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Sammanfattning 

 

Hösten 2017 gick världens kvinnor samman i ett gemensamt upprop på sociala 

medier i kampen mot sexuella trakasserier. #metoo bröt tystnaden om hur kvinnor 

utsätts för sexuella kränkningar och underminering i hemmet och i arbetslivet. Syftet 

med denna studie är att analysera och jämföra de berättelser som kvinnor publicerat i 

så kallade #metoo-upprop, gällande sexuella trakasserier och underminering på 

arbetsplatsen. Studien är avgränsad till att endast granska service- och 

teknikbranschen. Tidigare forskning visar på de ojämlika arbetsvillkor och den 

utsatthet som kvinnor möter varje dag inom servicebranschen. Inom teknikbranschen 

belyses de hierarkier och stereotyper som används för att underminera kvinnorna. 

Utifrån en kvalitativ jämförande textanalys har vi analyserat och jämfört dessa 

berättelser utifrån könsmaktsteorier och genusvetenskapliga perspektiv. Resultatet 

visar på hur kvinnorna inom servicebranschen främst utsätts för sexuella trakasserier 

medan kvinnorna inom teknikbranschen även utsätts för underminering i form av 

vertikal könssegregering och uteslutningsmetoder. Gemensamt för både service- och 

teknikbranschen, utifrån vårt material, är att kvinnorna känner att de saknat stöd från 

ledningen när de rapporterat om hur de utsatts för kränkande behandling. 

 

Nyckelord: Servicebranschen, Teknikbranschen, Sexuella trakasserier, Underminering, 

#metoo 
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Abstract 

 

In the fall of 2017 women all over the world were united in a joint call on social media 

in the fight against sexual harassment. #metoo broke the silence about how women 

are being sexually harassed and undermined at home and in the workplace. The 

purpose of this study is to analyze and compare the stories published by women in 

the so-called #metoo-petitions on sexual harassment and undermining in the 

workplace. The study is limited to only examining the service- and the technology 

industry. Previous research shows the unequal working conditions and the 

vulnerability that women face daily in the service industry. In the technology 

industry, the hierarchies and stereotypes used to undermine women are brought to 

light. Based on a qualitative comparative text analysis, we have analyzed and 

compared these stories based on gender power theories and gender perspectives. The 

results show how women in the service industry are primarily exposed to sexual 

harassment while women in the technology industry are also subject to undermining 

in shape of vertical gender segregation and methods of exclusion. Common to both 

service- and the technology industry, based on our material, is that the women feel the 

lack of support from management when they report incidents of offensive treatments. 

 

Keywords: Service industry, Technology industry, Sexual harassment, Undermining, 

#metoo 
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1. Inledning  

Hösten 2017 inträffade en stor händelse inom feministisk aktivism då världens 

kvinnor gick samman i ett gemensamt upprop i kampen mot sexuella trakasserier. 

#metoo-kampanjen spreds som en löpeld genom sociala medier, från land till land. 

Tystnaden om sexuella kränkningar var nu bruten.  

   I denna uppsats kommer vi att analysera berättelser hämtade från #metoo-upprop 

som startats i Sverige, från kvinnor som arbetar inom service- och teknikbranschen. 

Då det sedan tidigare finns forskning som fokuserar på en enskild bransch, ämnar vi 

utifrån jämförande textanalyser bidra till forskningen genom att undersöka hur 

sexuella trakasserier och underminering av kvinnor ter sig allmänt på arbetsplatserna, 

men även se på eventuella likheter och skillnader branscherna emellan. Våra 

teoretiska utgångspunkter är: Genusteori utifrån Yvonne Hirdman, Härskarteknik 

utifrån Elaine Eksvärd, Maktrelationer utifrån Raewyn Connell och Rebecca Pearse och 

slutligen Könssegregering utifrån Charlotte Holgersson, Anna Wahl, Pia Höök och 

Sophie Linghag. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att analysera och jämföra de berättelser som kvinnor inom 

service- och teknikbranschen publicerat i #metoo-upprop gällande sexuella 

trakasserier och underminering på arbetsplatsen. 

 

Frågeställningar:  

 

• På vilket sätt förekommer sexuella trakasserier och underminering av kvinnor 

på arbetsplatserna utifrån dessa kvinnors vittnesbörd? 

• Går det att utläsa någon skillnad mellan service-och teknikbranschen när det 

gäller förekomsten av sexuella trakasserier / underminering av kvinnor 

utifrån vårt material? 

• Hur kan vi förstå dessa företeelser utifrån könsmaktsteorier och 

genusvetenskapliga perspektiv? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i totalt sju kapitel. I det inledande kapitlet presenteras det som 

fångade vårt intresse till att skriva om detta ämne, det vill säga den inledning ni just 

läst, och fortsätter vidare med uppsatsens syfte och frågeställningar, disposition, 

metodval samt avgränsningar. I kapitel två går vi igenom bakgrunden till vår studie. 

Kapitel tre fortsätter sedan med tidigare forskning som är av relevans för denna 

studie. I kapitel fyra redogör vi för de teoretiska ramverk vi utgått ifrån när vi utfört 

vår analys. Därefter, i kapitel fem, presenteras metodvalet samt hur processen gick till 

när vi valde ut vårt material, tillvägagångsätt, trovärdighet samt etiska överväganden. 

I kapitel sex presenteras resultatet av våra textanalyser samt vår jämförande analys. 

Slutligen, i kapitel sju, diskuteras resultatet, våra frågeställningar blir besvarade och 

avslutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning inom ämnet.  

1.3 Metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ jämförande textanalys i vår studie då syftet 

är att analysera två olika branscher var för sig för att i slutändan ställa dem mot 

varandra i en jämförande analys (Widén, 2015: 176). Detta gör att vi senare kan 

redovisa de skillnader och likheter som finns mellan dem, det vill säga se om de 

skiljer sig åt i någon mening. 

1.4 Avgränsning 

Vi har avgränsat oss till att analysera två hashtag upprop, #obekvämarbetstid, som 

innefattar kvinnor som arbetar inom servicebranschen samt #teknisktfel som 

innefattar kvinnor som arbetar inom teknikbranschen (bygg, fordon, IT, industri).  

   Valet av dessa baseras på att vi i #obekvämarbetstid även kommer kunna ta del av 

kvinnors erfarenheter med möten från en tredje part, nämligen kunden, då sexuella 

trakasserier på arbetsplatsen inte alltid sker kollegor emellan utan kan även komma 

från utifrån.  

   Valet av #teknisktfel baseras på viljan att se på hur kvinnor upplever att de 

behandlas i en mansdominerad bransch. 
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   Trots att sexuella trakasserier och underminering även drabbar män har vi valt att 

enbart fokusera på kvinnornas berättelser. Detta val baseras på att #metoo-kampanjen 

fokuserar på just kvinnorna. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenterar vi grunden till varför vi valde att forska inom detta ämne. 

Hur #metoo-kampanjen kom att belysa de sexuella trakasserier och den ojämställdhet 

som kvinnor runt om i världen upplevde på sina arbetsplatser samt hur 

gränsdragningar angående vad som är ett acceptabelt beteende och inte är diffusa. 

 

2.1 #metoo 

Året var 1997 när en kvinna vid namn Tarana Burke satt mittemot en trettonårig flicka 

och lyssnade på hennes berättelse om hur hon blivit sexuellt utnyttjad, det var i denna 

stund som Me Too-kampanjen föddes. Tarana Burke som vid detta tillfälle kände sig 

oförmögen till att hjälpa flickan bar med sig detta möte i minnet och tio år senare 

startade Burke organisationen ”Just Be Inc”. Detta var en icke-vinstdrivande 

organisation med ett fokus på att hjälpa människor som blivit utsatta för sexuella 

trakasserier och övergrepp. Burke döpte sin rörelse till Me Too. Trots att Tarana Burke 

via sin rörelse hjälpte en mängd människor förblev denna rörelse relativt okänd för 

den stora massan, men den 15 oktober 2017 gjordes ett inlägg på sociala medier, som 

kom att skaka om hela västvärlden (Garcia, 2017).  

   I samband med att den kända Hollywood producenten Harvey Weinstein 

anklagades för att ha utsatt kvinnor i filmbranschen för sexuella trakasserier och 

övergrepp ville skådespelaren Alyssa Milano försöka ge en röst till de kvinnor som 

drabbats och hade via en vän fått kännedom om rörelsen Me Too. Milanos vän 

menade att om alla kvinnor som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp 

gemensamt skulle lägga upp en statusuppdatering på sociala medier med orden Me 

Too, så skulle kanske människor inse omfattningen av detta problem. Så den 15 

oktober 2017 publicerade Alyssa Milano ett inlägg på Twitter där hon uppmanade 

människor som blivit sexuellt trakasserad eller utsatt för övergrepp att skriva ”me too” 

som ett svar på hennes inlägg (Garcia, 2017).  

   Strax efter Milanos inlägg, svämmade sociala medier över med historier om 

trakasserier och övergrepp. #metoo hade blivit en plattform för människor att kunna 
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berätta om sina upplevelser och stå enade med människor som delade samma 

erfarenheter.  

   Att hashtaget (#) lades till berodde på att det var ett flitigt använt fenomen på sociala 

medier när det gällde att dela inlägg. Bara på Facebook delades detta inlägg mer än 12 

miljoner gånger under de första 24 timmarna, enligt The Assosiated Press (Garcia, 

2017).  

   Effekterna av #metoo-kampanjen i Sverige var att kända och okända kvinnor som 

utsatts för sexuella trakasserier nu började namnge sina plågoandar, det var allt från 

nöjes-och mediaprofiler till högt uppsatta affärsmän som hängdes ut i media. Var 

femte kvinna har i samband med #metoo-kampanjen gått ut och berättat om sina egna 

erfarenheter av sexuella trakasserier (Örstadius, 2018).  

   Med vind i seglen och med en allmänhet som äntligen lyssnade, startades så kallade 

#upprop via sociala medier av kvinnor från olika branscher, där de delade med sig av 

sina berättelser till allmänheten och krävde att en förändring skulle ske. Några 

exempel på dessa upprop är: #tystnadtagning- film- och teaterbranschen, 

#ickegodkänt-lärarbranschen, #vikokarover-restaurangbranschen, 

#obekvamarbetstid- handelsbranschen och #teknisktfel-teknikbranschen. 

   Vi har valt att fördjupa oss i #obekvämarbetstid och #teknisktfel och kommer 

utifrån dessa upprop studera och analysera kvinnors berättelser genom att använda 

oss av en jämförande textanalys.  

 

2.2 Sexuella trakasserier på arbetsplatsen 

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker den utsattas 

värdighet. Det kan vara ovälkomna komplimanger, beröring, skämt eller blickar som 

är sexuellt anspelande och det är den som utsätts som avgör om handlingen eller 

beteendet är kränkande (DO, 2017). Sexuella trakasserier är ett strukturellt problem 

som finns inom alla branscher (Arbetsmiljöupplysningen, 2018). Enligt 

diskrimineringslagens (SFS 2008:567) regler så är det ett brott att utföra en sexuell 

handling av kränkande karaktär mot någon annan på sin arbetsplats. Arbetsgivaren 

en har skyldighet att följa denna lag, vilket görs genom att utreda vad som hänt samt 
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vidta de åtgärder som krävs för att förhindra framtida sexuella trakasserier. De 

sexuella trakasserier som omfattas, och som arbetsgivaren är skyldig att förhindra, är 

de som sker i samband med arbetet. Det kan vara händelser som utspelar sig på 

arbetsplatsen men även utanför ordinarie arbetstid såsom personalfester eller 

tjänsteresor (DO, 2017).  

   Trots att det finns en lag mot detta är det inte vanligt att de utsatta vågar göra en 

anmälan på grund av olika anledningar (Arbetsmiljöupplysningen, 2018), några av 

dessa kan bero på rädsla att förlora jobbet eller att man är rädd att ingen kommer ta 

en på allvar (RFSU 2018). Efter #metoo-uppropen, visar dock statistiken att fler 

anmälningar gjorts. Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik från 2017, har det 

skett en ökning av antalet anmälda brott om sexuella trakasserier i jämförelse med 

året innan (BRÅ, 2017).  

   Mot denna bakgrund kan man ställa sig frågan om det finns en koppling mellan 

#metoo-uppropen och det ökade antalet anmälningar av sexuella trakasserier? Även 

om det inte finns något konkret bevis som talar för att så är fallet så kan man i alla fall 

dra slutsatsen av att vittnesmålen gällande sexuella trakasserier i olika branscher som 

samlats in under olika #upprop, visar på att fler utsatta kvinnor nu vågar bryta 

tystnaden. 

 

2.3 Jämställdhet  

I dagens samhälle debatteras relationen kvinnor och män generellt utifrån två olika 

förhållningssätt, antingen som ett jämställdhetsproblem eller som ett könsmaktförhållande. 

