplatser. 
Det talas i nedsättande ordalag om det som avviker från arbetsplatsens normer. Det ver-
kar särskilt förekommande att negativa kommentarer fälls om andra etniciteter än 
svensk, eller om manlig homosexualitet.  

Jimmy vill inte helt ta avstånd helt från sina kollegor eftersom de jobbar bra tillsam-
mans och har roligt: “Jag är inte med i deras klubb, jag vill ju inte det” (...) men jobben 
vi gör är roliga”. Jimmy förstår att han måste upprätthålla en god relation till sina kolle-
gor om de ska kunna arbeta tillsammans men visar däremot sitt avståndstagande genom 
att inte skratta med. Han förstår att han ändå blir en del av organisationskulturen endast 
genom att närvara: “Man skrattar inte men man står där..”. Jimmy är dock medveten om 
att han genom sitt avståndstagande inte blir en fullvärdig eller medlem i kollegornas 
“klubb”, men genom att inte säga emot blir han ändå accepterad. “Dom skämtar väl om 
det som dom inte är” visar på att Jimmy har funderat kring vilka normer arbetsplatsen 
godkänner. Jag menar att personerna på Jimmys arbetsplats skämtar nedsättande för att 
stärka sin hierarkiska position och/eller påvisa att de inte tillhör det “avvikande” på fö-
retaget. 
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Mina informanter ger uttryck för negativa känslor när de talar om maktlöshet inför att 
påverka språket eller relationen till kollegorna. Maktlöshet kan också ha en positiv ef-
fekt eftersom det kan ses som en möjlighet till reflektion och förändring. Micke och 
Jimmy reflekterar särskilt kring sin egen maktlöshet gentemot gruppen. 

Även på Görans arbetsplats skämtar man om avvikelser för att stärka sin tillhörighet till 
den rådande normen på företaget. Göran berättar att man skämtar “Precis om allt” och 
han nämner bland annat ord som “jugge” och “polack”. Jag menar att det på Görans 
arbetsplats antagligen inte skämtas om t ex “heterosexualitet” eller “svenskhet”; de 
normer för den maktordning som den hegemoniska maskuliniteten menar överordnar 
vissa typer av män (Connell, 2006).  

Kimmel (1996) skriver att manlighet är något som konstrueras och måste uppnås i strä-
van att leva upp till vissa ideal. Mina informanter berättar om den tuffa jargongen och 
mannen som ska vara okänslig och kunna ta ”skit” på arbetsplatsen annars passar man 
inte in. Kimmel (1996) menar också att dessa ideal ständigt måste bevisas och presteras 
och detta berättar mina informanter sker i sina organisationer.  

Micke berättar att det gärna skämtas om “blattar” och homosexualitet på arbetsplatsen. 
Rasistiska, homofobiska och sexistiska åsikter uttrycks och blir aldrig ifrågasatta, de 
uppmuntras snarare genom skratt. På så vis upprätthålls jargongen. Mickes kollega läste 
upp nyheten om kvinnor i burka och genom sitt språk identifierade han sig med arbets-
platsens manliga diskurs. Makt uttrycks alltså genom språket, både verbalt men också 
via medhåll i form av skratt.  

Precis som Alvesson och Billing (1999) och Forsberg (1997) diskuterar kan ”kontrak-
ten” för genusordningen variera beroende på bland annat rumsliga och strukturella vill-
kor och kan variera i olika kulturer och relationer. Jag ser i min empiri en typ av genus-
kontrakt som jag menar delvis är lokalt bundna men också är beroende av kön och 
klass. Den hegemoniska maskuliniteten betonar också beroendet av maktstrukturer i 
kategorier som t ex sexualitet. Den hegemoniska maskuliniteten möjliggör vissa mas-
kuliniteter och förbjuder andra och är beroende av heteronormen för att uttrycka makt 
män emellan (Connell, 2005). Jag menar att det är därför språket i mina informanters 
organisationer är starkt sexistiskt och rasistiskt präglat. Med språket som verktyg posit-
ionerar man sig inom de ramar för vad som anses tillåtet för det lokala genuskontraktet. 
Att vara homosexuell är inte tillåtet, inte heller att visa sig känsloorienterad eller mot-
taglig (Alvesson och Billing, 1999).  

