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Studien syftar till att undersöka bemötandet av kunder på en kommunal 
bygglovsavdelning, ur ett genusperspektiv. Genom icke-deltagande observationer av den 
icke-verbala samt verbala kommunikationen analyserades bemötandet. Denna analys låg 
till grund för resultatet där gemensamma drag och skillnader i bemötandet av manliga 
och kvinnliga kunder redogörs för. Studiens resultat visar på många gemensamma drag i 
bygglovsmedarbetarnas bemötande av män och kvinnor. De skillnader som identifierats 
finns främst inom det verbala bemötandet. Det gjordes fler antaganden om de manliga 
kunderna och deras ärenden. I samtalen med de kvinnliga kunderna förklarades det mer 
om regelverk och lagstiftning än i samtalen med de manliga kunderna. Något som 
observerades mycket i både samtalen med de kvinnliga och manliga kunderna var 
förklaringar, tydlighet samt rekommendationer på tillvägagångssätt. Som en slutsats har 
fastslagits att ett fåtal skillnader finns i bemötandet av kvinnliga och manliga kunder, då 
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The study aim to explore customer treatment at a building permit department from a 
gender perspective. By conducting non-participant observations of the non-verbal and 
verbal communication the customer treatment was analysed. The analysis worked as a 
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the building permit employees treat their customers. The differences that was identified 
were mainly within the verbal communication. More assumptions were made about the 
male customers. More explanations about rules and regulations were made towards the 
female customers. Something that was observed plenty in most conversations, regardless 
of the customer’s gender, was explanations, clarifying and recommendations. As a 
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found but most categories speak of an equal treatment. 
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1. Inledning 

Att bemöta andra innefattar hur vi behandlar och beter oss emot dem. Hur vi väljer att bete 

oss mot andra kan vara medvetet och genomtänkt eller ske automatiskt utifrån inlärda 

beteendemönster. För att lättare kunna förstå vår omgivning skapar vi omedvetet mönster och 

generaliseringar om andra (Aronson, Wilson & Akert, 2014). Detta gör att vi ofta tillskriver 

samtliga medlemmar i en grupp samma karaktärsdrag och egenskaper baserat på tidigare 

erfarenheter av medlemmar ur gruppen. Detta kan bland annat leda till att karaktärsdrag ofta 

appliceras på män och kvinnor som två grupper och därmed bortses det från individuella 

skillnader inom respektive grupp (ibid.). 

I Sverige finns många branscher som är kraftigt mans- eller kvinnodominerade (Statistiska 

centralbyrån, 2018). Detta kan vara en anledning till varför samhället associerar vissa syssel-

sättningar som antingen manliga eller kvinnliga. En sådan bransch finns inom byggindustrin. 

Byggbranschen är en av de mest mansdominerade branscherna i Sverige. 99 procent av de 

som idag tillverkar hus är män (Statistiska centralbyrån, 2018). Därför kan det med enkelhet 

tolkas att samhället än idag ser husbyggande som manligt. Då det är ett mansdominerat 

yrkesområde är det intressant att undersöka hur män och kvinnor bemöts i bygglovsärenden 

och om bemötandet kan skilja sig åt. Fokus för studien är därmed inte bemötandet av 

individer som arbetar inom byggindustrin, men som befinner sig i ett sammanhang som faller 

inom byggindustrin. Att studien inte bara undersöker bemötande av män och kvinnor utan att 

den även utspelar sig inom en kontext som anses manlig, gör den i våra ögon än mer relevant. 

Enligt en tidigare genomförd studie kring genus och bemötande är det tydligt att det oftast är 

medarbetares egna attityder till jämställdhet som ligger till grund för hur stor uppmärksamhet 

ämnet får på arbetsplatsen (SOU 2006:75). Det krävs en medvetenhet om genus för att kunna 

motverka traditionella könsmönster då dessa ofta uppehålls omedvetet. Medarbetares kunskap 

om genus spelar även roll i hur verksamheten utformas samt hur de anställda agerar (ibid.). 

Genom att lyfta ämnet på avdelningen som är aktuell för denna studie och därmed göra 

medarbetarna medvetna om eventuella särbehandlingar utifrån kön kan en förändring bli 

möjlig. Detta kan ses som ännu viktigare när det rör en bransch som bevisligen är mans-

dominerad och där yrkesverksamma inom området löper en risk att färgas av den rådande 

kulturen och därmed omedvetet behandla kvinnor och män olika.
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras inledningsvis väsentliga begrepp som genomgående använts i 

studien. Härnäst redovisas en grundläggande presentation av tidigare forskning om genus och 

bemötande. Kapitlet avslutas med en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkt. 

2.1. Definitioner av begrepp 
I följande avsnitt förtydligas de begrepp som genomgående används i studien. För att undvika 

otydligheter menar Fejes och Thornberg (2015) att det är viktigt att definiera de begrepp som 

inte är givna för läsaren. 

2.1.1. Bemötande 

Denna studie fokuserar på bemötande. Därför följer här en fördjupad förklaring av begreppet. 

Att bemöta betyder behandla, bete sig mot enligt Malmström, Györki och Sjögren (2002). 

Bemötande handlar om interaktionen mellan två eller flera personer och innefattar de uttryck 

som individerna ger varandra (Echeverri, 2010). Hur vi hälsar på, söker ögonkontakt med och 

positionerar oss emot andra är delar av bemötande (Fossum, 2007). Ett respektfullt bemötande 

anses vara präglat av artighet och hjälpsamhet samt innefattar inslag av genuint engagemang 

(ibid.). Bemötande är en form av interpersonell kommunikation där ett grundantagande är 

interaktionen mellan två eller fler individer. 

Definitionen av interpersonell kommunikation som användes i studien är följande; 

“Interpersonell kommunikation är produktion och processande av verbala och icke-verbala 

budskap mellan två eller fler personer” (Baxter & Braithwaite, 2008, s. 6). Orden vi yttrar är 

ett konkret sätt att kommunicera, men många signaler sänds bortom det verbala (Echeverri, 

2010). Endast en del av det människor kommunicerar förmedlas genom verbala uttryck. Den 

största andelen signaler som sänds i interpersonella interaktioner levereras därför på andra vis, 

på icke-verbala sätt (ibid.). Denna studie avser att undersöka både verbalt och icke-verbalt 

bemötande. Jensens (2015) definition av verbal kommunikation är de ord som yttras mellan 

individerna. De signaler som dock sänds på annat vis, genom kroppsspråk, ljud eller 

betoningar, räknas som icke-verbal kommunikation (ibid.). Ett sätt att skilja de åt är att verbal 

kommunikation rör vad som sägs och icke-verbal kommunikation hur det sägs.  