Jämställdhetsdebatten som förs indikerar på att både kvinnor och män gemensamt vill 

ändra på de könsförhållanden som finns vårt samhälle, medan könsmaktperspektivet 

istället antyder att problemen vi ser idag, baseras på en underliggande konflikt mellan 

män och kvinnor och att därav är intresset för en förändring av könsrelationerna inte är 

lika stark från båda lägren. Jämställdhetsproblemet definieras företrädesvis från politiskt 

håll och då handlar det om ojämlikheten på arbetsmarknaden eller fördelningen av de 

hushållsnärauppgifterna i hemmet. När det gäller arbetsmarknaden så förespråkas 

det att jämställdhetsproblemen går att lösa bara information når ut till både 
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arbetsgivare och arbetstagare och på så vis ger en sorts effekt. Via kunskapsspridning 

vill man komma ifrån de stereotyper som skapat en könsstämpel på vissa arbeten och 

man vill istället göra arbetsmarknaden könsneutral (Holmberg, 1993:13–16).   

   Utgår man istället från könsmaktförhållandet kan man se hur det där råder en 

könsmaktrelation som är kopplad till förändringar i samhället. Med en utgångspunkt 

i att män och kvinnor är uppdelade i varsina kategorier, ingår männen i den 

dominanta kategorin och kvinnorna är förpassade till den svagare kategorin. Det 

skapas en så kallad patriarkal samhällsstruktur som är så hårt inrutad i vår 

samhällsformation att den går genom politik och institutioner och in till våra 

relationer. På grund av detta anses en förändring utifrån könsmaktförhållandet vara 

omöjlig, då detta skulle innebära att vi måste överskrida våra nuvarande 

samhällsförhållanden (Holmberg, 1993:16).  

   Går vi tillbaka och tittar på hur jämställdhetspolitiken i Sverige ser ut, kan vi skönja 

hur en god tanke om en könsneutral arbetsmarknad hämmas av just 

jämställdhetspolitiken, då begreppet jämställdhet är könsneutralt. Detta innebär att 

könsneutraliteten är utgångspunkten, och då ska inget av könen då särbehandlas, vilket 

i sin tur leder till att kategorin män, som dominerar över kategorin kvinnor, osynliggörs.       

Då kvinnors möjligheter och rättigheter redan nu är underlägsna männens, bidrar 

jämställdhetspolitiken till viss del att ojämlikheten i samhället består (Holmberg, 

1993:20,23). 

   Vi kan även se hur samhällsstrukturen följer normen med mannen som överlägsen 

kvinnan, när det kommer till sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Den utsatta 

kvinnans definitioner av hur situationen uppstod ifrågasätts till förmån för mannens 

ståndpunkt, mannen bedömer om den varit av sexuell natur eller inte. Detta leder till 

en stigmatisering av de kvinnliga offren, som både samhället och enskilda personer 

ofta skuldbelägger. Mörkertalet för denna sorts arbetsplatsproblem är därför stort 

(Holmberg, 1993:26).  

 

2.4 Gränsdragningar och jämställdhet i arbetslivet 
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Vad är ett korrekt beteende på arbetsplatsen? Det går att läsa på 

Diskrimineringsombudsmannens hemsida att: Trakasserier är ett oönskat beteende. Trots 

detta finns en otydlighet och en tveksamhet om vart gränsen går för ett acceptabelt 

beteende när det kommer till samspelet med andra människor på våra arbetsplatser 

och ute i samhället. Otydligheten bottnar i att sexuella trakasserier- som begrepp, är 

otydligt och oklart, detta leder i sin tur till att definitionerna inte överensstämmer med 

verkligheten ute på arbetsplatserna. När preciseringen av betydelsen förblir oklar, 

skapas utrymme för tolkningar: -Vad är sexuella trakasserier och var är inte det? Trots 

att det alltid är den utsattes upplevelse av det inträffade som ska vara avgörande, 

skapar denna diffusa tolkning av begreppet en sorts problematik när ärendet ska 

utredas av en utomstående. Tankar om grundlösa anklagelser skapar en viss 

stigmatisering av offret då tolkningsutrymme skapas av det som inträffat. Ett annat 

dilemma är att allt fokus sätts på sexuella trakasserier och att de övriga 

jämställdhetsfrågorna försvinner ut i periferin. Det ska vara våra kompetenser och 

våra kvalifikationer som ska avgöra våra arbetsuppgifter och vår position i hierarkin, 

inte vårt kön. Detta till trots är den svenska arbetsmarknaden starkt könsuppdelad 

med män i toppen och kvinnor i botten. I hela vårt samhälle, inte bara på 

arbetsplatserna finns en sorts könsfördelning, normer, för vad som förväntas av 

kvinnor och män. Dessa normer som skapats är svåra att bryta, se bara på om en man 

flirtar, klämmer på rumpan och dansar med de kvinnliga kollegorna på julfesten, då 

anses han vara manlig och trevlig. Om en kvinna beter sig på liknande sätt anses hon 

vara lättfotad. Kvinnor känner ofta skuld för att det inte förutsåg eller sa ifrån när de 

utsattes för sexuella trakasserier, de tycker de får skylla sig själv som dansade med 

kollegan som var berusad. Även då detta exempel tydligt speglar sexuella 

trakasserier, finns det en uppsjö av grå zoner som det inte riktigt går att sätta fingret 

på hur de ska definieras då begreppets konstruktion är för otydlig. När vi definierar 

sexuella trakasserier utifrån ett fåtal beteenden, skapas en legitimitet för andra 

incidenter som även de kan vara av olämplig karaktär. Detta gör att den grå zon som 

skapas upprätthåller en ojämlik könsordning på arbetsplatserna (Carstensen, 

2012:117–127).  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisar vi den tidigare forskning vi anser vara av relevans för vår 

studie. Därefter följer en kort sammanfattning av dem. 

 

3.1 Ojämlika arbetsvillkor inom servicebranschen  

Paula Mulinari belyser i sin avhandling: Maktens fantasier & servicearbetets praktik: 

arbetsvillkor inom hotell- och restaurangbranschen i Malmö (2007), hur arbetsvillkoren ser 

ut för de som arbetar inom servicebranschen. Hon genomförde en fallstudie där hon 

intervjuade hotell- och restauranganställda i Malmö. Syftet med studien var att med 

hjälp av informanternas erfarenheter av att arbeta inom branschen, undersöka frågor 

kring ojämlikhet, makt och motstånd (Mulinari, 2007: 13). Resultatet visade att de 

nuvarande villkoren inom serviceyrket har lett till en ökad exploatering av kvinnors 

arbetskraft. Det har med andra ord skapats en gruppindelning baserad på de 

anställdas könstillhörighet, en gruppindelning där det ena könet har särbehandlats på 

grund av dennes biologiska kön (Mulinari, 2007: 282). Uppdelningen av män och 

kvinnor gör sig extra tydlig i organiseringen av arbetet, menar Mulinari, då kvinnor 

och män arbetar med olika arbetsuppgifter samt befinner sig på olika positioner. Det 

är exempelvis vanligare att män befinner sig bakom kulisserna, det vill säga inne i 

köket, medan kvinnorna är ute på golvet och servar kunder. Materialet visade även 

att servicearbetet genomsyras av en kontroll, en kontroll som utövas såväl 

arbetsmässigt som sexuellt. Å ena sidan finns det manliga anställda, och i synnerhet 

de med toppositioner, som missbrukar sin maktposition genom att kontrollera 

kvinnorna. Detta görs dels för att upprätthålla en manlig dominans över de kvinnliga 

anställda, och dels för att kontrollera arbetskraften. Å andra sidan har vi kunderna 

som kontrollerar de anställdas kroppsliga arbete utifrån deras föreställningar kring 

vad som anses vara bra service och inte, vilket kan yttra sig genom kränkande 

kommentarer (Mulinari, 2007: 177).  

   All denna press som arbetsgivare, manliga anställda och kunder utsätter dessa 

kvinnor för har lett till att kvinnorna har disciplinerat sina kroppar till att arbeta i ett 
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högt tempo under långa och intensiva arbetsdagar. De utför mer arbete men trots det 

får de samma lön (Mulinari, 2007: 279).  

   Mulinaris analyser är lämpliga att ha med i vår studie då de pekar på att 

servicearbetet grundar sig i en ojämlik genusrelation, en ojämlik genusrelation som 

innebär att kvinnor förväntas vara mer tillmötesgående och tillgängliga. Vi vill, med 

hjälp av Mulinaris analyser, undersöka om denna ojämlika genusrelation även är 

något som går att koppla till vårt material.  

 

3.2 Butiksanställdas utsatthet 

I artikeln 'But It's Your Job To Be Friendly': Employees Coping With and Contesting Sexual 

Harassment from Customers in the Service Sector (2016) har Laura Good och Rae Cooper 

intervjuat personer som är verksamma inom serviceyrket i Australien gällande deras 

upplevelser och hantering av sexuella trakasserier från kunder (2016: 448). Materialet 

visade att det är de sociala normer inom yrket som gör det svårt för de anställda att 

veta var gränsen går för vilka beteenden som anses vara acceptabla och inte. Det 

handlar om normer som rör det emotionella, att de anställda ska ha en emotionell 

närhet till sina kunder. De anställda menar att de använder sig av en omsorgsetik som 

innebär att de ska ge sina kunder ett trevligt bemötande, en bra kundupplevelse, 

vilket kan misstolkas av vissa kunder som ser på deras agerande mer som att de har 

något personligt intresse av kunden. Vidare menar informanterna att som 

butiksanställd har man inställningen att kunden alltid har rätt och oavsett hur kunden 

bemöter den anställda så ska den anställda alltid ha ett trevligt bemötande tillbaka. I 

studien beskrivs även förhållandet mellan anställd och kund som relativt spänd då 

kunden har makten som konsument och den anställda försöker göra kunden nöjd 

samtidigt som denne vill ha merförsäljning (Good och Cooper, 2016: 462-464). Studien 

tar även upp att när en anställd väl tar mod till sig att vända sig till en chef med ett 

klagomål så är det inte ofta chefen tar till några specifika åtgärder utan väljer istället 

att ignorera det. En anledning varför dessa klagomål aldrig riktigt tas på allvar av 

chefer är på grund av rädslan att förlora en viktig kund. På grund av denna rädsla, 

och kundens höga status, vågar inte chefer konfrontera sina kunder då det finns en 
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risk att de tappar försäljning. Därför är det vanligt att de anställda själva tar på sig 

ansvaret att hantera dessa kränkande behandlingar istället för att lämna över det till 

någon arbetsplatsansvarig. Det gör de genom att antingen ignorera det, skratta åt det 

med sina kollegor eller att själv säga åt kunden (Good & Cooper, 2016: 465)  

   Då vi vill undersöka hur sexuella trakasserier kommer till uttryck i samtliga 

vittnesmål anser vi att denna artikel är relevant att ha med i vår studie då den belyser 

kunders och arbetsgivares makt över anställda samt hur denna makt kan missbrukas. 

Detta vill vi vidare undersöka och se ifall den här typen av maktutövande även är 

något som går att återspegla i våra analyser och i sådana fall ta reda på hur dessa 

maktrelationer kommer till yttryck.  

 

3.3 Könsdiskriminering på arbetsplatsen  

Donna Bobbitt-Zeher har i sin studie: Gender discrimination at work: Connecting Gender 

Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Workplace (2011), studerat 

hur kvinnor upplever könsdiskriminering på sin arbetsplats utifrån att ha analyserat 

219 narrativ från olika fall av arbetsrelaterad könsdiskriminering, som anmälts till 

Kommissionen för medborgerliga rättigheter. Då materialet var så pass stort 

kategoriserades kvinnornas upplevelser in i sju olika delar där bland annat: 

uteslutning, sexuella trakasserier, övriga trakasserier och arbetsförhållanden ingick. 

Analysen visade på hur könsdiskrimineringen baserades på en växelverkan mellan 

kultur och struktur. Bobbitt-Zehers forskning är av relevans för vår studie då den visar 

på hur könsdiskriminering kan te sig utifrån olika sätt på arbetsplatserna. Här nedan 

visas exempel på hur diskriminering kan te sig. 

 

   Kulturella stereotyper utmärks genom den förväntan som finns kring hur ett visst 

kön förväntas vara, tänka och bete sig, detta skapar en könsdiskriminering som senare 

blir svår att ändra på. Kvinnor stereotypiseras utifrån detta material främst som 

mindre investerade i sitt arbete än männen, de ses som sexuella föremål samt att generella 

uppfattningar om hur kvinnors egenskaper är inkompatibla med vad som efterfrågas 

för en viss tjänst.  
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   Strukturell diskriminering ter sig utifrån organisatoriska strukturer så som politik 

och praxis. Värt att nämna är dock att diskriminering av alla de slag, bottnar i handling 

och interaktion mellan människor. Denna studie visar dock på att det främst är kvinnor 

som arbetar inom en mansdominerad bransch som diskrimineras utifrån sitt kön, 

detta anses bero på att männen tolkar kvinnornas ökade närvaro som ett hot mot 

deras makt och privilegier. Den strukturella ordningen med män i toppen av 

hierarkin upprätthålls genom skapandet av olika organisatoriska policymekanismer. 