Alvesson och Billing (1999) ger också exempel på konstruktioner av manlighet som 
också överensstämmer med mina informanters berättelser; en man på deras arbetsplats 
ska t ex vara hård, opersonlig och torr. Collisson och Hearn (1996b) förklarar att olika 
maskuliniteter kan relateras till olika platser och maskulinitetsnormen för arbetstagarna 
på en verkstad kan t ex betona vikten av ärlighet och autencitet. Det informella språket 
mellan männen ”på golvet” är sexistisk, nedsättande, och ”rå men hjärtlig”.  

Detta stämmer överens med samtliga av mina informanters upplevelser och berättelser. 
En av mina informanter använder också uttrycket ”rå men hjärtlig” när han ska förklara 
språket mellan kollegorna. Däremot skiljer sig mina informanters sig åt huruvida man 
intar en aktiv eller passiv roll i upprätthållandet av genuskontraktet, men alla är ändå 
deltagare. Jag menar att mina informanter gör kön och konstruerar maskuliniteter när de 
berättar vilka intressen som är acceptabla på arbetsplatsen.  
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7.3 Organisationskulturer 

  
Jag menar att organisationskulturen hos mina informanter är mycket stark. Bang (1999) 
skriver att en stark kultur kännetecknas genom att den styr individernas handlingssätt 
och dominerar inom organisationen, samt att kulturen är beroende på hur många som 
delar den och hur länge organisationernas medlemmar har funnits. Mina informanters 
organisationer präglas av arbetstagare som har befunnit sig på samma arbetsplats under 
lång tid, i vissa fall är det deras enda arbetsplats sedan de slutade skolan. De förstår or-
ganisationskulturen och upprätthåller den gärna. De snäva ramarna runt organisations-
kulturen skapar en homogen medlemskår som i sin tur leder till en ännu starkare kultur 
(Bang, 1999). I de fall någon av organisationens medlemmar inte vill vara en del av 
någonting som kännetecknar kulturen i organisationen väljer de snarare att inte deltaga, 
i stället för att ifrågasätta. Detta menar jag beror på att även dessa medlemmar förstår 
organisationskulturen som stark. 

Intresset för öl, whiskey och sport är gemensamma för männen och detta uttrycks gärna 
tydligt. Göran pratar om den egna starka organisationskulturen när han berättar att kol-
legornas gemensamma intressen är en självklarhet, någonting som är “typiskt manligt” 
och således en självklar del av organisationen. Jimmy har identifierat vilka intressen 
män bör ha för att passa in, men han berättar att han inte delar dem lika engagerat.  

För Jimmy och Micke verkar det finnas en uppfattning om olika arenor för gemenskap. 
Förutom det gemensamma intresset (och vid vissa situationer –ointresset) för arbets-
uppgifterna är också delade fritidsaktiviteter återkommande i skapandet av gemenskap. 
Det pratas om sport, bilar, kvinnor och alkohol. 

Både Jimmy och Micke pratar om yttre artefakter i förhållande till den egna organisat-
ionskulturen. Jimmy berättar om färger som inte är accepterade på hans arbetsplats. 
Trots att de fick nya funktionella arbetskläder byttes de ut eftersom de var beiga. Här 
konstrueras genus genom färg. Micke berättar om den dåliga klädseln på arbetsplatsen 
och skulle helst se att ledningen krävde mer enhetliga formella kläder.  