Det centrala i bemötande är relationen mellan två eller flera individer och begreppet innefattar 

även beteendet den som bemöter ger uttryck för, dennes kroppsspråk samt verbala uttryck 

(Echeverri, 2010). Kommunikation mellan individer benämns ofta som interpersonell (Jensen, 
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2015). En studie av interpersonell kommunikation och mer specifikt bemötande är relevant ur 

en pedagogisk synvinkel. Detta då kommunikation och interaktion är redskap som påverkar 

hur individer tar in och uppfattar sin omvärld (Linell, 2009). Att skaffa sig en förståelse för 

sin omvärld kan därför tolkas som en pedagogisk process. Inom det pedagogiska forsknings-

området finns bland annat ett intresse för att studera interaktion och samspel mellan individer 

och grupper. Detta medför en betoning på kontexten individen befinner sig i och hur 

kunskaper och förståelser utvecklas inom den (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). 

2.1.2. Genus 

Studiens fokus på bemötande har sin utgångspunkt i ett genusperspektiv. Bemötandet studeras 

utifrån vilket kön kunderna har och hur detta påverkar bemötandet de får motta. En grund-

läggande avskiljning mellan könstillhörighet och genus är att könstillhörighet syftar till den 

biologiska uppdelningen mellan två grupper - män och kvinnor (Nationella sekretariatet för 

genusforskning, 2016). Genus i sin tur handlar om ett synsätt på kön mer utifrån rådande 

normer, kultur samt vilka egenskaper samhället ger de olika könen (ibid.) De sociala 

sammanhang individer och grupper rör sig inom är en grundförutsättning för genus. Genus 

bör därmed betraktas som en social struktur, men som i stor utsträckning baseras på en 

biologisk aspekt av människor (Connell, 2009). Att genus är konstruerat och vidmakthålls i 

sociala interaktioner gör att genus har en stark koppling till socialkonstruktionismen (Carlson, 

2001; Lorber, 1994). I likhet med socialkonstruktionism innebär genusbegreppet en frigörelse 

från samhällets förväntningar på att vi bör vara kvinnliga kvinnor och manliga män (Carlson, 

2001). En redogörelse för socialkonstruktionism kan läsas i 2.4. Teoretisk utgångspunkt. 

2.1.3. Bygglovsmedarbetare 

I studien benämns samtliga medarbetare på bygglovsavdelning som innefattas i studien som 

bygglovsmedarbetare. I praktiken finns det två olika yrkesgrupper av intresse inom 

avdelningen där båda rollerna innefattar möten med kunder. Det är mötena som är intressanta 

då det är vid dessa tillfällen bemötande kan observeras. Därför skapades den mer generella 

yrkesbenämningen bygglovsmedarbetare då avdelningen studeras som en helhet. 

2.2. Tidigare forskning om bemötande och genus 
Efter att ha undersökt vad tidigare forskning inom området har visat redovisas här olika 

kategorier som kopplats till studiens syfte och frågeställningar. Syfte och frågeställningar 

presenteras i sin helhet i kapitel 3. Kategorierna innehåller tidigare studier där 

kundbemötande ur ett genusperspektiv är i fokus, studier kring byggindustrin ur ett 
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genusperspektiv samt studier som behandlar hur män och kvinnor kommunicerar. Samtliga av 

dessa kategorier ger tillsammans en aktuell bild över forskningsläget inom det valda 

problemområdet. 

2.2.1. Kundbemötande och genus 

En jämförelse av hur snabbt män och kvinnor fick ögonkontakt med, samt verbalt bemötande 

av, butiksanställda gjordes i en studie av Leigh, Herndon och Massey Kantak (2013). Ett 

intressant resultat i studien är att män både fick ögonkontakt och bättre bemötande snabbare i 

de butiker som riktades mot både kvinnor och män. En viktig aspekt som inkluderades i denna 

studie var även betydelsen av kundens klädsel. Resultatet visar att klädseln påverkade hur 

snabb responsen till att ge service var från de butiksanställda. En studie med liknande ämne, 

men med fokus på interner istället för kunder är den av Kempf-Leonard och Sample (2000). 

De studerade behandlingen av kvinnliga kriminella på ungdomsanstalt jämfört med 

behandlingen av manliga. Även om olika studier visar på att de unga kvinnorna ibland 

behandlats bättre än männen och ibland det motsatta är det tydligt att det finns skillnader i hur 

manliga och kvinnliga intagna behandlas. Det framgår även att mindre resurser lades på de 

kvinnliga kriminella och att de inkluderades i färre utredningar kring förhållanden på 

anstalten, då det fanns färre kvinnliga intagna (ibid.). Denna studie berör en annan form av 

behandling, men visar även den på skillnader i hur kvinnor och män bemöts. 

Vad som framgår i en studie av professionellt bemötande är att samtliga medarbetare på en 

vårdavdelning, oavsett om de själva var män eller kvinnor, beskrev kvinnliga patienter som 

mer krävande än de manliga. Foss och Sundby (2003) studerade just vårdpersonals åsikter om 

sina patienter. En annan studie, där resultatet tyder på olika attityder gentemot män och 

kvinnor, handlar om bemötandet av kvinnliga resande i ‘business class’ i flygindustrin. 