Detta medför att toppskiktet beslutar vem som ska anställas, avskedas, befordras samt 

vilka löner de anställda får. Beslutsfattarna införlivar de könsbestämda antaganden 

som finns i de politiska riktmärken som skapats. Könsneutralitet används för att ej ge 

kvinnor fördelar gentemot männen. Medvetenheten om könsdiskrimineringen har 

ökat och detta medför att en alltmer formell politik, med särskilda policymekanismer 

förs på arbetsplatserna, där mer byråkrati används för att kringgå risken att anklagas 

för könsdiskriminering.    

   Trots att det dock framkommer det att könsideologin, det vill säga hur vi ser på kön, 

är den främsta orsaken till könsdiskrimineringen. Denna studie visar dock att även 

strukturella diskrimineringar och kulturella stereotyper och antaganden om hur kvinnor är, 

leder till den könsdiskriminering som kvinnorna i studien upplever (Bobbitt- Zeher, 

2011:764–786).  

   

3.4 Kvinnor är ofta överutbildade inom teknikbranschen  

Holt, Gonäs, Almasri och Rosenberg har i sin studie: IT-ingenjörers etablering på 

arbetsmarknaden (2012), påvisat att kvinnornas utbildningsnivå sällan motsvarar deras 

arbetsuppgifter inom teknikbranschen då majoriteten av dem har en betydligt lägre 

befattning än vad de är utbildade till. Trots att kvinnor och män har samma 

utbildning syns en tydlig skillnad i vilken anställning de senare tillskrivs i arbetslivet. 

Även om de båda startar sin yrkeskarriär på en lägre utgångspunkt än vad deras 

utbildning motsvarar, är chansen att avancera betydligt högre för männen än för 

kvinnorna. Anledningar till kvinnors överutbildning inom teknikbranschen anses 

vara att fler kvinnor än män sig utbildar sig på en högre nivå, även längden på 

utbildningen spelar roll då det innebär att kvinnor som skaffar barn inom studietiden, 
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ej hunnit etablera sig på arbetsmarknaden. Föräldraskapet medför även att kvinnor ej 

är lika flexibel att arbeta på annan ort, då de prioriterar familjetiden. Den sista och 

kanske den mest anmärkningsvärda anledningen till att kvinnor förblir överutbildade 

sett till sina arbetsuppgifter är arbetsgivarens attityd gentemot de kvinnliga anställda. 

Teknikbranschen är starkt förknippad med manliga anställda och denna 

könsstereotypisering medför att den horisontella segregeringen ökar. 

Rekryteringsprocesserna inom företagen formar till stor del könsstrukturen inom 

organisationen. Männen innehar ofta de mer prestigefyllda uppdragen inom 

teknikbranschen medan kvinnorna succesivt halkar efter karriärmässigt (Holt, Gonäs, 

Almasri, Rosenberg, 2012:13–15). Könssegregeringen, när det kommer till 

urvalsprocesser gällande de högre befattningarna inom teknikbranschen, formar den 

strukturella diskriminering som finns inom organisationerna där kvinnorna förblir 

överutbildade sett till sin arbetsposition. Detta bidrar till att främja den stereotyp som 

redan finns om att teknikbranschen är en manlig bransch (Holt, Gonäs, Almasri, 

Rosenberg, 2012:16–25). 

 

3.5 Kvinna i byggbranschen 

Varför väljer kvinnliga civilingenjörer att lämna byggbranschen? Annicka Cettner har 

i sin licentiatuppsats utfört en genusanalys av kvinnors arbetssituation inom denna 

mansdominerade bransch, utifrån djupintervjuer med elva kvinnor som arbetar kvar 

och kvinnor som valt att lämna branschen. I över trettio år har byggbranschen formellt 

varit välkomnande av kvinnor, men hur har det då sett ut i verkligheten? Kvinnorna 

som valt att lämna denna bransch vittnar om en bransch som är skapad av män, för 

just män, där egna initiativ eller förslag icke är välkomna Cettner, 2008:11,53). De talar 

om hur de i den hierarkiska ordningen hamnat allra längst ned sett till lön, 

utvecklings- och karriärmöjligheter, trots att byggbranschens företrädare vill se mer 

kvinnor i branschen. Attitydundersökningar har exponerat att det är medelålders män 

som visat sig mest negativ till kvinnliga arbetskollegor, och när deras inflytande och 

maktposition ökat, har även negativiteten gentemot kvinnliga kollegor ökat (Cettner, 

2008:12). Den ur åldrade bilden av en typisk manlig civilingenjör lever fortfarande 

kvar inom branschen och dessa stereotyper gör det svårt för kvinnor att få tillträde till 
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det ”manliga rummet”. Det manliga revirtänkandet skapar friktioner i 

arbetsgrupperna då diskriminering och särbehandling sker och många kvinnor 

känner att de måste använda sig av diverse strategier för att bli accepterade i den 

mansdominerade världen. Utanförskap, känslan av att ständigt behöva bevisa sig själv 

och den givna lägsta positionen på den hierarkiska stegen är de främsta anledningarna 

till att kvinnorna i studien valt att lämna byggbranschen. De anser att det behövs ett 

nytt tankesätt kring vilken kultur och struktur det bör vara inom byggbranschen, så 

länge de ojämställda arbetsvillkoren upprätthålls kommer ingen förändring att ske 

(Cettner, 2008:87–91).  

 

3.6 Sammanfattning tidigare forskning  

När vi sammanfattar vår tidigare forskning kan vi se hur Paula Mulinari (2007) visar 

på hur könsnormer och den ojämlikhet som finns mellan könen har lett till ett 

maktmissbruk hos män som de utövar såväl sexuellt som arbetsmässigt mot kvinnor 

inom servicebranschen. 

   Laura Good och Rae Cooper (2016) ger oss en inblick i hur makt på arbetsplatser 

även kan utövas från en utomstående part, nämligen kunden. Vi ser även hur den så 

kallade omsorgsetiken, som finns inom serviceyrket, kan ha en negativ inverkan på 

den anställda då detta tillåter kunden att bete sig i princip hur som helst mot den 

anställda, vilket sätter den anställda i en utsatt situation.  

   Donna Bobbitt-Zeher (2011) ger oss en inblick i hur könsdiskrimineringen baseras på 

en växelverkan mellan kulturella stereotyper som finns om kvinnor och den 

strukturella diskriminering som genom praxis och politik gör det möjligt att 

upprätthålla den strukturella ordningen, med männen i toppen av hierarkin.   

   Holt, Gonäs, Almasri och Rosenberg (2012) visar hur kvinnor ofta är överutbildade 

för sina arbetsuppgifter inom teknikbranschen. Könsstereotyper, könssegregering och 

strukturell diskriminering bidrar till att kvinnor inte når samma status som männen.       

   Annicka Cettner (2008) visar på resultatet av den genusanalys som utförts, angående 

varför kvinnor valt att lämna byggbranschen. Hierarki, stereotyper, ojämställdhet och 

diskriminering är det motstånd som kvinnor ofta möter i en mansdominerad bransch. 
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4. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel presenteras våra utvalda teoretiska ramverk som kommer ligga till 

grund för våra kommande analyser. 

 

4.1 Genussystem  

Enligt den svenska historikern Yvonne Hirdman lever vi i ett samhälle som styrs av 

normer, normer som tillskriver människor olika uppgifter och egenskaper baserade på 

deras biologiska kön. Detta tänk, menar Hirdman, grundar sig i ett ordningssystem av 

könen, även kallat genussystem, som upprätthålls av två principer: könens isärhållande 

(dikotomi) och manlig överordning (hierarki) (Hirdman, 2007: 212–213). Den första 

principen, könens isärhållande, innebär att det som anses vara manligt respektive 

kvinnligt bör betraktas som varandras motsatser och hålls därmed isär från varandra.           

Den andra principen, manlig överordning, är en struktur med bestämd rangordning 

där manliga egenskaper betraktas ha ett högre värde än kvinnliga. Män är med andra 

ord normen, vilket ger dem större fördelar rörande det mesta i samhället, som i sin tur 

ger dem mer makt. Kvinnor definieras som en avvikelse från denna norm, därav deras 

underordnade position i samhället (Hirdman, 2007: 215). Vidare menar Hirdman 

(2007) att denna könssegregering upprätthålls av män och kvinnor genom ett så kallat 

genuskontrakt, vilket innebär att män och kvinnor försöker leva upp till de stereotypa 

könsroller som finns inom olika områden. Det kan handla om uppfattningar om hur 

män och kvinnor bör vara, både gentemot varandra och andra, vem som ska förföra 

vem, vem som ska arbeta vart och så vidare. Att upprätthålla dessa osynliga regler 

leder till en ojämn maktfördelning mellan könen. Så länge män och kvinnor följer 

dessa könsnormer reproduceras och upprätthålls den hierarkiska strukturen, menar 

Hirdman (2007: 217–218).  

   Denna uppdelningen mellan könen har lett till att kvinnor och män oftast befinner 

sig på olika platser i samhället. Exempelvis inom arbetslivet, där det bland annat går 

att urskilja Hirdmans två principer, då det finns både en horisontell och vertikal 

könsuppdelning på arbetsmarknaden. Gällande den första principen, isärhållandet av 

könen, så återfinns män och kvinnor vanligtvis inom olika yrken, samt blir tilldelade 
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olika positioner. Det är till exempel vanligare med män inom byggbranschen, medan 

det förekommer fler kvinnor inom serviceyrket. Män intar även toppositioner i högre 

utsträckning än kvinnor. Vad gäller den andra principen, den manliga överordningen, 

det vill säga att det män gör värderas högre än det kvinnor gör, yttrar sig bland annat 

i att män har mer makt och inflytande än kvinnor på arbetsmarknaden (Hirdman, 

2007: 215).  

 

4.2 Maktrelationer  

Raewyn Connell och Rebecca Pearse (2015) kopplar, likt Hirdman, genus med makt. 

Connell och Pearse har ett fokus på könsmaktsrelationer i sitt arbete och menar att 

maktrelationer är hierarkiskt ordnade där mannen betraktas vara det ledande könet i 

samhället (2015: 114). En maktrelation är en relation mellan minst två aktörer av olika 

kön där den ena aktören försöker kontrollera eller påverka den andra aktören på ett 

eller annat sätt. Enligt Connell och Pearse kan maktrelationer och utövandet av makt 

se olika ut beroende på var i samhället man befinner sig (Connell och Pearse, 2015: 

114–115). Män har generellt mer makt och inflytande än kvinnor på arbetsplatser och i 

samhället i stort, vilket har resulterat i att de flesta ledarskapspositioner inom olika 

yrken består till största del av män. Att kvinnor befinner sig längre ner i hierarkin är 

något som har gått i arv, generation efter generation, sekel efter sekel. Detta grundar 

sig i mäns och kvinnors olika könsroller som har funnits genom historien, som 

handlar om att män och kvinnor har utfört olika sorters arbete som i sin tur har 

värderats olika mycket. Män har haft som uppgift att vara ute i samhället och arbeta 

för att kunna försörja sin fru inklusive sina barn, medan kvinnan har varit tvungen att 

stanna hemma för att ta hand om barn och hushållssysslor. Män har fått betalt för sitt 

arbete, vilket inte kvinnor har. När kvinnorna sedan har kommit ut i samhället och 

arbetslivet har inte de behandlats på ett likvärdigt sätt på grund av detta (Connell och 

Pearse, 2015: 15–16). Denna ojämlika genusrelation har lett till en maktrelation mellan 

män och kvinnor, menar Connell och Pearse (2015: 114). 

  Utifrån detta begrepp vill vi analysera hur maktrelationer mellan män och kvinnor 

kan uppstå och upprätthållas inom de olika branscherna.  
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4.3 Könssegregering  

Begreppet könssegregering används för att beskriva hur arbetslivet ofta uppdelas 

mellan kvinnor och män. Medvetna prioriteringar görs för tillsättning av en viss 

personal till ett visst yrke, till en viss arbetsuppgift och till utvalda positioner 

(Holgersson, Wahl, Höök, Linghag, 2011:65). Det finns tre olika dimensioner av 

könssegregering som brukar användas när det talas om fenomenet i arbetslivet, dessa 

är: 

 

• Horisontell könssegregering som beskriver den form som används när 

kvinnor och män arbetar inom separata branscher eller organisationer och har 

separata yrken och olika arbetsplatser. Genom valmöjlighet och erbjudanden 

ges mannen tillfällen att arbeta inom speciella yrken och verksamheter. För 

kvinnor anammas ett liknande system, konsekvensen blir dock att män och 

kvinnor i hög grad arbetar i separata branscher och verksamheter samt har 

olika yrken (Holgersson, Wahl, Höök, Linghag, 2011:65–66).   

• Vertikal könssegregering som beskriver den form där kvinnor och mäns 

arbeten och arbetsuppgifter sätts in i verksamhetens hierarkier, där kvinnor 

oftast är placerade i de lägre regionerna eller i mitten och männen går att 

finna från mittenregionerna och upp mot toppen av hierarkin. Statistiskt sett 

ses möjligheten till avancemang i karriären för kvinnor vara betydligt lägre än 

för männen, detta gäller branscher och yrken över lag. Statistik visar även att 

både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn innehar 

männen flest chefspositioner och står allmänt högre upp i hierarkin än vad 

kvinnorna gör (Holgersson, Wahl, Höök, Linghag, 2011:66). 