På Mickes arbetsplats är det kutym att inte prata om något personligt, man ska vara lite 
“tuff” och då ingår inte att prata om känslor. Göran berättar däremot att går man iväg 
två personer och t ex äter lunch går det att prata om personliga saker. Det bemöts då 
“mänskligt”, som Göran uttrycker det. Jag tolkar det som att personerna på Görans ar-
betsplats mest skämtar då de befinner sig i grupp. Micke däremot gillar inte sina kolle-
gor och äter aldrig lunch på tu-man-hand, varför han inte heller inte har möjlighet att 
prata på ett mer känslosamt sätt med någon av dem. Även Jimmy uttrycker att en av 
kollegorna är mer lugn och när de bara är två stycken. Kollegan “håller inte på lika 
mycket då” tycker Jimmy. Jag tolkar det som att män i grupp på samtliga av mina in-
formanters arbetsplatser upprätthåller en tuff och hård attityd med ett språk som är iro-
niskt, skämtsamt och på gränsen till elakt vid vissa tillfällen. Jag menar att anledningen 
till detta är bland annat att det finns en uppfattning om att det är så här man “ska” prata 
med varandra, män emellan. Mina informanter berättar att det finns en tradition i detta, 
det har alltid varit “sån jargong” inom industri- och byggjobb. Samtliga informanter 
berättar att tonen och språket ändras när en kvinna är i närheten. Det skapas alltså ytter-
liggare en diskurs i förhållandet till uppdelningen man/kvinna. 
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Göran berättar att de män som inte klarar av branschens organisationskultur kanske slu-
tar och säger att ”det är klart att de manligt dominerade jobben inte passar alla”. Jag 
menar att de som tvingas sluta inte uppfattas som tillräckligt “manliga” och “starka”. 
Trots att Göran inte säger detta rakt ut går det att förstå hans åsikt genom tonläget och 
skrattet när han berättar om en bekant som istället blev förskolelärare; enligt Göran “ ett 
mjukare jobb”. Jag menar att det Göran beskriver är ett ”brott” mot den hegemoniska 
maskuliniteten, eller den diskursivt bestämda uppfattningen om maskulinitet. 

Enligt Hatch (2002) består kulturens yta av artefakter som är indelade i olika kategorier. 
Jag menar att dessa artefakter även kan ses som verkande diskurser på arbetsplatsen. De 
fysiska objekten som även går att finna i mina informanters organisationer är medlem-
marnas gemensamma språk och klädsel. Det vokabulär som används, jargongen, skäm-
ten, anekdoterna och smeknamn är exempel på artefakter som beskriver de verbala ma-
nifestationer som kännetecknar organisationskulturen hos mina informanter. Beteende-
mässiga manifestationer i de studerade organisationerna kan vara det obligatoriska 15-
fikat eller fredagsölen. Jag menar att dessa diskurser bör ses som sociala normer som, 
trots att de är synliga, endast blir märkbara i förhållande till en avvikande diskurs. När 
en av mina informanter inte vill följa med ut och röka och får gliringar av kollegorna för 
detta blir ett beskrivande exempel. Trots en normerande diskurs för ”manlighet” som 
bildar den starka organisationskulturen finns ändå en uppfattning om att medlemmarna 
både kan, och bör, ”vara sig själva”. Jag menar att organisationernas normerande dis-
kurser skapar ett särskilt sätt att vara på om man vill vara ”en i gruppen”. 

 

7.4 Inverkan på organisation och individ 
 

Varken Göran och Micke ser något problem med att företaget anställer någon som “av-
viker” förutsatt att personen kan uppvisa “skinn på näsan” och lite “tuffhet”. Däremot 
berättar Göran att det antagligen hade blivit lite “testande” om företaget t ex hade fått en 
kvinnlig chef. En kvinna hade alltså fått bevisa att hon var lika duglig som en man, me-
dan en mans kompetens inte ifrågasätts på samma sätt. Micke berättar också att en 
kvinnlig chef antagligen hade fått vara extra tuff för att kollegorna skulle “se henne som 
chef och inte kvinna”. Genom att Micke uttrycker sig så dikotomt menar han att en 
kvinna skulle ha väldigt svårt att bli respekterad i sin yrkesroll. Jag menar att en den 
hegemoniska maskuliniteten överordnar en viss ”typ” av man som aldrig skulle bli ifrå-
gasatt i sin chefsroll. Mina informanter berättar om personer som inte klarar av organi-
sationskulturen och därför slutar. Den som ses som rekryterbar är en viss sorts man och 
därför är inte kvinnor eller ”avvikande män” önskvärda medlemmar (Holgersson, 2003). 
Ett beskrivande exempel blir på Jimmys arbetsplats när en kvinna anställs som snickare 
men anses oduglig och inkompetent av kollegorna, trots att chefen menar att hon är duk-
tig. Kvinnan utsätts för utfrysning och sexuella trakasserier. När hon knäcks av detta 
blir det precis som Kanter (1997) menar; svårigheterna för den avvikande blir ett uttryck 
för att de som tillhör normen gör rätt i sitt exkluderande.  