Westwood, Pritchard och Morgans (1999) studie visar att många kvinnor upplever servicen 

som sämre samt diskriminerande när de flyger i business class. Några upplevelser kvinnor 

hade haft, presenterat utifrån en enkätstudie av ett resebolag, var att flygpersonalen utgick 

från att kvinnorna arbetade som sekreterare till en man eller att de måste vara sällskap till 

mannen de satt bredvid (Westwood et al.). Detta resultat kan ställas mot det i studien av 

Björnsson och Abraha (2005). Till skillnad från vad Westwood et al. redovisar om hur 

kvinnor upplever servicen i flygbranschen visar det sig att kvinnor och män inte upplever 

några större skillnader i servicen hos banker. I Björnsson och Abrahas studie fick 

entreprenörer berätta om sina upplevelser från att ha varit i kontakt med banktjänstemän. I 

resultatet finns det även ett antal områden där kvinnor var mer nöjda än män. En slutsats i 
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studien är att det finns få genusrelaterade skillnader i hur män och kvinnor upplevt 

bemötandet hos banken (ibid.). 

Även om den tidigare forskning som presenterats visar på att kvinnor oftare upplever sig 

sämre bemötta än män finns det studier som visar på motsatsen. Den sistnämnda studiens 

resultat skiljer ut sig på så vis att det visar på att det inte skulle finnas skillnader i bemötande 

av kvinnor och män, eller att kunderna åtminstone inte upplever några större skillnader. 

Samtliga presenterade artiklar ger ett underlag för vad tidigare forskning inom området 

kundbemötande och genus visat. Flertalet av dem tyder på att män och kvinnor ofta ges olika 

bemötande från individer i en professionell yrkesroll. Flera resultat är även relevanta för 

denna studie då de bevisar att erfarenheter av människor lätt påverkar hur vi bemöter andra 

som vi anser är lika, exempelvis att vi bemöter alla kvinnor på ett visst sätt baserat på tidigare 

erfarenheter av kvinnor. Artiklarna ger även en större förståelse kring andra aspekter som kan 

påverka skillnader i beteendemönster, såsom kundens klädsel samt ansiktsuttryck, minspel 

och respons när kontakt väl initierats. Detta motiverar valet att inte enbart fokusera på det 

verbala bemötandet, utan även de icke-verbala signaler som sänds. Något annat som blir 

tydligt från resultaten är vikten av medvetandegörande hos de anställda för att självinsikt 

kring det egna beteendet skall bli möjliggjort. Westwood et al. (1999) presenterar i sin studie 

resultat från en mansdominerad värld, där kvinnor missförstods utifrån inlärda mönster. Det 

resultatet är relevant då det finns likheter med vår studie som även den genomförs inom en 

manligt betonad kontext.  

2.2.2. Byggindustrin och genus 

Samhället har länge associerat det mesta som rör husbyggen med manlighet. I detta avsnitt 

presenteras flera studier som visar att byggbranschen är starkt präglat av maskulina normer 

(Iacuone, 2005; Pringle & Winning, 1998; Wright, 2014). I en publikation av Statistiska 

centralbyrån (2018) redovisades de vanligaste yrkena för män och kvinnor i Sverige under år 

2016. Bland yrkesgrupper som kategoriseras inom byggindustrin är det tydligt att det är 

männens marknad. 99 procent av Sveriges träarbetare, snickare och liknande yrkesroller, 

mellan 16 och 64 års ålder, är män. 99 procent av Sveriges VVS-montörer och liknande 

yrkesroller, mellan 16 och 64 års ålder, är män. 98 procent av Sveriges installations- och 

serviceelektriker, mellan 16 och 64 års ålder, är män (ibid.). Med denna aktuella statistik 

bekräftad är det föga förvånande att samhället i stort ser byggindustrin och husbyggnationer 

som en manlig sysselsättning. 
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Då bygglovsärenden berör husbyggnationer kommer här en sammanfattning från tidigare 

studier som berört byggindustrin utifrån ett genusperspektiv. Att det råder en mansdominerad 

kultur inom byggbranschen är något som både Iacuone (2005) samt Pringle och Winning 

(1998) har studerat. Båda studierna undersöker bland annat mäns attityd till kvinnor i 

branschen. Studiernas resultat visar att det finns en rådande mansdominerande kultur och att 

män bidrar till att upprätthålla dessa strukturer. Pringle och Winning redovisar antaganden 

från vissa män, exempelvis att kvinnor inte anses lika lämpliga att arbeta inom branschen 

samt att de inte har den fysiska styrkan som krävs för arbetet. Att män dominerar bygg-

industrin är även något som Wright (2014) belyser i en studie som undersöker genus inom 

byggbranschen i Storbritannien. Resultatet visar även där att kvinnor är underrepresenterade 

inom branschen och att få åtgärder genomförs för att förändra detta. Studien belyser även att 

arbetet inom branschen präglas av maskulina normer (ibid.). Även Shepherd (2017) har 

studerat byggindustrin i Storbritannien och redovisar statistik som tyder på en starkt mans-

dominerad bransch. Något som är tydligt i den studien är även att kvinnorna framförallt var 

representerade inom administrativa yrkesroller (ibid.). 

Resultaten från dessa studier tyder på att byggindustrin är mansdominerad och starkt präglad 

av maskulina normer samt att bilden av kvinnor inom branschen ofta är negativ. Utöver detta 

är resultaten även relevanta för denna studie, då kundbemötande och kommunikation 

påverkas av synen på andra. 

2.2.3. Kvinnor och mäns kommunikativa bemötande 

I en studie om läkares bemötande visar det sig att kvinnliga läkare lägger mer tid i samtal med 

patienter än vad manliga läkare gör samt att patienterna talar mer med de kvinnliga läkarna 

(Nilsonne, Fahmy & Ponzer, 2000). Det visar sig även att de kvinnliga läkarna använder sig 

av ett mer uppmuntrande språk vid konsultationer samt att patienters föräldrar är nöjdast med 

kvinnliga läkare (ibid.). En liknande studie är den av Steigerwald och Forrest (2004). De 

kunde i sin studie av kuratorers bemötande vid familjerådgivning utläsa att det fanns tydliga 

skillnader i beteende mellan kvinnliga och manliga kuratorer och att vilket kön kuratorn hade 

påverkade samtalets innehåll i relativt stor utsträckning. Skillnader i kommunikationsmönster 

kopplat till kön var även något Goldberg och Cohen (2004) undersökte. Studien undersökte 

huruvida verbal och icke-verbal kommunikation har olika betydelse i intervjuer med kvinnor 

och män. Resultatet visar att för de kvinnliga intervjupersonerna har den verbala 

kommunikation störst inverkan medan mäns icke-verbala kommunikation har större inverkan 

i deras intervjuer (ibid.). 
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Att interaktionen mellan parterna i samtalet kan påverka den icke-verbala kommunikationen 