• Intern könssegregering som beskriver hur kvinnor och män trots att de 

arbetar inom samma bransch, har samma yrke och kan även ha samma 

arbetsgivare, blir tilldelad olika uppgifter eller har själva valt en viss 

inriktning som gör att deras yrkesutövanden isär hålls. Då vissa inriktningar 

inom ett specifikt yrkesområde ofta definieras utav ett visst kön förblir dessa 

yrken trots en jämlik könsfördelning, ändå könssegregerade, då männen allt 
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som oftast återfinns på toppositionerna och kvinnorna hittas alltjämt i de 

lägre regionerna (Holgersson, Wahl, Höök, Linghag, 2011:66). Könsegregering 

mäts ofta utifrån olika index, exempelvis JÄMIX, där en fördelning av kvinnor 

och män som ligger på mellan 40 och 60 procent anses vara könsbalanserat, 

könsintegrerat eller jämt fördelat sett utifrån kön. Om fördelningen dock 

ligger över 60 procent är branschen eller det specifika yrket könssegregerat 

(Holgersson, Wahl, Höök, Linghag, 2011:68).  

Denna teoretiska utgångspunkt är relevant att använda i vår studie då den visar på 

hur olika former av könssegregering påverkar kvinnor i arbetslivet.  

 

4.4 Härskarteknik  

Härskarteknik kan komma i många olika skepnader, därför kan det vara svårt att sätta 

fingret på vad som egentligen hände, men som ändå slutade i att du kände dig liten 

och missbelåten. I vissa fall har härskaren varit väl medveten om sina handlingar och 

använt dessa tilltag för att visa sin makt över en annan människa men det finns även 

teser om att det förekommer omedveten härskarteknik.  

   Den norska författarinnan och professorn i socialpsykologi, Berit Ås var den som 

kom att utveckla olika teorier om härskartekniker (Ås, 1982). Utifrån Ås teorier har 

senare andra författare vidareutvecklat dessa, Elaine Eksvärd är en av dem. 

Här nedan presenteras korta redogörelser utifrån Eksvärds olika metoder av 

härskarteknik som vi valt att använda i vår studie.  

 

• Projiceringsmetoden uppstår när den drabbade påtalar att denne inte blir 

hörd eller sedd i gruppen, varpå ansvarig uttrycker att- ”Det var tråkigt att du 

känner så”. Detta resulterar slutligen i att den drabbade nu framställs som 

ansvarig för att det nu blivit en tryckt stämning på arbetsplatsen (Eksvärd, 

2007: 13–29). 

• Stereotypmetoden går ut på en negativ särbehandling utifrån det stereotypa 

fack vi är placerad i, exempelvis fördomar om att kvinnor ej är intresserad av 

fotboll eller att de inte kan något om teknik, att människor som är mörkhyade 
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har ”rytmen i blodet” eller att män som gillar inredning troligtvis är 

homosexuella. Då vår förmåga att generalisera ”slår fel” är det lätt hänt att 

andra människor blir sårade (Eksvärd, 2007:51–64, 99–103). 

• Uteslutningsmetoden, kallas även för osynliggörande när det är män som 

applicerar metoden gentemot kvinnor. Denna teknik tillämpas genom ett 

systematiskt uteslutande av den drabbade i exempelvis gruppsamtal, möten 

et cetera. Det är ofta minoriteten som utesluts, detta är extra tydligt inom 

mansdominerade yrken där kvinnor hamnar i kläm (Eksvärd, 2007:130–132). 

• Hierarkimetoden är metoden som används för att trycka ner andra 

människor utifrån att använda sig av under-, mellan- eller överläget för att 

visa sin makt. Exempel på detta är chefers maktutövande på sina anställda, 

där de anställda förväntas lyda minsta lilla order och om de opponerar sig är 

ofta någon form av repressalier att vänta. Hierarkimetoden finns även 

arbetskollegor emellan, där vi definieras utifrån personliga påhopp så 

som: ”lilla gumman”, ”invandrare”, ”gubbslem” och så vidare (Eksvärd 

2007:150–162). 

• Härskarteknik sett ur genusfiltret (härskande män). Utrymmeshärskaren, män 

har ett biologiskt övertag gentemot kvinnorna då de efter målbrottet har 

möjligheter att härska med sin röst. I en diskussion där ingen vill vika ner sig 

går ofta mannen med starkare rösten ut som segrare, då kvinna med svagare 

röst inte kan göra sig hörd på samma sätt. Även när det kommer till att 

avbryta ett samtal använder mannen sin röst som ett maktmedel. Besserwissern 

uttrycker sin makt via meningar som exempelvis: -Som alla vet, detta leder till 

att de som ”inte vet ”vad besserwissern menar, känner sig illa till mods och 

vågar inte säga någonting. Denna metod går ut på att göra narr av andra 

människor användandes av en översittarteknik. Gubbslem är beteenden så som 

ord, blickar eller beröring som tillsammans eller var för sig kan bilda olika 

former av sexuella trakasserier.  Ord i form av harmlösa komplimanger som 

tillsammans med blickar och händer blir sexuella trakasserier. Exempelvis 

komplimangen- ”Vad fin du är idag” är en harmlös kommentar, men lägg där 

till blickar på kvinnans bröst eller en smekning på rumpan, så har den 
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harmlösa kommentaren istället blivit något olustigt och kränkande för 

kvinnan (Eksvärd 2007:116–130). 

 

Vi kommer utifrån dessa teorier analysera våra vittnesmål och se på hur 

härskarteknik ter sig på arbetsplatserna, finns det ett tydligt mönster på 

arbetsplatserna? Vi vill med dessa härskartekniker som utgångspunkt, gå ner på 

djupet i kvinnornas berättelser och verkligen belysa hur makt kan uttryckas på olika 

sätt.   
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5. Material och metod 

I detta avsnitt redovisar vi vår materialinsamling, vårt metodval samt hur vi gått 

tillväga i vår analysdel. Avslutningsvis diskuterar vi kring studiens trovärdighet samt 

etiska överväganden. 

 

5.1 Materialinsamling  

Vi har i denna studie tittat på vittnesmål från två olika branscher som är publicerade 

mellan den 10 januari och den 28 februari 2018. Sökandet efter dessa vittnesmål 

började med att vi gjorde en allmän sökning på Google, där vi använde sökord som: 

#metoo, #metoo-upprop, metoo branscher. Det vi fann var de #upprop som fanns inom 

respektive bransch. Valet av vilka branschupprop vi skulle använda oss av föll sig 

naturligt då syftet med studien var att analysera två olika branscher där vi dels ville 

undersöka en bransch där en tredje part var involverad, det vill säga kunden, och dels 

en mansdominerad bransch. De branscher vi bestämde oss för att använda, och som 

redan nämnts ovan, var servicebranschen (#obekvämarbetstid) samt teknikbranschen 

(#teknisktfel). Efter att vi funnit dessa två branschupprop valde vi att söka vidare i 

olika sociala medier i hopp om att hitta vittnesmål till de båda, vilket vi gjorde genom 

att använda obekvämarbetsid och teknisktfel som sökord. På Instagram fann vi ett 

Instagramkonto som hette just obekvämarbetsid (Instagram, 2018) som innehöll en 

mängd olika vittnesmål och på Facebook fann vi en Facebooksida vid namn teknisktfel 

(Facebook, 2018) som även den innehöll en hel del vittnesmål. Vi valde ut de 

vittnesmål där författaren, vittnepersonen, beskrev en situation där denne upplevde 

sig ha blivit illa behandlad av någon på sin arbetsplats. Det kunde handla om att 

vittnepersonen beskrev hur en annan aktör på arbetsplatsen visade ett olämpligt 

beteende gentemot denne, så som sexistiska eller nedvärderande kommentarer. Vi 

utgick från detta när vi läste igenom samtliga vittnesmål. Till en början valdes tjugo 

stycken vittnesmål ut, tio stycken per bransch, men efter att ha läst igenom alla 

upprepande gånger upplevde vi att tio vittnesmål totalt, från båda branscher, skulle 

räcka för att vi skulle kunna göra en så djupgående analys som möjligt. Så för att 

minska mängden data och för att underlätta analysprocessen valde vi ut de vittnesmål 
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som vi ansåg var mest lämpliga att ha med i vår studie, det vill säga de vittnesmål där 

vittnepersonen beskrev en situation där denne upplevde att hen hade blivit illa 

behandlad av någon på sin arbetsplats, och där vi även kunde applicera våra 

könsmakts- och genusteorier på. Av dessa totalt tjugo vittnesmål valdes tio stycken ut, 

baserat på det vi nämnt ovan, där fyra av dessa hämtades från #obekvämarbetsid och 

sex stycken hämtades från #teknisktfel.  

 

5.2 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ textanalys i vår studie. En kvalitativ 

textanalys är lämplig att använda när man vill undersöka olika texter exempelvis 

bloggar eller dagstidningar (Widén, 2015: 176–177). Då syftet med studien är att 

analysera och jämföra vittnesmål från två olika branscher gällande kvinnors 

upplevelser av sexuella trakasserier och underminering på sina arbetsplatser, känns 

en kvalitativ jämförande textanalys som mest relevant (Widén, 2015: 35, 180–181). Att 

använda sig av en kvalitativ textanalys innebär att man utgår från en tolkningslära 

som kallas för hermeneutik. Det innebär att forskaren ska läsa texten, förstå och tolka 

dess innehåll och slutligen förmedla de tolkningar som gjorts. Det finns olika 

tillvägagångssätt att göra detta på och dessa tre tillvägagångssätt, även kallat de tre 

analytiska dimensionerna, redovisas här nedan (Widén, 2015:178). 

   Den första dimensionen handlar om att analysera textförfattaren, vilket görs genom 

att söka svar på de innebörder författaren själv vill ha sagt med sin text. Den andra 

dimensionen fokuserar på själva texten och de språkliga uttryck som används. 

Slutligen, den tredje dimensionen, har ett fokus på vad texten säger om ett 

sammanhang utanför sig själv, det vill säga det omgivande samhället.  

   Utifrån detta har vi valt att använda oss av samtliga tre dimensioner i vår analys, 

dock kommer tonvikten läggas på den tredje dimensionen, då vi avser att titta på hur 

makt och normer kring genus återspeglas i samtliga texter (Widén, 2015: 179–180). 

 

5.3 Tillvägagångssätt 
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Vi bearbetade vårt textmaterial genom att, utifrån de tre dimensionerna, ställa frågor 

till materialet. Då vi var ute efter att få svar på vad kvinnorna vill ha sagt med deras 

texter, vad som lyfts fram i texterna, samt texternas relation till det omgivande 

samhället (Widén 2015:184), anpassade vi våra frågor därefter: 

 

• Vad vill kvinnorna ha sagt med deras vittnesbörd? 

• Vad lyfts fram i kvinnornas sätt att uttrycka sig? 

• Hur kan vi förstå det texterna beskriver med hjälp av våra teoretiska 

ingångar? 

 

Under tiden vi läste igenom och analyserade vittnesmålen hade vi ovanstående tre 

analytiska frågor i bakhuvudet. Vi inledde vår analysprocess med de två första 

frågorna som löd: Vad vill kvinnorna ha sagt med deras vittnesbörd? samt: Vad lyfts fram i 

kvinnornas sätt att uttrycka sig? Anledningen till att dessa frågor kom först i vår 

analysprocess var för att bli på det klara med vad det personliga syftet bakom 

kvinnornas vittnesmål kunde vara, samt försöka tolka vad de ville lyfta fram sett till 

deras språkanvändning. Efter att ha fått dessa två frågor besvarade, tog vi oss an den 

sista frågan i vår analys som var: Hur kan vi förstå det texterna beskriver med hjälp av våra 

teoretiska ingångar? Det är i denna fråga själva tyngdpunkten ligger i vår analys, och 

som vi har lagt ner mest tid på att besvara.  

 

5.4 Trovärdighet  

All forskning måste vara trovärdig. För att läsarna ska lita på att det som sägs i en 

forskningsstudie är trovärdigt, bör forskaren vara noga med att beskriva hur denne 

har gått tillväga i sin studie. För att uppnå trovärdighet krävs med andra ord en 

noggrannhet under hela arbetsprocessen. Det hela handlar om att mäta och säkerställa 

studiens kvalitet (Ahrne och Svensson, 2015: 24–25).  

   Något som inverkar på forskningens trovärdighet är begreppet transparens. 

Transparens, även kallat genomskinlighet, är ett begrepp som används flitigt inom 

kvalitativ forskning. Begreppet innebär att forskaren på ett tydligt sätt vägleder 
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läsaren i sin forskningsprocess. Det gör forskaren genom att exempelvis noggrant 

beskriva sin datainsamling och sitt metodval (Ahrne och Svensson, 2015: 25). Det bör 

med andra ord finnas en klarhet i texten så att samtliga läsare, oavsett om man är en 

erfaren forskare eller inte, förstår sig på det arbete som ligger bakom studien (Ahrne 

och Svensson, 2015: 244). 