Precis som Lindgren (1996) och Holgersson (2003) diskuterar kan den homosociala 
arbetsplatsen riskera diskriminera i rekryteringen av nya organisationsmedlemmar. 
Jimmy berättar om ett tillfälle då den dåvarande kvinnligt anställda blev utsatt för en 
sexuell kränkning. Kollegorna hade blivit uppmanade av chefen att behandla kvinnan 
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som en “vän” och valde då att tala till henne på ett sätt som de visste hon inte skulle 
uppskatta. Jag tolkar Jimmys berättelse som att kollegan genom sitt sätt att uttrycka sig 
ville visa för chefen att kvinnan inte var en del av “dom”; hon klarade inte av den jar-
gongen ”gruppen” brukade ha. Kvinnan valde att sluta och i stället anställdes Jimmy; en 
man som fungerar socialt med kollegorna. Detta skulle enligt kollegorna bekräfta för 
chefen att det som avviker inte har plats på företaget. Jag menar att det således skulle 
vara extremt tufft för en person som avviker från normerna på Jimmys företag att dels 
bli erbjuden en anställning, men också bli accepterad bland kollegorna.  

Maskulinitetsnormerna påverkar också de anställdas psykiska hälsa på arbetsplatsen. 
Jag menar att organisationskulturen och normerna skapar diskurser för delaktighet och 
utanförskap. Micke är uppenbart utanför på sin arbetsplats och säger själv att han inte 
känner någon gemenskap med kollegorna. Han ogillar deras åsikter och skämt och går 
helst iväg och arbetar ostört. Micke vill inte kännas vid sitt utanförskap utan förklarar 
flera gånger att det är självvalt och att han inte bryr sig. Genom att säga “Det var nog 
ingenting elakt” när han inte blev tillfrågad i frukostklubben vill han visa att han inte 
kännas vid utanförskapet. Trots detta säger han uttryckligen “då kände jag mig utanför”.  

Trots att Jimmy inte själv säger sig känna utanförskap sätter han gärna på sig hörlurar 
när kollegorna börjar skämta. Jimmy tycker det är viktigt med “det sociala” och deltar 
gärna i övriga sociala aktiviteter med kollegorna som t ex frukost, till skillnad från 
Micke som alltid är för sig själv. Jimmy berättar att de två kollegorna alltid gör jobben 
tillsammans men att han gärna jobbar själv. Jag tolkar Jimmys betoning på ordet “kan” 
som att han vill poängtera att hans utanförskap är självvalt. Det är utifrån diskursen 
”jag” som Jimmy vill identifiera sig och han positionerar sig som professionell och 
känslomässigt kontrollerad när han säger att ”men jag tar det, jag bryr mig inte” angå-
ende kollegornas skämt och gliringar. Det finns uppenbara intressen och “aktiviteter” 
som man bör ta del av på Jimmys arbetsplats för att passa in. Jimmy väljer ändock att gå 
emot de flesta av dessa normer och blir därför “nersänkt” av kollegorna. Jimmy berättar 
att som ensam “avvikare” försöker kollegorna knäcka en, och att en tjej kanske skulle 
ha det extra tufft. 

Varken Jimmy eller Micke säger sig uppleva utanförskap, men deras beskrivningar av 
händelser på arbetet visar motsatsen. Genom hur de berättar går det att avläsa en viss 
besvikelse på kollegorna när de på grund av kollegornas språk tvingas gå iväg för att 
“slippa höra”. Göran däremot gillar jargongen och skämten på sin arbetsplats och han 
har en överordnad social position på arbetsplatsen; “I am the gang” som han uttryckte 
sig. Göran anser att man bör “ta” språket och skämten för ingen menar ju någonting illa. 
Göran tycker att språket är trivsamt och skapar gemenskap och detta menar jag beror på 
att Göran identifierar sig med de rådande maskulinitetsnormerna i den egna organisat-
ionen. 
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8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
Här diskuterar jag min slutsats utifrån uppsatsens syfte och sammanfattar mitt resultat 

för att ge svar på mina frågeställningar. 

 

För att återknyta till mitt syfte som är att bidra med en fördjupad förståelse för norme-
rande maskuliniteter i mansdominerade organisationer, visar mitt resultat att det område 
som främst fungerar för att konstruera maskuliniteter är det lokala språkbruket i organi-
sationen; sättet att prata med varandra samt hur man pratar. Maskulinitetsnormen upp-
rätthålls genom att man markerar sin egen tillhörighet i organisationskulturen med hjälp 
av språket. Nedlåtande skämt, kommentarer och åsikter om det som avviker från nor-
men blir ett accepterat sätt att kommunicera. Gärna med ord som har en tydlig negativ 
innebörd; neger, jugge, bög, fjollig. Genom det här sättet att prata blir svenskhet, 
heterosexualitet och den ”maskulina mannen” synlig och fungerar normerande. 