är något som Buller (1991) belyser. Resultatet från studien visar att deltagarnas icke-verbala 

kommunikationsmönster påverkas av varandra och att de i samtal ofta speglar den andres 

kroppsspråk och gester. Att kommunikation mellan två individer kan ta sig olika uttryck 

utifrån deltagarnas kön är även något resultatet från Remland, Jones och Brinkmans (1995) 

studie styrker. Studien undersöker interaktioner mellan två personer och resultatet visar att det 

finns skillnader i bland annat kroppspositionering och avstånd mellan deltagarna beroende på 

om personerna som interagerar har samma kön eller inte. När interaktionen är mellan två män 

finns en tendens till mest direkt kroppspositionering mitt emot varandra och ju äldre männen 

är, desto mer direkt blir den. Unga kvinnor anses vara mest flexibla och benägna att ändra sitt 

beteende i interaktionen med en man. Det går även att utläsa att interaktioner mellan män och 

kvinnor tenderar att ha minst direkt kroppspositionering (ibid.). 

En intressant aspekt som framkommer från ovan nämnda artiklar är att bemötande av kunder 

kan variera beroende av om personen som bemöter kunden är man eller kvinna. Resultaten 

visar att en av dessa skillnader är språklig, vilket visar sig i ordval och längd på samtal. Från 

detta blir det tydligt att bygglovsmedarbetarens kön kan komma att spela in i hur de bemöter 

kunderna. Utifrån ett etiskt perspektiv är det dock inte möjligt att redovisa vilka kön de olika 

bygglovsmedarbetarna har i resultatdelen. Detta på grund av att identifiering av enskilda 

medarbetare då skulle bli möjlig. Något som är relevant för denna studie är den tidigare 

forskning som visar att det är vanligt att parter i samtal ofta speglar varandra. Detta skulle 

innebära att skillnader i bygglovsmedarbetares bemötande kan grunda sig i ett undermedvetet 

försök att anpassa sig till personen de interagerar med, som då kan ha mer med den individens 

personlighet att göra, än kön. 

2.3. Teoretisk utgångspunkt 
Studien grundas i socialkonstruktionismens sätt att förklara hur människor uppfattar sin 

omvärld. Enligt teorin är fenomen som ofta tas för givet egentligen är skapade genom 

kommunikationsprocesser och social interaktion med individer runt omkring oss (Allwood & 

Erikson, 2017). Om könsroller studeras med ett socialkonstruktionistiskt synsätt innebär det 

då att uppdelning av vad som anses vara kvinnligt och manligt är resultat av sociala processer 

som befästs genom handlingsmönster. Det är då genom kommunikation som förståelse för 

omvärlden och rådande samhällsnormer etableras och vidmakthålls (ibid.). Enligt teorin får 

ett fenomen sin existens och sitt värde avgjort i sociala interaktioner genom konsensus kring 
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hur fenomenet skall uppfattas (Keaton & Bodie, 2011). En tolkning av detta är att vi blir till i 

mötet med andra. Enligt Burr (2015) är kärnan i socialkonstruktionism att allt vi vet om vår 

omvärld och andra människor är färgat av våra egna tankar och därför inte objektiv kunskap. 

Enligt denna teori finns därför ingen absolut sanning, utan sanningen är individuell för var 

och en. Vad som uppfattas som allmänna sanningar är därför starkt påverkat av den kontext 

och kultur de skapats i (ibid.). Studiens kommande observationer är intressanta då det enligt 

socialkonstruktionismens anda skulle kunna finnas skillnader i hur bygglovsmedarbetare 

bemöter män och kvinnor enbart utifrån inlärda förväntningar på respektive könsroll. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka bemötandet hos bygglovsmedarbetare på en medelstor 

kommun i Sverige, utifrån ett genusperspektiv. Genom att observera deras beteende i 

interaktioner med kunder studeras och analyseras deras bemötande och skillnader i 

bemötande. 

3.1. Frågeställningar utifrån studiens syfte 
• Hur bemöter bygglovsmedarbetare manliga och kvinnliga kunder icke-verbalt? 

• Hur bemöter bygglovsmedarbetare manliga och kvinnliga kunder verbalt? 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras hur studien har genomförts. Inledningsvis redogörs för 

forskningsmetod följt av tillvägagångssätt kring urval och datainsamling. Analysmetoderna 

presenteras sedan och avslutningsvis även de forskningsetiska överväganden som tagits i 

beaktning. 

4.1. Kvalitativ observationsstudie 
Studien har en kvalitativ ansats. Enligt Allwood och Erikson (2017) utmärks kvalitativ 

forskning av ett fokus på meningsinnehåll, ord och tolkningar. Målet är inte att kunna 

presentera statistik eller generella resultat, som kan appliceras på en större population, men att 

tolka verkligheten (Bryman, 2011; Lindgren, 2014).  

En väl använd definition för en observation är ”uppmärksam iakttagelse” (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wägnerud, 2012; Bjørndal, 2002). Utifrån studiens syfte valdes observations-

metoden att tillämpas då den är väl lämpad vid studerandet av fenomen som inte alltid är 

medvetandegjorda hos individerna som studeras. När deltagare med egna ord skall beskriva 

sitt beteende finns en risk att deras uppfattningar om sig själva inte överensstämmer med 

deras faktiska agerande (Bryman, 2011). Då studien avsåg att undersöka deltagarnas genuina 

beteende och inte deras egna åsikter om sitt beteende, valdes observationer som metod. 

Styrkan med observationer är därför att de baseras på direkta iakttagelser och inte deltagares 

subjektiva åsikter. Dilemmat som uppstår är att deltagarnas beteende tolkas subjektivt av 

observatörerna. Ett försök till att undvika detta var genomförande av pilotobservationer 

efterföljt av diskussion kring hur tolkningar skett.  

4.2. Urval 
Vid studien genomfördes ett målinriktat urval. Detta innebär att personer, platser eller 

organisationer väljs ut utifrån att de anses relevanta för den aktuella studien (Bryman, 2011). 