   Detta är något vi har tagit hänsyn till genom att försöka vara så tydliga vi kan i 

arbetsförloppet, för att på så sätt kunna uppnå trovärdighet. Det har vi gjort genom 

att bland annat varit tydliga i jämförelserna av vårt material, då vi har gjort detaljrika 

beskrivningar av de skillnader och likheter som finns mellan de olika texterna, samt 

försökt vara så transparenta som möjligt i vår analysprocess.  

 

5.5 Etiska överväganden  

Forskning är viktigt för att samhället och alla samhällsmedborgare ska kunna fortsätta 

utvecklas. Därför är det särskilt viktigt att all forskning håller hög kvalitet. För att 

lyckas med detta bör forskaren ta hänsyn till den forskningsetik som finns, vilket 

innebär forskaren ska framföra forskningen på ett systematiskt sätt, samt se till så att 

forskningen är moraliskt acceptabel (Vetenskapsrådet, 2002: 5). 

   Forskningsetiken innebär att man som forskare bör använda sig av fyra etiska krav, 

som handlar om hur informanter ska behandlas (Vetenskapsrådet, 2002: 5). Dessa 

etiska krav kommer till användning när forskaren exempelvis ska genomföra en 

intervju eller observera en grupp människor. De fyra etiska kraven är: 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002: 6). Vi kommer dock inte gå in på dessa då vi varken använder 

oss av intervjuer eller observationer i vår studie. Eftersom att vi i denna studie endast 

använt oss av anonyma vittnesmål, så behöver vi ej utgå från dessa fyra krav.   

   Då vi däremot hämtat samtliga vittnesmål från olika sociala medier, har vi istället 

valt att utgå från yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och lagen om ansvar för 

elektroniska anslagstavlor. Enligt YGL har den som skapat en Facebook sida eller ett 

Instagramkonto en skyldighet att hen ska, i den mån hen kan, se till så att ingenting 

olämpligt publiceras, vilket görs genom att radera alla inlägg med brottsligt innehåll 

https://lagen.nu/1991:1469
https://lagen.nu/1998:112
https://lagen.nu/1998:112
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(6 kap 1 § YGL). Med brottsligt innehåll menas exempelvis att någon uttrycker 

missaktning för folkgrupp eller diskriminerar någon på grund av dennes kön eller 

etnicitet (4 och 5 § lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor). Detta är något vi 

har beaktat och då både Facebooksidan och Instagramkontot själva, det vill säga de 

som är ansvariga för sidan och kontot, publicerat de vittnesmål som vittnena har 

mailat dem, så är risken att något olämpligt ska ha publicerats mycket liten. De som 

tillhandahåller Facebooksidan och Instagramkontot bör med andra ord ha gått 

igenom samtliga vittnesmål grundligt och granskat dem innan de valt att publicera 

vittnesmålen, vilket de har gjort, enligt vår mening. De lämnar inte heller ut några 

personliga uppgifter, vilket också är tanken bakom dessa vittnesmål. Fler ska våga 

vittna och bryta tystnaden, därav anonymiteten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lagen.nu/1991:1469
https://lagen.nu/1998:112
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6. Resultat och analys  

Här nedan presenteras resultatet av den textanalys som genomförts på vårt material. 

Vi har valt att utföra analyserna för de båda branscherna var för sig då vi ansåg att det 

viktiga var att se på vad materialet i sig ville berätta. Därefter applicerade vi våra 

teorier på materialet och slutligen utfördes en jämförande analys mellan service- och 

teknikbranschen. 

 

6.1 Textanalys av #obekvämarbetstid (servicebranschen) 

 

Vittnesmål 1:1 

Blev öppet sexuellt trakasserad av en manlig kollega i en relativt liten butik. 

Övriga kollegor (alla kvinnor) sa att han varit likadan mot dem. Jag bad dem 

om hjälp men ingen vågade säga emot av rädsla att själva bli utsatta igen. Tog 

därför upp problemet med (manliga) chefen som sa att det inte var något att 

bry sig om och att jag ”måste tåla ett par skämt.” Mådde MYCKET dåligt av 

detta så jag sjukanmälde mig två dagar då jag bara grät. När jag kom tillbaka 

till jobbet ville man avsluta min provanställning eftersom jag inte verkade 

kunna samarbeta i grupp (#obekvamarbetstid, publicerat 17 januari 2018). 

 

Utifrån Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren och 

analysera vad som lyfts fram i själva språket kan vi sett utifrån det kvinnan skriver 

här ovan se hur upprörd hon verkar vara över det faktum att hennes chef väljer att 

ignorera att hon blivit sexuellt trakasserad av en manlig kollega. Det hon vill visa med 

vittnesmålet ovan är att detta inte är acceptabelt, inte bara det dåliga bemötandet hon 

får av den manliga kollegan utan även hur chefen väljer att agera i en situation som 

denna. 

   Att kvinnor och män väljer att tillmötesgå mäns behov, eller blundar för sexuella 

handlingar på en arbetsplats, är ett agerande som leder till att genusordningen 

återskapas, menar Hirdman. Detta är något som går att urskilja i citatet ovan. I citatet 

ovan gör Hirdmans genussystem sig tydlig, då den visar på hur den rådande 
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könsmaktsordningen upprätthålls av det agerande som de kvinnliga kollegorna och 

den manliga chefen visar efter att de har fått kännedom om att kvinnan utsatts för 

sexuella trakasserier. De reagerar och agerar så som är förväntat av dem, det vill säga 

följer normerna, medan den utsatta kvinnan bryter mot normerna. Trots att de 

kvinnliga kollegorna själva befinner sig i samma underordnade position som den 

utsatta kvinnan vågar de inte stötta henne. De påstår att de själva har blivit utsatta för 

liknande kränkande behandlingar av denna man och att de på grund av detta är 

rädda för att bli utsatta igen om de visar motstånd. De kvinnliga kollegornas agerande 

kan tolkas som att de har accepterat deras underordnade position då de är medvetna 

om att visa motstånd mot mannen kan få sina konsekvenser, som i slutändan alltid 

kommer gynna mannen i fråga mer än dem själva (Hirdman 2007: 218).  

   Om vi kopplar Paula Mulinaris (2007) avhandling till citatet ovan så kan vi se hur 

den manliga chefen försöker upprätthålla en manlig dominans över den kvinnliga 

anställda och då ingen reagerar på detta bekräftas bara den auktoritet som män har 

inom serviceyrket (2007: 177). 

   Vi kan även se hur kvinnorna i butiken genom härskarteknik sett ur genusfönstret, 

utsätts för sexuella trakasserier av sin manliga kollega och när väl en av kvinnorna 

påtalar detta till chefen utsätts hon för projiceringsmetoden, då hon anklagas för att 

inte tåla skämt. Vi kan även tydligt se hur rädslan för repressalier gör att de övriga, 

som ser vad som sker, inte vågar ingripa. Kvinnan som påtalade detta till sin chef fick 

senare avsluta sin provanställning på grund av att hon var den som hade 

samarbetsproblem, chefen använde sig här av hierarkimetoden som maktmedel. 

(Eksvärd, 2007:19–20, 150–151).  

   Kulturell stereotypisering visas genom att mannen ser de kvinnliga medarbetarna 

som sexobjekt istället för kollegor och när trakasserierna påtalas till chefen kan vi se 

hur den strukturella diskrimineringen tar över, då denne anser att kvinnan 

överreagerat och i senare blivit obekväm. Den strukturella ordningen, i detta fall 

chefen, har det yttersta ansvaret för vem som stannar och får gå på arbetsplatsen, vi ser 

hur chefen införlivade könsdiskriminering och den drabbade kvinnan blev uppsagd 

(Bobbitt-Zeher, 2011). 
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Vittnesmål 2:1 

 En manlig medarbetare som alltid arbetar bakom ryggen på mig bara för att 

kunna viska i mitt öra vad han tycker om min rumpa. En dag drog han in mig 

på toaletten "för att visa hur kåt han är". Chefen tar mig inte på allvar och säger 

"boys will be boys" (#obekvamarbetstid, publicerat 18 januari 2018). 

 

Utifrån Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren och 

analysera vad som lyfts fram i själva språket ser vi i vittnesmålet ovan hur kvinnan 

vill dela med sig om hennes utsatthet på arbetet. Hon verkar inte det minsta förvånad 

över chefens reaktion, vilket går att tolka i hennes sätt att uttrycka sig. Det är som att 

chefens reaktion var något väntat, som att denne chef normalt sätt brukar blunda för 

liknande företeelser. Så det kvinnan nog vill visa, i och med att hon väljer att vittna 

om detta, är nog att detta ”bortviftande” måste få sig ett slut.  

   Vittnesmålet ovan är även ett exempel på hur män och kvinnor återskapar den 

hierarkiska strukturen på arbetsplatserna. Den utsatta kvinnan berättar i sitt 

vittnesmål om hur chefen tycker att hon överreagerar, och hur chefen försvarar 

mannen som har utfört den sexuella handlingen genom att säga att det hör till mäns 

sätt att vara, att bete sig så. Chefens reaktion visar på hur normaliserad mäns förtryck 

av kvinnor är på arbetsplatsen (Hirdman 2007: 218).   

   Vi kan även utläsa hur både härskartekniker sett ur genusfiltret och via 

projiceringsmetoden och förekommer. Den manliga kollegan använder sig av 

härskartekniker sett ur genusfiltret med ett fokus på Elaine Eksvärds term om 

gubbslem. Med ord och handlingar som maktmedel sätter den manliga kollegan 

kvinnan i en trängd situation där hon utsätts för sexuella trakasserier (Eksvärd, 

2007:125–126). Vi kan även se hur chefen till den drabbade kvinnan utifrån 

projiceringsmetoden förminskar kvinnans känslor när denne ”viftar” bort problemet 

med hänvisning till att ”boys will be boys” (Eksvärd, 2007:13–15).  

 

  Vittnesmål 3:1 
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En full man i 50–60-årsåldern kommer in fem minuter innan vi stänger, vakten 

har gått förbi så jag vet att det dröjer innan han kommer tillbaka.  Mannen vill 

prova tröjor och går in i provrummet, kommer ut igen och vill ha ”hjälp att ta 

av tröjan”. Jag vågade helt enkelt inte säga något och hjälpte honom dra av den 

varav han då ”lägger” sig mot mig, säger ”fan vad fin du är, har du kille lilla 

gumman” medan han klämmer mig på rumpan, sen bajsar han på sig. Han 

betalar 5000 kontant och när han gått gråter jag och ringer min chef varav hon 

säger ”oj vad jobbigt jag förstår, men du får se det som att du gjorde ett bra sälj 

i alla fall”. (#obekvamarbetstid, publicerat 16 januari 2018). 

 

Sett till Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren och 

analysera vad som lyfts fram i själva språket försöker kvinnan i vittnesmålet ovan 

belysa hennes utsatta position som butiksanställd, då hon bland annat, i ren 

frustration, beskriver hur chefen sätter kundens behov framför hennes, trots kundens 

dåliga uppförande. Det är som att hon vill få ett slut på denna normalisering av illa 

bemötanden från kunder och chefers ignorans och ovilja att bemöta situationer som 

dessa, och tar därför tillfället i akt att vittna om denna händelse när #metoo-uppropen 

ändå är i full gång.  

   I ovanstående vittnesmål beskriver även den anställda hur hon känner sig illa 

bemött av en manlig kund efter att han gett henne kränkande kommentarer och tafsat 

på henne. Den anställda kontaktar sin chef för att berätta detta, varpå chefen svarar att 

det var tråkigt det hon fick erfara, men att den anställda får försöka se det från den 

positiva sidan, att hon gjorde ett bra försäljningsjobb. Chefen ignorerar med andra ord 

det kränkande beteendet, trots att hon, likt den anställda, befinner sig i en 

underordnad position som kvinna. Att den kvinnliga chefen inte stöttar den anställda 

i denna situation kan bero på att hon befinner sig högre upp i hierarkin i jämförelse 

med den anställda då hon är den med störst ansvar på arbetsplatsen, som i sin tur ger 

henne mer makt. Då den kvinnliga chefen befinner sig i samma höga position som 

den övriga ledningen som till största del består av män, väljer hon att agera så som de 

andra i ledningen skulle ha gjort, det vill säga, se till så att de sociala normerna som 

finns inom yrket passivt följs av samtliga inblandade. Detta går således att koppla till 

maktrelationer som Connell och Pearse skriver om. De menar att maktrelationen mellan 
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män och kvinnor, eller som i detta fall, kunder och anställda, är något som uppstår 

när samtliga parter följer de rådande normerna i samhället. Vidare skriver de att allt i 

samhället är föränderligt, även maktrelationer, och att dessa är något som konstrueras 

och rekonstrueras genom praktik. För att en förändring ska ske bör därför någon med 

makt agera annorlunda genom att bryta dessa normer (Connell och Pearse, 2015: 80), 

vilket ingen gör i detta fall. Enligt vittnesmålet är det bara den anställda som försöker 

skapa en förändring med sitt agerande men då chefen väljer att inte möta detta, 

utan ”viftar” bort problemet, blir maktrelationen och de rådande normerna per 

automatik reproducerade.  