Benämningar som ”vi gubbar” eller ”grabbarna på lagret” är också ett sätt att konstruera 
maskuliniteter. Genom det här sättet att prata markerar informanterna sin egen och sina 
kollegors könstillhörighet. Däremot blir det för alla informanter enkom den könsne-
utrala benämningen ”dom” när det gäller att visa avståndstagande gentemot kollegorna. 
Då behövs ingen genusidentifikation eftersom man inte vill vara en del av den masku-
lina diskursen.   

Eftersom mitt syfte också är att försöka förstå hur normer för maskuliniteter uttrycks 
samt hur detta kan påverka individen och organisationen ser jag i mitt resultat att det är 
svårt för personer som inte tillhör normen att dels erbjudas anställning men också att 
trivas på dessa arbetsplatser. Finns det personer som avviker från arbetsplatsens organi-
sationskultur och rådande normer intar de en passiv roll, trots att det utåt sett finns en 
uppfattning om att man på dessa arbetsplatser ”kan vara sig själv”.  Mitt resultat visar 
att dessa personer hälsa på arbetsplatsen påverkades negativt, även om de själva uppfat-
tade att det ”tillhörde jobbet”. Arbetstagarna bör alltså tåla ”skämt” eller en nedlåtande 
jargong med diskriminerande inslag, eftersom det finns en uppfattning om att det är så 
organisationskulturen ser ut och historiskt alltid har sett ut. Mitt resultat visar också att 
en kvinna först och främst skulle uppfattas i egenskap av sitt kön och inte som yrkesut-
övare och det skulle krävas ”skinn på näsan” för att få respekt från kollegorna.  

Min uppsats visar att det spelar roll om man tillhör norm eller avvikare i organisationen. 
De som befinner sig i minoritet, de som avviker, utsätts i stor del för strukturellt beting-
ade processer inom sin egen organisation och tvingas att agera på ett visst sätt för att 
inte falla utanför normen och riskera att särbehandlas.  

Mitt resultat tillsammans med teorier om homosocialitet, genusordningen och starka 
organisationskulturer visar att de manligt dominerande organisationerna verkar exklude-
rande för alla kvinnor och män som avviker från de lokala maskulinitetsnormerna. Jag 
menar att maskulinitetsnormerna i organisationerna formas genom diskurser och dessa 
diskurser blir synliga först när de ifrågasätts. 
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9. Vidare forskning 
Här presenterar frågor som har väckts hos mig under tiden jag har arbetat med den här 

uppsatsen samt vad jag själv upplever skulle vara intressant att forska vidare på. 

Under arbetets gång har flera frågor väckts hos mig. Den hårda jargongen verkar vara 
en viktig del i hur männen kommunicerar med varandra och skapar gemenskap. Varför 
behövs ett sådant språk? Varför uppstår den här typen av kommunikation på arbetsplat-
ser som är mansdominerade? Även om jag i min uppsats har avgränsat mig och inte 
närmre har fokuserat på klassfrågor blir jag nyfiken på vilken inverkan klass har på 
maskuliniteter. Hur ser det lokala språkbruket ut i andra typer av mansdominerade or-
ganisationer? 

Jag har också funderat mycket kring hur de anställda påverkas. Hur mår en person som 
inte vågar eller vill berätta om sin sexuella identitet (antagligen) på grund av den starka 
heteronorm som präglar arbetsplatsen? Går det att förbättra den psykiska hälsan på ar-
betsplatsen genom att arbeta med mångfalds och jämställdhetsfrågor? Hur implemente-
rar man önskemål av personalvård hos en företagsledning som saknar personalavdelning 
och/eller HR-kunskaper?  

Samtidigt som någon hävdar att tonen ska vara “rå men hjärtlig” för att den alltid har 
sett ut så och alla ändå vill varandra väl, finns det personer som måste gå undan för att 
språket blir för grovt. Efter arbetet med den här uppsatsen har jag blivit särskilt intresse-
rad av att ta del av mer omfattande utvärderingar och undersökningar av hur den psy-
kiska hälsan ser ut för personer som arbetar i mansdominerade organisationer.  
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