På bygglovsavdelning arbetar tio bygglovsmedarbetare som har möten med kunder i 

bygglovsärenden gemensamt. Dessa bygglovsmedarbetare har, som tidigare nämnt, olika 

yrkestitlar, men då det var dessa möten som studerades sågs avdelningen som en gemensam 

grupp och ingen skillnad har gjorts mellan de båda yrkesgrupperna. Det är bemötandet som är 

essensen i studien och därför ansågs det inte vara relevant vilken yrkestitel medarbetaren som 

observerades vidhöll. Det var inte skillnaderna mellan de båda yrkesgrupperna som var i 

fokus, utan avdelningens bemötande som helhet. Utav dessa tio medarbetare har fem 
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bygglovsmedarbetare observerats. De möten som skulle observeras bokades in i samråd med 

en kontaktperson på avdelningen. Vilka bygglovsmedarbetare som höll i dessa möten var inte 

planerat i förväg och därmed gjordes inget aktivt urval av medverkande medarbetare. 

Anledningen till att fem bygglovsmedarbetare observerades var att tillräckligt med data kunde 

samlas in under deras möten. 

4.3. Datainsamling 
Totalt användes 16 observationer som underlag för analysen. En fjärdedel av dessa 16 

observationer var från samtal med kvinnliga kunder medan övriga samtal hölls med manliga 

kunder. Antalet möten som observerades per medverkade bygglovsmedarbetare var två till 

sex stycken och mötena var mellan sex och 35 minuter långa. I de flesta fall hade 

bygglovsmedarbetaren och kunden inte träffats förut. Observationerna genomfördes under en 

tidsperiod av totalt sju timmar. Vid studien genomfördes icke-deltagande observationer. 

Dessa innebär att observatörerna själva inte är delaktiga i situationen som observeras 

(Bryman, 2011). Syftet med användningen av icke-deltagande observationer var att inte 

påverka samtalens innehåll. Målet var att studera interaktionerna såsom de skulle ha sett ut 

även om observatörerna inte befunnit sig i rummet. Det är vanligt att icke-deltagande 

observationer genomförs när observationen sker på 'mikro-nivå’, där interaktionerna hålls 

mellan ett litet antal människor (Brewerton & Millward, 2001). Det är även vanligare att 

motsatsen, deltagande observationer, sker i större sammanhang, exempelvis vid interaktion i 

en större grupp av människor (ibid.). Observationerna som genomfördes i studien var även 

strukturerade. Det innebär att forskaren i förväg har bestämt vad som skall registreras vid 

observationen vilket kan göras med hjälp av ett observationsschema (Bryman, 2011). I denna 

studie utformades två olika observationsscheman som användes för olika delar av 

datainsamlingen (se bilaga 1 och 2). 

Vid observationerna på plats lades en mobiltelefon på bordet som bygglovsmedarbetarna och 

kunderna samtalade vid, för ljudinspelningen. Sedan placerade sig observatören tre till fyra 

meter därifrån, vänd åt bygglovsmedarbetaren för att kunna observera ansiktsuttryck och 

övrigt kroppsspråk. Vid icke-deltagande observationer kan forskaren observera på håll, 

antingen genom att vara där eller genom att spela in samtalet (Brewerton & Millward, 2001). 

Anledning till att ljudinspelning genomfördes var för att vid senare tillfällen kunna göra 

ytterligare observationer. På plats observerades därför enbart kroppsspråket. Därav blev 

observationen uppdelad i tre steg, i och med att det icke-verbala kunde delas upp i sådant som 
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enbart kunde observeras på plats och sådant som kunde observeras i efterhand. På plats 

observerades kroppsspråk och vid lyssning i efterhand observerades övrig icke-verbal 

kommunikation såsom tonläge och talhastighet. Vid ett tredje steg transkriberades materialet 

och då observerades den verbala kommunikationen.   

Anledningen till att uppdelning mellan kroppsspråk, icke-verbal kommunikation och verbal 

kommunikation gjordes var för att främja så noggrant arbete som möjligt. Att anteckna 

kroppsspråk, övrig icke-verbal och verbal kommunikation vid samma tillfälle ansågs medföra 

allt för stor risk för missade detaljer. Vid observationstillfället är det många olika intryck och 

aspekter som forskaren skall notera vilket kan medföra svårigheter att beakta och registrera 

samtliga intryck (Bjørndal, 2002). Därför togs beslutet att dela upp fokusområden för 

observationerna och bearbetningsprocessen. 

Som tidigare nämnt hölls en fjärdedel av de samtal som observerats med kvinnliga kunder, i 

fyra observationer av 16. Vid analysen har detta tagits i beaktning vilket innebär att vissa 

ageranden kan ha observerats fler gånger i samtal med män än med kvinnor, men då det var 

färre samtal med kvinnor totalt observerades det agerandet ändå i större utsträckning i 

samtalen med kvinnor. I ett av de samtal som hölls med kvinnliga kunder var det två kunder, 

en man och en kvinna, som bemöttes samtidigt. I alla övriga observationer bemöttes enbart en 

kund åt gången. 

4.4. Utformande av observationsscheman 
Inför observationerna utformades två scheman som stöd. Det första schemat användes vid det 

initiala observationstillfället på plats och fokuserade på det kroppsspråk bygglovsmed-

arbetaren använde (se bilaga 1). När ett visst kroppsspråk kunde observeras antecknades detta 

i schemat och skedde det flertalet gånger antecknades antalet gånger. I det fallet samtalet hölls 

med två kunder antecknades kroppsspråket i två separata fält om det var tydligt vem av 

kunderna exempelvis gesten var riktad åt. Kroppsspråk är en form av icke-verbal 

kommunikation (Jensen, 2015). Anledningen till att två olika scheman användes var att 

kroppsspråk enbart kunde observeras på plats, medan övrig icke-verbal kommunikation, 

såsom röststyrka och tonläge, bäst kunde uppfattas från inspelningarna. Det andra schemat 

innehöll stöd för att observera samtalen utifrån denna övriga icke-verbala kommunikation (se 

bilaga 2). För observation av den verbala kommunikationen utformades inget 

observationsschema. En redogörelse för hur analysen av det verbala bemötande gick till kan 

läsas i avsnittet 4.6.2. Verbalt bemötande. Som redogjorts för i studiens frågeställningar 
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undersöktes två aspekter av bemötande, verbalt och icke-verbalt. För ett grundligt resultat 

genomfördes dock analysen av det icke-verbala bemötandet i två moment, därav de totalt tre 

olika analysmetoderna.  