   Avseende Good och Coopers tidigare forskning har kunden makten över den 

anställda då det ingår i de serviceanställdas omsorgsetik att vara trevlig mot kunden 

oavsett hur illa kunden än bemöter den anställda (Good och Cooper 2016: 262), och 

detta är något som den anställda visar i sitt vittnesmål då hon ger kunden ett bra 

bemötande. Citatet ovan är ett exempel på hur kunden kan kontrollera den anställda 

på grund av dennes höga status som konsument (Good och Cooper 2016: 262), samt 

hur detta i sin tur kan leda till en reproduktion av maktrelationen mellan kund och 

anställd (Connell och Pearse 2015: 115) 

   Utifrån härskarteknik sett ur genusfönstret kan vi här se hur den berusade kunden 

utsätter kvinnan som arbetar i butiken för sexuella trakasserier. Vi kan se hur 

begreppet gubbslem kan tillskrivas denna situation, då trakasseringen sker genom 

kommentarer och oönskad beröring, mannen använder även sin kroppsvikt som ett 

maktmedel då han lägger sig mot kvinnan som då hamnat i en trängd situation 

(Eksvärd, 2007:125–126). När kvinnan senare gråtandes ringer upp sin chef och 

berättar vad som inträffat, utsätts hon för hierarkimetoden då chefen lägger störst 

fokus på att gå lönsam ur historien. Att sedan kvinnan kom i kläm var av mindre 

betydelse, hennes jobb är ju att vara serviceinriktad (Eksvärd, 2007:150–153). 

 

 Vittnesmål 4:1 

Vi hade ett arbetsrum i källaren. Så fort jag och chefen var ensamma och 

jobbade där så frågade han alltid om mitt sexliv: vad jag gillade och inte 

gillade, om jag föredrog sexleksaker och att han iså fall hade tips på de han 
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testat på andra, hur många jag legat med, om jag haft sex med någon i hans 

ålder (jag var 24, han 50+). Jag svarade aldrig och bad honom sluta eller 

försökte prata om något jobbrelaterat istället. Undvek källaren och var ständigt 

rädd för honom, men också att förlora jobbet (#obekvamarbetstid, publicerat 14 

januari 2018). 

 

Om vi utgår från Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren och 

analysera vad som lyfts fram i själva språket så kan vi i ovanstående vittnesmål se hur 

en kvinna försöker visa att sexuella trakasserier från chefer är nog vanligare än man 

tror och hur situationer som dessa tystas ner allt för ofta på grund av den makt som 

cheferna besitter. Hon vill med andra ord belysa detta dolda arbetsmiljöproblem, att 

kvinnor inte borde bli behandlade som sexobjekt längre, kvinnor är också människor, 

likt männen.   

   Här ovan visar sig även maktrelationen mellan en manlig chef och en kvinnlig 

anställd. Chefen är medveten om sin överordnade position och tar därför tillfälle i akt 

att utnyttja sin makt mot den kvinnliga anställda. Chefen talar på ett sätt som får den 

anställda att känna sig obekväm. På grund av chefens högt uppsatta position vågar 

inte den anställda reagera på ett sätt som kan leda till att hon mister sitt arbete. För att 

inte riskera detta försöker den anställda att undvika denne chef i fortsättningen, och 

på så sätt vidmakthålls maktrelationen mellan dem (Connell och Pearse 2015: 115). 

   Utifrån hierarkimetoden kan vi se hur chefen använder sin makt gentemot kvinnan då 

han utifrån en högre position, sätter henne i en obekväm sits som hon har svårigheter 

att ta sig ur utan att hon senare ska drabbas av repressalier. Risken att förlora sitt 

arbete gör att kvinnan tiger och lite diskret försöker byta ämne (Eksvärd, 2007:150–

154). Vi ser även hur chefen utifrån begreppet gubbslem, inom ramen för härskarteknik 

sett ur genusfiltret, utsätter kvinnan för sexuella trakasserier genom att oavbrutet 

diskutera kvinnans sexliv (Eksvärd, 2007:125–126).  

 

6.2 Textanalys av #teknisktfel (teknikbranschen) 

 

 Vittnesmål 1:2 
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Min nya äldre (manliga) chef drog mig till sig och tryckte sitt skrev mot mig. 

Han pekade på några kvinnor som visade mycket av brösten och hade korta 

kjolar på sig och sa ”det är så man ska klä sig om det ska hända något”. Jag 

tappade fattningen helt (#teknisktfel, publicerad 28 februari 2018). 

 

Om vi ser till Widéns (2015) dimensioner om att analysera textförfattaren och 

analysera vad som lyfts fram i själva språket, kan vi anta att kvinnan som skrivit 

inlägget är relativt ung och ny på sin arbetsplats. Anledningen till att hon valde att 

publicera detta inlägg grundas förmodligen i en önskan av att upplysa allmänheten 

om hur vanligt det är med sexuella trakasserier på arbetsplatserna samt visa på hur 

chefer tar sig friheter att göra som de önskar, bara för att de är just chefer. Vi kan även 

skönja hur inlägget har en underliggande ton av rädsla, dock framkommer inte 

huruvida hon rapporterade händelsen till någon annan på arbetsplatsen. 

   Enligt Connell och Pearse (2015) kan patriarkala maktrelationer se olika ut beroende 

på situation, vilket ovanstående citat visar. I citatet ovan synliggörs maktrelationen 

mellan en chef och en anställd då chefen på ett sexistiskt och olämpligt sätt talar om 

för den anställda hur hon ska se ut och klä sig för att passa in på arbetsplatsen. Det är 

som att chefen i detta fall utnyttjar sin maktposition genom att positionera kvinnan i 

underläge och visa att det är han som bestämmer (Connell och Pearse 2015: 115). 

   Utifrån detta citat kan vi se hur chefen använder sig an hierarkimetoden som 

maktmedel, han som chef utnyttjar sin position gentemot kvinnan då hon har en lägre 

position (Eksvärd, 2007:150–153). Vi kan även se hur härskartekniker sett ur 

genusfönstret används, då både oacceptabelt språk samt beröring av kvinnan sker 

(Eksvärd, 2007:125–126). Rent allmänt kan vi även skåda hur chefen via 

stereotypmetoden generaliserar kvinnors klädsel och anspelar på att om man klär sig 

utmanande kommer det ”hända grejer” (Eksvärd, 2007:99–103).  

 

 Vittnesmål 2:2 

Att ingå i ett team (en man och två kvinnor) och göra alla underlag, all 

dokumentation, alla lathundar, mallar och riktlinjer och sedan få höra chefen 

säga på personalmöten och inför utländska kollegor att <mannen> har gjort ett 
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fantastiskt jobb och att utan honom hade jobbet inte blivit gjort (#teknisktfel, 

publicerad 14 februari 2018). 

 

Utifrån Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren och 

analysera vad som lyfts fram i själva språket, ser vi i detta inlägg hur karaktären av 

trakasserier är utav en annan sort. Kvinnan som skrivit inlägget vill på ett konkret sätt 

visa på hur kvinnor undermineras på hennes arbetsplats, hur deras arbete 

osynliggörs. Sett till språket kan vi ana en sorts ilska, uppgivenhet eller frustration, 

det känns som om det inte är första gången detta händer.  

   I citatet ovan tas det upp hur en chef favoriserar en manlig anställd framför två 

kvinnliga anställda, trots att han har bidragit minst till detta arbete. Enligt Hirdman är 

det mannen som utgör samhällets norm, medan kvinnan ses som en sämre version av 

mannen. Det här tänket är något som går att koppla till den könshierarkiska 

ordningen, det vill säga Hirdmans genussystem. På grund av mannens överordnade 

position i samhället, värderas allt han gör, allt hans arbete, högre än kvinnans arbete 

(Hirdman 2007: 215), vilket citaten ovan visar. Detta ger en förklaring på varför chefen 

agerar såsom han gör och återskapar mannens överordnade position på arbetsplatsen.   

   Utifrån vertikal könssegregering besannas teorierna om de hierarkier som råder inom 

en del organisationer, männen som står högre upp i hierarkin, framhävs som drivande 

och initiativtagande i diverse arbetsuppgifter vid dialoger med andra medarbetare 

eller kunder. Den interna könssegregeringen som råder minskar kvinnornas chanser att 

nå dessa toppositioner när deras arbete ej synliggörs (Holgersson, Wahl, Höök, 

Linghag, 2011:66–68). 

   Vi kan även se hur Eksvärds (2007) uteslutningsmetod framkommer genom att 

kvinnorna som utfört majoriteten av sysslorna ej får det erkännande de förtjänar, utan 

mannen, som bidragit minst till uppgiften, framställs som oumbärlig för detta projekt 

Eksvärd, 2007:130–133).  

   Utifrån strukturell diskriminering inom organisationen kan kvinnors närvaro kan 

ses som ett hot gentemot männens makt, detta medför att även duktiga kvinnor 

förpassas till den lägre delen av hierarkin och männen lovordas, trots att kvinnorna 

utfört arbetet. Könsdiskrimineringen är ett faktum (Bobbitt-Zeher, 2011:764–786).  
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   Tidigare forskning visar på hur kvinnor i teknikbranschen ofta är överutbildade för 

sina arbetsuppgifter, i detta fall kan vi se hur ledningens attityd gentemot kvinnornas 

arbete befäster den könssegregering som finns inom teknikbranschen där männen ofta 

har de mer prestigefyllda uppdragen och får berömmet för ett väl utfört arbete, även 

om det egentligen är kvinnorna som utfört arbetet (Holt, Gonäs, Almasri, Rosenberg, 

2012). 

   Vi kan även se hur mannen som är idealet av en arbetare i teknikbranschen kommer 

fram i citatet, då denne, utifrån att bara vara man, får all förtjänst för arbetet (Cettner, 

2008).  

 

Vittnesmål 3:2 

Var på uppdrag i Rom. När vi kom tillbaka till hotellet tryckte min kollega in 

mig i mitt hotellrum och började smeka och slita i mina kläder. Jag lyckades 

trycka ut honom från rummet. Ringde min chef nästa dag som sa: ”Ah, det är 

ju bara två veckor ni ska vara där, du har ju skinn på näsan, det klarar du”. Jag 

var 27 år, men har aldrig glömt skammen, skräcken och rädslan (#teknisktfel, 

publicerad 25 januari 2018). 

 

Ser vi på citatet utifrån Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera 

textförfattaren och analysera vad som lyfts fram i själva språket kan vi ana att 

kvinnan, som vid det aktuella tillfället var 27 år, nu när hon blivit äldre vill visa på 

hur vanligt förekommande det är att yngre kvinnor förväntas ha sex med sina 

manliga kollegor. Hon vill även visa med detta inlägg hur chefen ignorerar hur de 

kvinnliga anställda behandlas av sina manliga kollegor.  

   I detta citat synliggörs maktrelationen mellan den manliga och den kvinnliga 

anställda. Att den manliga anställda tar sig friheten att antasta sin kvinnliga kollega 

beror på hans överordnade position som man, som han i detta fall drar nytta av. Han 

tar för givet att han har rätten att röra hennes kropp bara för att han har mer makt än 

henne. Precis som Connell och Pearse skriver, att mannen anses ha mer makt och 

inflytande än kvinnan, är något som den manliga anställda visar i sitt agerande, som i 

sin tur bekräftas av chefen. Mannen missbrukar sitt genus för att visa kvinnan att han 
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har mer makt än henne, en maktyttring där hennes kropp är måltavlan (Connell och 

Pearse 2015: 78). Chefen låter denna händelse gå obemärkt förbi då hen menar att 

detta är något som den kvinnliga anställda inte borde bry sig om. Genom chefens sätt 

att bemöta denna situation förblir maktpositionen mellan den manliga och kvinnliga 

anställda oförändrad (Connell och Pearse 2015: 20). 

   Här kan vi se hur den kvinnliga anställda utsätts för sexuella trakasserier via 

härskartekniker sett ur genusfönstret då mannen tar på kvinnan och försöker slita av 

henne kläderna (Eksvärd, 2007:125–126). Den manliga kollegan använder även sin 

kroppsvikt som maktmedel då denne tränger sig in i kvinnans hotellrum. Chefen 

använder sig av projiceringsmetoden då denne viftar bort problemet och lägger istället 

över ansvaret på kvinnan och anser att hon kan ”härda ut” i två veckor (Eksvärd, 

2007:19–22).  

   Vi kan här koppla citatet till vår tidigare forskning: Gender discrimination at work: 

Connecting Gender Stereotypes, Institutional Policies, and Gender Composition of Workplace 

(2011), då vi ser att när detta kommer till chefens kännedom, är inte kvinnans känslor 

av betydelse, då denne anser att dessa sexuella övergrepp från den manliga kollegan 

ej var av allvarlig karaktär, chefen rättfärdigar här de kulturella stereotyper som finns 

om kvinnor (Bobbitt-Zeher, 2011). 

 

Vittnesmål 4:2  

Jag har gått en maskinteknisk utbildning, på min första anställningsintervju 

satt mannen som intervjuade mig och stirrade på mina bröst. Hela intervjun 

(#teknisktfel, publicerad 13 februari 2018). 