För att förbereda inför observationstillfällena genomfördes två pilotobservationer av 

bemötande mellan två individer per observation. Dessa genomfördes för att säkerställa att 

observatörerna hade en relativt likvärdig förståelse av innebörden av kategorierna i schemana. 

Enligt Bryman (2011) genomförs pilotstudier för att säkerställa materialet som skall användas 

och för att materialet skall kunna tillämpas på en liknande situation som den i den faktiska 

studien. 

4.5. Innehåll i observationsscheman 
Ögonkontakt, ansiktsuttryck samt poser som exempelvis korsade armar eller avslappnad 

hållning var några av kategorierna som inkluderades i observationsschemat för kroppsspråk 

(se bilaga 1). Syftet med detta var att uppmärksamma de signaler som sändes från bygglovs-

medarbetaren till kunden. En kategori var de gester som användes för att förmedla 

kommunikation mellan individer. Tre grundläggande gester är emblem, illustrerande gester 

och regulatorer och dessa inkluderades i schemat. Enligt Jensen (2015) är emblem gester som 

har tydlig symbolisk innebörd som skulle kunna översättas i ord, exempelvis tumme upp, 

tumme ner eller “OK-tecken”. Illustrerande gester används ofta tillsammans med verbala ord, 

för att förstärka ordens innebörd, och kan exempelvis vara en knuten näve eller ett avstånd 

som visas mellan händerna. Regulatorer definieras som gester som reglerar parternas 

interaktion, exempelvis huvudnickningar, huvudskakningar eller tecken som indikerar att en 

individ vill ha ordet eller vill avbryta den andra (ibid.).  

Avståndet mellan individerna i samtalet inkluderades även i schemat, samt vilken 

positionering de hade gentemot varandra. I avsnittet om tidigare forskning uppmärksammades 

studier som observerat vinkelgrader mellan personer i interpersonell kommunikation. I 

schemat inkluderades två av dessa, mittemot och snett mittemot. Även avståndet mellan 

deltagarna i samtalet observerades. För att dela in avstånden i olika kategorier användes 

Jensens (2015) definiering av avgränsningar. Avstånden som användes var följande; socialt 

avstånd, 300 till 120 centimeter, personligt avstånd, 120 till 40 centimeter och privat avstånd, 

40 till 0 centimeter. 
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I observationsschemat för icke-verbalt bemötande användes begrepp som Jensen (2015) 

benämner, exempelvis röstläge, talhastighet och röststyrka (se bilaga 2). Röstlägen som 

inkluderades i schemat var bland annat glad, nyfiken, stressad och uttråkad. De röstlägen som 

observerades var både bygglovsmedarbetarens röstläge vid hälsningsfras samt under samtalets 

gång. Anledningen till att dessa kategorier inkluderades var för att se eventuella skillnader i 

röstlägen när bygglovsmedarbetarna samtalade med kvinnor och med män. Något som även 

var av intresse att undersöka var eventuella variationer i bygglovsmedarbetarnas talhastighet 

och röststyrka under samtalen, vilket inkluderades i schemat. 

4.6. Analys 
I följande avsnitt redogörs för de två analyser som genomfördes för att fastställa studiens 

resultat. Först presenteras analysen av det icke-verbala bemötandet, där kroppsspråk är 

inkluderat, och därefter redovisas tillvägagångssättet för analysen av det verbala bemötandet. 

4.6.1. Icke-verbalt bemötande 

Analysarbetet inleddes med en noggrann genomläsning av samtliga observationsscheman som 

fyllts i vid observationstillfället. Observationsschemat för kroppsspråk (se bilaga 1) fylldes i 

på plats när samtalet mellan kund och bygglovsmedarbetare pågick, medan övrigt icke-verbalt 

bemötande observerades i efterhand genom lyssning på ljudinspelningar (se bilaga 2). De 

båda schemana analyserades dock på samma sätt. Under dessa två observationer fokuserades 

enbart på hur de icke-verbala signalerna uppfattades, både genom kroppsspråket och 

exempelvis tonläge. Vilka ord som yttrades i samband med att dessa icke-verbala signaler 

sändes bortsågs från. Vad bygglovsmedarbetaren menade med sina signaler var därmed inte i 

fokus, utan endast hur dessa uppfattades och tolkades. Allt kroppsspråk och icke-verbala 

kommunikativa signaler som hade antecknats sammanställdes för att framträdande drag i 

bemötandet skulle kunna uttydas. I sammanställningen gjordes en åtskillnad mellan de samtal 

som hållits med män och de som hållits med kvinnor. 

4.6.2. Verbalt bemötande 

Vid analys av den verbala datainsamlingen genomfördes en kvalitativ analys, för att finna 

utmärkande ageranden i de olika samtalen. Analysen inspirerades såväl av Fejes och 

Thornberg (2015) som Graneheim och Lundman (2003) och syftade till att organisera och 

bryta ner data till hanterbara enheter för att finna mönster. Ett namn på denna form av analys 

som används av Graneheim och Lundman är kvalitativ innehållsanalys och det är den 

benämningen som används i denna studie. Samtalen spelades, som tidigare nämnt, in och i 
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efterhand genomfördes transkriberingar för att kunna analysera den verbala kommunikationen 

i textform. Dessa texter lästes noggrant ett flertal gånger. Därefter lyftes intressanta nyckel-

passager ut, vilka hänvisades till som meningsenheter. Att lyfta fram delar av datainsamlingen 

i meningsenheter gör den mer hanterbar (Graneheim & Lundman, 2003; Lindgren, 2014). 

Meningsenheterna kondenserades sedan till kortare meningsenheter som även uttrycktes med 

andra ord utan att få sina innebörder ändrade. Dessa hänvisades till som kondenserade 

meningsenheter. Syftet med detta är att tydligare kunna identifiera det underliggande 

budskapet i meningsenheten (Lindgren, 2014). Ur de kondenserade meningsenheterna 

identifierades sedan bygglovsmedarbetarnas ageranden, vilket kallas koder. Dessa beskrev 

hur bygglovsmedarbetaren agerat, exempelvis rekommenderande, förtydligande eller tydlig 

med regelverk (se tabell 1). Vid citering från samtal omnämns den aktuelle 

bygglovsmedarbetaren som B och kunden som K. 

Tabell 1. Exempel på kvalitativ innehållsanalys. 
Utdrag från analys av observation 10. 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

Koder 

B: Sen kan man ju tänka att om du vill ha 
någon framtida byggnation som man vill ha 
om man vill göra någon carport eller… 
garage eller något sen annat i framtiden. 

Det är bra om du redan nu tänker 
på om du i framtiden vill bygga 
något mer, exempelvis carport 
eller garage. 

Rekommenderande. 

B: Och det är ju mark som inte får lov att 
bebyggas, enligt detaljplanen. 

K: Hur bebyggas? 

B: Ja, man får ju inte utföra byggnader på 
den marken. 

På den här marken får man inte 
bygga. 

Förtydligande. 

Tydlig med 
regelverk. 

  

Samtliga koder som identifierades sorterades därefter in i olika teman vilket, enligt Lindgren 

(2014), kallas tematisering (se tabell 2). Syftet med tematiseringen var att sortera bland 

koderna utifrån gemensamma drag. I denna process identifierades tre övergripande teman som 

visade på olika aspekter av bemötande. Det ena temat som användes var då bygglovs-

medarbetaren uttryckte något som var anpassat till kunden samtalet hölls med, exempelvis 

tydlighet kring regelverk som kunden inte kände till. Två ytterligare exempel på detta var när 

bygglovsmedarbetaren var förklarande kring ämnen mer generellt eller såg till att ge rikligt 

med information om något. Detta tema gavs namnet Anpassa till kund. Det andra temat berör 
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bygglovsmedarbetarnas reaktioner på något kunden uttryckt, exempelvis lyssnande eller 

medhållande av resonemang. Då bygglovsmedarbetaren reagerade på det kunden sade med 

tveksamhet eller osäkerhet inkluderas även här. Namnet på detta tema var Hantera något från 

kund. Det sista temat innebar motsatsen och innefattade det som bygglovsmedarbetaren 

gjorde som skapade reaktion hos kunden men som inte var beroende av något kunden 

uttryckt. Detta kallades Påverka kund och några exempel på koder som inkluderades var 

antaganden, hjälpsamhet och tillrättavisanden.  

Tabell 2. Tematisering av koder. 

Anpassa till kund Hantera något från 
kund 

Påverka kund 

Tydlig med regelverk Lyssnande Antagande 

Förklarande  Medhållande av 
resonemang 

Hjälpsam / Tillmötesgående  

Ger rikligt med information Tveksam / Osäker Tillrättavisande 

  
Denna uppdelning i teman var ett sätt att strukturera upp de olika koder som identifierats för 

att få en överblick av dess innebörd. Genom att sammanställa samtliga analyser blev det 

tydligt vilka ageranden som bygglovsmedarbetarna utförde ofta och vilka som enbart förekom 

vid ett fåtal tillfällen. De koder som identifierades som förekommande i hög frekvens vid 

tematiseringen delades sedan in i grupper som kallades mönster, utifrån dess karaktär. Dessa 

mönster gav sedan en bild av essensen i bygglovsmedarbetarnas bemötande. Ett exempel på 

detta är att koderna förklarande, förtydligande, tydlig samt tydlig med regelverk samtliga 

analyserades vid flera tillfällen. Då dessa koder är av liknande karaktär ansågs de 

kategoriseras i samma mönster, mönstret Lära ut, då de tillsammans visar på att samtalen 

präglades mycket av att bygglovsmedarbetaren lärde ut till kunden (se tabell 3). 
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Tabell 3. Exempel på koder indelade i mönster. 

Mönster Koder 
som inkluderas i mönstret 

Lära ut Förklarande 

Förtydligande 

Tydlig 

Tydlig med regelverk 

  
I resultatet gjordes en uppdelning mellan de samtal som hållits med män och med kvinnor. 

Detta för att möjliggöra urskiljning av vilka koder och mönster som tenderade att användas 

mer i möten med kvinnor och vilka som användes mer i möten med män. 

4.7. Forskningsetiska överväganden 
I följande avsnitt presenteras några etiska aspekter som diskuterades inför genomförandet av 

studien. För att kunna undersöka bygglovsmedarbetarnas beteenden i praktiken gjordes 

bedömningen att chanserna till detta skulle vara högre ifall bygglovsmedarbetarna inte var 

fullt medvetna om vad som skulle observeras. Ett dilemma som uppstod var om det var etiskt 

riktigt att undanhålla en del av studiens syfte för de medverkande. Esaiasson et al. (2012) 

menar att en tumregel att följa är att sätta sig själv i deltagarnas situation och fundera på hur 

det skulle upplevas att efter studien få reda på vad som egentligen studerades. Detta togs i 

beaktning och gav ytterligare motivering till att inte delge studiens hela syfte med 

bygglovsmedarbetarna. Vid genom-förandet av studien meddelades därför deltagarna att 

observationer av bemötande skulle ske, men detaljer om att det specifikt var bemötandet ut ett 

genusperspektiv som undersöktes utelämnades. Detta gjordes för att total öppenhet kring 

studiens syfte eventuellt skulle kunna medföra ett icke-genuint beteende. Det här var ett etiskt 

dilemma som diskuterades inför studien. Risken för ett förändrat beteende ansågs för stor ifall 

deltagarna var medvetna om att det var bemötande ur ett genusperspektiv som studerades. 

Beslutet att enbart meddela deltagarna att det var bemötande i allmänhet som studerades utan 

att informera om vilket perspektiv på bemötande motiverades även utifrån litteraturen. 