 

Utifrån Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren och 

analysera vad som lyfts fram i själva språket kan vi här skönja att författaren är en 

yngre kvinna med en frustration över hur hennes kompetens ej är av relevans under 

arbetsintervjun, detta är något hon vill lyfta fram i ljuset. Hon visar även med detta 

citat hur könssegregeringen framkommer på arbetsplatsen. 

   Den isärhållande principen som finns inom det så kallade genussystemet är något 

som gör sig tydligt i citatet ovan. Det är som att mannen som håller i 
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anställningsintervjun inte verkar det minsta intresserad av personen i fråga som sitter 

framför honom, vilket visar sig i hans sätt att bemöta henne på. Han ser bokstavligen 

ner på henne då han under större delen av intervjun tittar på hennes bröst. Hans 

nonchalanta attityd mot henne kan tolkas som att han vill sätta henne i underläge och 

visa att hon inte hör hemma i denna bransch. Mannens agerande går således att 

koppla till det Hirdman skriver om gällande isärhållandet mellan könen på 

arbetsmarknaden, att män och kvinnor inte hör hemma inom samma bransch 

(Hirdman, 2007: 215). 

   Detta citat analyseras även utifrån härskarteknik sett ur genusfiltret och ur 

stereotypmetoden. Mannen som leder intervjun lägger allt fokus på att stirra på 

kvinnans bröst, istället från att se på hennes verkliga kunskaper inom det område hon 

söker tjänst inom. Begreppet Gubbslem utifrån härskartekniker sett ur genusfönstret, 

som innebär att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier i form av ord, blickar eller 

beröring, utvisas här i form av den konstanta blicken på kvinnans bröst (Eksvärd, 

2007:125–126).  

   Den vertikala könssegregering som finns gör det svårt för kvinnor att på grund av 

sina meriter avancera inom organisationen, eller som tydliggörs i detta citat, 

svårigheter att ens beträda den mansdominerade branschen, utifrån sina meriter 

(Holgersson, Wahl, Höök, Linghag, 2011:66). 

   Sett till tidigare forskning kan vi se hur könsfördelningen och normer av vad som 

förväntas av män och kvinnor visar sig i citatet, mannen som leder intervjun ser inte 

kvinnan som en kandidat till den lediga tjänsten, då det är hennes bröst som står i 

fokus, inte hennes kompetens. Vi kan även se hur könsdiskrimineringen upprätthålls, 

när kvinnan inte ens får en chans att visa något annat än sin byst (Bobbitt-Zeher, 

2011).  

   Vi ser även här ett exempel på hur ett försök till att bjuda in kvinnor till branschen 

genom att de blir kallade till intervju, resulterar i att när intervjun väl tar plats, 

ignoreras kompetensen. Idealet av manliga arbetare inom teknikbranschen gör det 

svårt för kvinnorna att accepteras för sina kunskaper (Cettner, 2008).  

   Holt, Gonäs, Almasri och Rosenbergs studie: IT-ingenjörers etablering på 

arbetsmarknaden (2012), visade på hur kvinnor i teknikbranschen ofta var 
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överutbildade gentemot sin yrkesstatus, och hur en av anledningarna beror på 

attityden arbetsgivaren har mot kvinnliga anställda. Detta citat visar på hur 

stereotypen av teknikbranschen som en manlig bransch införlivas, då kvinnor trots 

behörig utbildning, ändå diskrimineras utifrån sitt kön (Holt, Gonäs, Almasri, 

Rosenberg, 2011). 

 

                            Vittnesmål 5:2  

En dag på jobbet inom industrin blev jag överfallen, misshandlad och utsatt för 

ett grovt våldtäktsförsök. De två förövarna förklarade att tjejer inte hörde 

hemma där. Min arbetsgivares företagshälsovård tyckte att jag kunde klä mig 

mindre utmanande. Jag hade varselkläder, skyddsskor och hjälm på mig 

(#teknisktfel, publicerat 10 januari 2018). 

 

I detta vittnesmål kan vi utifrån Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera 

textförfattaren och analysera vad som lyfts fram i själva språket se en frustrerad och 

uppgiven kvinna som känner sig sviken av sin arbetsplats. Inte nog med det 

fruktansvärda överfallet/ våldtäktsförsöket, hon blir även skuldbelagd av 

företagshälsovården för att ha klätt sig olämpligt, då hon bar sina tilldelade 

arbetskläder. Vi kan läsa mellan raderna hur hon antyder att företaget och 

företagshälsovården är i maskopi med varandra och vill ej att detta skall komma upp 

till ytan via en anmälan, därav skuldbeläggs kvinnan i hopp om att hon skall vara 

tyst. Hon väljer att publicera sin berättelse för att ge styrka till andra kvinnor som 

utsatts för liknande övergrepp och för att tala om för världen att hon inte längre 

tänker tiga om vad som hänt.     

   Vi kan även se Hirdmans genussystem då de manliga förövarna som ger sig på 

kvinnan påstår att hon som kvinna inte hör hemma inom samma bransch som dem. 

Här kan vi återigen se hur ishärhållandet mellan könen gör sig tydlig. Männen känner 

sig hotade av att denna kvinna kommer in på deras territorium. Att de överfaller 

henne kan vara ett sätt för de att vilja skrämma henne och visa att hon borde ta 

avstånd från detta yrke, eller så som förövarna uttrycker det, deras yrke. De vill 

bevara detta isärhållande mellan dem och gör vad som krävs för att lyckas med detta, 
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vilket förklarar deras brutala agerande. Att arbetsgivaren är på männens sida visar 

bara på hur normaliserad detta förtryck av kvinnor är inom denna bransch (Hirdman, 

2007: 215).  

   Utifrån Eksvärds härskartekniker kan vi även se hur kvinnan i berättelsen 

nervärderas som kvinna inom inte bara en mansdominerad bransch utan även 

generellt, de anser utifrån stereotypmetoden att hon inte har någonting där, på deras 

territorium, att göra (Eksvärd 2007:99–103). Utifrån härskarteknik sett ur genusfönstret 

ser vi hur männen använder sitt biologiska övertag, i form av styrka, som maktmedel 

när de misshandlar och försöker våldta kvinnan (Eksvärd 2007:125–126). Hon utsätts 

för allvarliga sexuella trakasserier och när hon söker hjälp, viftas händelsen bort av 

företagshälsovården, som istället använder sig av projiceringsmetoden och istället vill 

skuldbelägga kvinnan (Eksvärd, 2007:19–22).  

   Utifrån Bobbitt-Zehers (2011) analyser kan vi se hur kulturella strukturer, där 

stereotyper om att kvinnan inte anses höra hemma inom denna bransch, leder till en 

allvarlig konflikt med två manliga kollegor. Företagshälsovårdens agerande gentemot 

den drabbade kvinnan visar på en strukturell diskriminering, där policymekanismer 

används för att dölja den könsdiskriminering som kvinnan utsatts för (Bobbitt-Zeher, 

2011:764–786).  

 

                                Vittnesmål 6:2  

Programansvariga för Teknisk fysik hälsade oss välkomna genom att säga att 

nivån på utbildningen inte får sänkas bara för att det nu är så många kvinnor 

som pluggar fysik. (#teknisktfel, publicerat 10 januari 2018).  

 

Med utgångspunkt från Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera 

textförfattaren och analysera vad som lyfts fram i själva språket kan vi se en ung 

kvinnlig blivande teknik/ fysikstudent som redan vid välkomstträffen känner hur 

hennes kön ger henne ett underläge gentemot de manliga studenterna. Inlägget känns 

som det är skrivit med någon sorts ilska och frustration över att redan på förhand 

blivit dömd som mindre intelligent än männen. Om vi ser till vad som kan finnas 

underliggande i detta inlägg, anas att en sorts styrka växte fram och att hon minsann 
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ville visa de ansvariga, vad fel de hade när de antog att de kvinnliga studenterna 

skulle sänka nivån på utbildningen. 

   Här ovan kan vi även se en maktrelation mellan de programansvariga och de 

kvinnliga eleverna, då de programansvariga använder sin makt gentemot dessa 

elever. De programansvariga har en högre uppsatt roll i detta sammanhang, en roll de 

försöker bibehålla med hänsyn till deras agerande (Connell och Pearse, 2015: 115). 

   Citatet visar även hur de ansvariga för programmet använder sig utav 

stereotypmetoden när de talar till eleverna, då de med förutfattade meningar om 

kvinnors kunskaper inom teknikområdet antar att kvinnor kommer sänka nivån på 

utbildningen med sina bristande kunskaper. Generaliseringen av hur människor bör 

vara, vilka kunskaper de bör besitta, bidrar till ojämlikheten vi ser i vårt samhälle 

(Eksvärd, 2007:51–55). Vi kan även tolka det utifrån hierarkimetoden där vi ser hur de 

ansvariga använder sin makt som just ansvariga, för att underminera kvinnorna i 

klassen. Detta uttalande förminskar kvinnorna samtidigt som männen i klassen, bara 

genom att sitta där i lokalen, lyfts fram som smarta och duktiga (Eksvärd, 2007:159–

162). 

   Kvinnors utbildningsnivå är ofta högre än vad deras arbetsuppgifter kräver inom 

teknikbranschen, en av anledningarna till det är arbetsgivarens/ den ansvariges attityd 

gentemot det kvinnliga könet, därav minskar chansen till avancemang. I detta citat ser 

vi hur de programansvariga undervärderar kvinnornas kunskaper blott utifrån deras 

kön. Då detta är en bransch som är starkt förknippad med manliga anställda, bidrar 

detta uttalande till att den horisontella könssegregeringen ökar (Holt, Gonäs, Almasri, 

Rosenberg, 2012:13–25). 

   Utifrån vertikal könssegregering går att utläsa hur programansvariga utifrån könet på 

eleverna redan satt in dem i den hierarkiska ordningen och placerat kvinnorna i de 

lägre regionerna medan männen placerats i toppen. Utifrån intern könssegregering 

kan vi se hur ett yrke eller en utbildning som definieras starkt av ett sorts kön, håller 

isär könen, trots att samma grundförutsättning finns för dem båda (Holgersson, Wahl, 

Höök, Linghag, 2011:66). 

   Kvinnor i mansdominerade branscher behöver ständigt bevisa att de hör hemma där, 

de kämpar inte bara mot stereotyper utan även mot manliga kollegor, som ju högre 



44 
 

upp i hierarkin de befinner sig, desto mer negativ mot kvinnliga kollegor är de 

(Cettner, 2008:87–91). 

 

6.3 Sammanfattning textanalys av servicebranschen  

Om vi ska utgå från Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren 

kan vi se i samtliga citat hur kvinnorna försöker förmedla hur pass normaliserade 

sexuella trakasserier är inom servicebranschen. Att sexuella trakasserier är ett 

strukturellt och dolt arbetsmiljöproblem som inte borde tystas ner längre. De vill med 

andra ord visa, med sina vittnesmål, att de har nått bristningsgränsen, att nu får det 

vara nog.  

   Det vi kan se utifrån vår analys av servicebranschen är att kvinnor tenderar att 

hamna i en underordnad position där sexuella trakasserier inte alltid rapporteras till 

cheferna, på grund av rädsla för repressalier. Den hierarkiska ordningen på 

arbetsplatserna visar även på hur normaliserat det kvinnliga förtrycket blivit då ett 

flertal chefer anser, när väl kvinnor rapporterat om ofredande, att det bara är 

männens ”sätt att vara” och viftar bort problemet.  

   Vi ser även hur Hirdmans (2007) genussystem eller Connell och Pearses (2015) 

maktrelationer tydliggörs i flera av citaten, dessa visar båda på hur maktbalansen 

mellan kvinnor och män följer de normer som finns i dagens samhälle, där mannen 

står högts upp i hierarkien.  

   Vi kan se hur Eksvärds (2007) härskarteknik sett ur genusfönstret återkommer i 

samtliga analyser och begreppet gubbslem belyser de handlingar som kvinnorna 

utsätts för.  

   Kulturella stereotyper och strukturell diskriminering (Bobbitt- Zeher, 2011) gör att 

könsdiskrimineringen gentemot kvinnor synliggörs.  

 

6.4 Sammanfattning textanalys av teknikbranschen  

Ser vi till Widéns (2015) olika dimensioner om att analysera textförfattaren kan vi i 

dessa citat skönja kvinnor som med sina inlägg vill visa på den ojämlikhet och 
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diskriminering som finns mellan män och kvinnor i arbetslivet. En sorts lättnad av att 

äntligen ha ett samhälle som nu ser dessa problem och som äntligen lyssnar, tror jag 

bidrog till valet att publicera dessa berättelser. #metoo var startskottet på kvinnlig 

upprättelse och det tror jag kvinnorna kände när de publicerade sina berättelser. 

Tystnaden är nu bruten. 

   När vi sammanfattar teknikbranschen kan vi se hur de upplevda trakasserierna 

skiljer sig lite åt från servicebranschen, då även underminering i form av icke sexuell 

natur tenderar att drabba kvinnorna. Vertikal könssegregering (Holgersson, Wahl, Höök, 

Linghag, 2011:66–68) och uteslutningsmetoder (Eksvärd, 2007:130–133) används för att 

förminska kvinnornas utförda arbete.  

   Tidigare forskning visar även på hur kvinnor i teknikbranschen ofta är 

överutbildade för sina arbetsuppgifter. Den strukturella diskrimineringen inom 

organisationer, där kvinnor kan upplevas som ett hot mot den rådande 

mansdominerande hierarkin, leder ofta till att kvinnor förpassas till den nedre delen 

av den hierarkiska stegen (Holt, Gonäs, Almasri, Rosenberg, 2012). 

    Genussystemet (Hirdman, 2007) synliggörs genom könssegregeringen som drabbar 

kvinnorna, där kvalifikationer ej är det som styr huruvida du blir anställd eller inte. 

Lägg där till de stereotyper som finns om kvinnors kunskaper, beteenden, var på 

arbetsmarknaden de hör hemma et cetera, så synliggörs maktrelationen (Connell och 

Pearse, 2015) mellan könen.  

   Men kvinnor upplever även inom teknikbranschen att de utsätts för sexuella 

trakasserier. Detta synliggörs främst via härskarteknik sett ur genusfönstret (Eksvärd, 

2007), där begreppet gubbslem visar på det vanligast förekommande beteendet. 

Hierarkimetoder används som maktmedel och då kvinnorna positioneras längst ned i 

hierarkin bidrar det till att könsdiskrimineringen upprätthålls.  

 

6.5 Jämförande analys mellan service- och teknikbranschen  

Om vi då jämför hur det ser ut inom service- och teknikbranschen utifrån vårt 

material, kan vi se att sexuella trakasserier visar sig i båda branscherna medan 

underminering främst sker inom teknikbranschen.  
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   I servicebranschen ser vi även hur sexuella trakasserier kan komma från en 

utomstående tredje part, kunden och hur chefer agerar efter mottot: -kunden har alltid 

rätt.  

   I teknikbranschen sker de sexuella trakasserierna främst från de manliga kollegorna/ 

cheferna. Undermineringen visas främst i form av diskriminering och stereotyper om 

kvinnor.  

   Gemensamt för de båda branscherna är dock att kvinnorna inte upplever att de får 

något stöd av ledningen, utan snarare att de skuldbeläggs, eller att händelsen viftas bort 

av cheferna, när de rapporterar om hur de utsatts för trakasserier på arbetsplatserna. 

Även hur normaliserat sexuella trakasserier blivit på arbetsplatserna är något som 

framkommer i båda branscherna och hur det många gånger är självaste chefen som är 

förövaren. 
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7. Diskussion  

I uppsatsens sista kapitel kommer vårt syfte och frågeställningar återigen presenteras. 

Därefter kommer våra frågeställningar besvaras innan vi avslutar med tankar kring 

vidare forskning.  

 

7.1 Sammanfattning och slutsats 

Syftet med vår studie var att analysera och jämföra de berättelser som kvinnor inom 

service- och teknikbranschen publicerat i så kallade #metoo-upprop gällande sexuella 

trakasserier och underminering på arbetsplatsen. Vi hade tre frågeställningar som 

skulle vägleda oss i vårt arbete:  

 

• På vilket sätt förekommer sexuella trakasserier och underminering av kvinnor 

på arbetsplatserna utifrån dessa kvinnors vittnesbörd? 

• Går det att utläsa någon skillnad mellan handels-och teknikbranschen när det 

gäller förekomsten av sexuella trakasserier / underminering av kvinnor 

utifrån vårt material? 

• Hur kan vi förstå dessa företeelser utifrån könsmaktsteorier och 

genusvetenskapliga perspektiv? 

 

Genom att analysera vårt material utifrån valda teorier kan vi se att förekomsten av 

sexuella trakasserier och underminering av kvinnor på samtliga arbetsplatser kan ske 

på olika sätt beroende på vem som utför handlingen och i vilken situation den 

utspelar sig i. Det framkom i båda textanalyserna att sexuella trakasserier och 

underminering är ett sätt för män att utöva makt på. Oavsett om mannen i fråga är en 

kund, en kollega, eller en chef så utnyttjar de deras maktpositioner som män. 

Gemensamt för dessa tre aktörer är att deras kön ger dem en högre maktposition än 

kvinnorna. Det som dock skiljer dessa aktörer åt är att den manliga kunden besitter 

även en maktposition sett till att denne är en konsument, vars pengar välkomnas av 

företaget. När det gäller chefen, har denne även högre makt sett till sin hierarkiska 

topposition. Underminering av kvinnor utvisas främst genom ett osynliggörande av 
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kompetens, uteslutningsmetoder, vertikal könssegregering, stereotyper om kvinnor 

samt strukturell diskriminering i form av att männen besitter de högre positionerna i 

hierarkin. Dock kan förekomsten av sexuella trakasserier och underminering se olika 

ut beroende på vilken bransch man befinner sig inom, vilket vi kommer ta upp i 

nedanstående stycke. 

  Gällande om branscherna skiljer sig åt i någon mening så visar vårt material att 

servicebranschen och teknikbranschen är uppbyggda på olika sätt, vilket förklarar 

varför förekomsten av sexuella trakasserier och underminering av kvinnor kan se 

olika ut på dessa arbetsplatser. Till exempel inom servicebranschen, där kunden står i 

fokus, är de anställda tvungna att inta en serviceroll, det vill säga använda sig av en 

omsorgsetik, för att göra såväl kunder som chefer nöjda. De sociala normer som finns 

inom servicebranschen är det som styr hur de anställda bör bete sig gentemot sina 

kunder. Normer som bland annat säger att ”kunden alltid har rätt”, vilket innebär att 

om en manlig kund beter sig olämpligt mot en kvinnlig anställd går händelsen ofta 

obemärkt förbi, för att kunden har sin maktposition som konsument. Detta skiljer sig 

en aning mot hur det ser ut inom teknikbranschen, där kvinnorna istället utsätts för 

sexuella trakasserier av sina medarbetare eller sina chefer, då denne tredje part, 

kunden, inte finns närvarande på samma sätt. Utöver detta kan vi även se att det som 

skiljer branscherna åt är att underminering av icke sexuell natur, utifrån vårt material, 

endast synliggörs inom teknikbranschen. Det kan till exempel handla om att 

positionera kvinnor i underläge, diskriminera och osynliggöra deras arbete. Andra 

anledningar till att kvinnor särbehandlas inom teknikbranschen beror på att männen, 

chefer såväl som anställda, känner att deras positioner blir hotade när en kvinna 

träder in på deras så kallade territorium. Detta förklarar varför dessa kvinnor utsätts 

för nedvärderande kommentarer och utesluts från toppositionerna, trots att de har rätt 

kompetens eller utbildning. I kvinnornas vittnesmål från servicebranschen var det 

främst sexuella trakasserier som stod i fokus, då de visade att män rent generellt 

utnyttjade sin maktposition genom att använda kvinnors kroppar som måltavlor. 

För att summera det hela, det som skiljer dessa branscher åt är att inom 

teknikbranschen används sexuella trakasserier och underminering som ett sätt att 

positionera kvinnor i underläge för att på så sätt upprätthålla den könssegregering som 



49 
 

finns på arbetsmarknaden, medan i servicebranschen används sexuella trakasserier som 

ett sätt att utnyttja kvinnor sexuellt.  

   Utifrån de analyser vi utfört på vårt material, kan vi se hur de könsmaktsteorier och 

de genusvetenskapliga perspektiv vi valt att använda oss av, hjälpt oss i vår förståelse 

av dessa företeelser. De tydliggörs i form av att Hirdmans (2007) genussystem 

synliggörs i båda branscher. Gällande isärhållandet och den hierarkiska ordningen 

mellan könen kan vi i teknikbranschen se hur manliga anställda och chefer känner att 

deras ”höga” positioner, både som män och deras toppositioner som chefer, hotas när 

kvinnor träder in i ”deras” så kallade yrke. För att förhindra detta försöker de genom 

kränkande kommentarer och tafsande visa att det är de som bestämmer och på så sätt 

upprätthålla detta isärhållande mellan dem. I servicebranschen finns ingen 

isärhållande princip på samma sätt då det inte är ett mansdominerat yrke. Däremot 

när det gäller den hierarkiska ordningen så kan vi se hur den hierarki som finns 

mellan könen är så pass normaliserad att ingen reagerar på om en manlig kund skulle 

bete sig olämpligt mot en kvinnlig anställd, vilket dels har att göra med hans roll som 

kund, och dels hans roll som man, då båda dessa parter besitter makt. Hur man än 

vrider och vänder på situationen så befinner sig den manliga kunden alltid i överläge 

gentemot den kvinnliga anställda. 

   Utifrån Connell och Pearses (2015) begrepp maktrelationer kan vi se, i båda branscher, 

hur maktrelationer uppstår och upprätthålls på grund av de normer som finns i 

samhället. Oavsett om det är en maktrelation mellan en kund och en anställd, eller en 

chef och en anställd så är det inte vanligt, enligt vittnesmålen, att någon aktör vågar 

bryta dessa normer, eller gå emot dessa maktrelationer, då det kan medföra risker. 

Antingen kan man bli ignorerad och ”bortviftad” eller så mister man sitt arbete. Det är 

med andra ord de med makt som har en förmåga att påverka och förändra, och om 

ingen av dem med makt väljer att göra det, fortsätter dessa maktrelationer att uppstå 

och reproduceras, vilket är precis det som sker i samtliga vittnesmål.  

   Utifrån teorier om könssegregering (Holgersson, Wahl, Höök, Linghag, 2011) kan vi se 

hur det ofta är medvetna prioriteringar som skapar horisontell-, vertikal- och intern 

könssegregering på arbetsplatserna i form av att handplocka någon till en ledig tjänst 

samt att upprätthålla den hierarkiska ordningen inom organisationen med mannen 
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som norm. Kvinnor tilldelas ofta arbetsuppgifter som ligger i mitten eller nedåt i den 

hierarkiska ordningen. Att just upprätthålla en manlig könsmaktsordning bidrar till 

den kvinnliga diskrimineringen, då makt, revir och territorium synliggörs som väldigt 

viktigt för männen.  

   Utifrån härskarteknik (Eksvärd, 2007) ser vi hur kvinnor som utsatts för någon form 

av trakasserier ofta utsätts för projiceringsmetoden, där offret skuldbeläggs istället för 

förövaren. Genom detta beteende tystas många kvinnor ner och männens makt ökar 

ännu mer, då det slutar med att ingen vågar säga ifrån på grund av rädslan för 

repressalier. Stereotypmetoden används främst genom att trycka ner kvinnorna genom 

att placera dem i olika fack som representerar vad männen anser att kvinnorna är, 

deras prestationsförmåga, intressen et cetera. Genom att använda denna metod 

bygger männen upp sitt ego och sin maktfullkomlighet. Uteslutningsmetoden även 

kallat osynliggörande använder männen för att förminska kvinnors arbetsprestation 

och genom att systematiskt undanhålla fakta. Detta grundas på behovet av makt och 

att ingen inkräktar på deras revir/ territorium. Hierarkimetoden går även den att förstå 

utifrån männens vilja av att visa sin makt över kvinnorna. I härskarteknik sett ur 

genusfiltret ligger även här behovet av makt till grund för beteendet, men till skillnad 

mot de andra härskarteknikerna, ser vi här hur männen istället använder sin 

biologiska fördel gentemot kvinnorna i form av kroppsstyrka och starkare röst.  

   Sammanfattningsvis kan vi se hur samtliga företeelser som redovisats i vårt 

material, utifrån könsmaktsteorier och genusvetenskapliga perspektiv kan förklaras 

genom männens behov av makt. 

   Denna studie har visat på hur kvinnorna i vårt material vardaglien utsätts för 

sexuella trakasserier och underminering av män på sina arbetsplatser. #metoo-

kampanjen har lyckats synliggöra det kvinnliga förtryck som finns och lyft fram det i 

ljuset, nu kan världen inte längre blunda för det. 

 

För att åstadkomma en transnationell feministisk praktik krävs en feministisk 

solidaritet som sträcker sig över skiljelinjer baserade på plats, identitet, klass, 

arbete och tro (Mohanty 2007:276). 
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Citatet ovan är hämtat ur Chandra Tapale Mohantys bok: Feminism utan gränser (2007). 

Vi kan utifrån resultatet på denna studie se hur #metoo-kampanjen gjorde precis det 

Mohanty förespråkade. Den förenade kvinnor över skiljelinjer, platser, 

klasstillhörigheter, arbeten och trosuppfattningar. #metoo-kampanjen gav en röst till 

världens alla kvinnor och aldrig mer ska vi tystas ned.  

 

   Tystnaden är nu bruten. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Då resultatet av vår analys bland annat visade på hur kvinnor ofta kände sig svikna 

av sin chef när de berättade om hur de utsatts för sexuella trakasserier på 

arbetsplatsen, ser vi ett intresse av att fördjupa oss i just den delen. En intervjustudie 

med chefer, där fokus ligger på personalansvar och arbetsmiljö vore spännande att ta 

sig an i framtiden.  
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