Esaiasson et al. samt Bryman (2011) hävdar att alla detaljer inte alltid behövs meddelas då 

detta kan påverka deltagarnas beteenden. 
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För att försäkra att de deltagande bygglovsmedarbetarna var bekväma med sin medverkan i 

studien fick de själva ge sitt skriftliga medgivande. Kravet på samtycke är en väsentlig del i 

samhällsvetenskaplig forskning och innebär att deltagarna skall kunna bestämma över sin 

medverkan i studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Inför observationerna 

formulerades ett brev med information om vilka studenter studien genomfördes av samt att 

studien skulle undersöka bemötande. Detta informationsbrev delades ut till bygglovs-

medarbetarna via en kontaktperson på avdelningen. Brevet innehöll även information om att 

det var icke-deltagande observationer som skulle genomföras samt att observationerna skulle 

spelas in (se bilaga 3). Utöver informationsbrevet formulerades även ett samtyckesformulär 

där deltagarna skriftligen fick ge sitt godkännande till sin medverkan (se bilaga 4). Några 

punkter som förtydligades för bygglovsmedarbetarna var att deltagande var frivilligt samt att 

de upp till 14 dagar efter observationerna kunde meddela att de ville ta tillbaka sin 

medverkan. I samtyckesformuläret gavs även information om att det endast var 

observatörerna och deras handledare som skulle ha tillgång till datainsamlingen, men att den 

skulle komma att ingå i en offentlig uppsats. Enligt nyttjandekravet är det viktigt att 

datainsamling enbart nyttjas för den specifika studiens ändamål och inte används för andra 

syften. Dessa dokument formulerades utifrån Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer.  

Att benämna samtliga deltagare i studien som bygglovsmedarbetare gjordes, som tidigare 

nämnt, för att avdelningen studeras som en enhet och då ansågs avdelningens olika yrkestitlar 

inte relevanta. Detta sågs även som en etisk åtgärd då det med titeln bygglovsmedarbetare 

försvårade eventuell identifiering av individerna i studien.  Ett sätt att säkerställa att 

identifiering av de medverkande inte är möjlig kan vara att ändra namn på deltagare eller 

organisation (Thomas, 2016). I studien nämns inte i vilken kommun studien genomfördes 

samt bygglovsmedarbetarnas namn och egentliga yrkestitlar. Av samma anledning redogörs 

det inte för vilken könsuppdelning som fanns i den grupp av bygglovsmedarbetare som 

observerades. Vid observationstillfällena gavs deltagarna individuella nummer. Anledningen 

var att säkerställa konfidentialitet på så sätt att deras namn inte framgick på observations-

schemana ifall dessa skulle hamna i utomståendes händer. Vid all hantering av data framgick 

endast de individuella numren för att skilja bygglovsmedarbetarna åt och därmed inte deras 

namn. 
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5. Resultat 

En övergripande uppdelning har gjorts av resultatet med inriktning på gemensamma drag och 

skillnader i bemötande. Många gemensamma drag har identifierats. De skillnader som visat 

sig i resultatet återfinns främst i analysen av det verbala bemötandet, där det funnits skillnader 

i hur manliga och kvinnliga kunder bemöttes. Vid framförande av resultat från analysen av 

det icke-verbala bemötandet används begreppet kategorier för indelning, då detta var vad som 

användes i observationsschemana. Då redogörelser görs för resultatet från analysen av det 

verbala bemötandet kommer begreppen koder och mönster istället återfinnas, då dessa 

begrepp var en del av innehållsanalyserna.  

5.1. Gemensamma drag i bemötande av manliga och kvinnliga kunder 
I jämförelser av kundbemötandet har många likheter identifierats. Avsnittet redogör först för 

resultatet från analysen av det icke-verbala bemötandet, följt av analysen av det verbala.  

5.1.1. Gemensamma drag i icke-verbalt bemötande 

Som tidigare nämnt observerades kroppsspråk för sig och övrigt icke-verbalt bemötande för 

sig. Dessa observationer har dock analyserats som en helhet, med syfte att identifiera de 

signaler bygglovsmedarbetarna kommunicerat till kunderna som inte uttryckts i ord. Som en 

inledning kan meddelas att analysen har visat på ett något sånär likvärdigt icke-verbalt 

bemötande mot manliga och kvinnliga kunder, då det identifierades betydligt fler likheter än 

skillnader. Det fanns många likheter i de signaler som sändes till män och kvinnor. Ett 

exempel är talhastigheten, som generellt upplevdes som medelsnabb oavsett kund. Även 

röstläget under samtalen var generellt detsamma mot de flesta kunder. De röstlägen som 

dominerade under samtalen var glad, nyfiken, stressad och uttråkad. Värt att notera är att 

röstlägen observerats fristående utan att ta i beräkning vad som sagts verbalt samtidigt. Hur 

röstlägen uppfattats behöver därmed inte vara en indikation på bygglovsmedarbetarnas 

inställning eller attityd i samtalen, men det visar på hur upplevelsen var av att lyssna på 

röstläget, oavsett ordval. En annan kategori som studerades var bygglovsmedarbetarnas 

röstläge vid hälsning och där visar resultatet att det generellt uppfattades som glatt, men i ett 

fåtal samtal upplevdes röstläget antingen uttråkat eller neutralt. Även detta resultat var 

gemensamt för både kvinnor och män. 

Vid observationer av bygglovsmedarbetarnas kroppsspråk under samtalen visade resultatet på 

övervägande likvärdigt bemötande av kvinnor och män. Några kategorier som undersöktes 

där inga skillnader kunde observeras var bland annat avstånden mellan bygglovsmedarbetare 
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och kund. De flesta samtalen hölls inom privat avstånd. Även vinkeln mellan 

bygglovsmedarbetare och kund observerades och i det flesta fall positionerade sig individerna 

snett mitt emot varandra. På samma sätt så fanns det ingen skillnad i om bygglovsmed-

arbetaren skakade hand vid hälsning eller inte beroende på om kunden var man eller kvinna, 

utan detta gjordes i de flesta interaktioner. I en majoritet av samtalen sökte bygglovsmed-

arbetaren ögonkontakt med kunden genomgående under samtalet och det har inte observerats 

några skillnader som har kunnat kopplas till kundens kön i denna kategori. Poser, gester och 

huvudgester observerades men även där kunde inga tydliga skillnader noteras som kan 

härledas till kundens kön. De ansiktsuttryck som var mest förekommande i samtal med både 

män och kvinnor, utöver neutral, som var det dominerande ansiktsuttrycket, var road och 

uttråkad. En ytterligare aspekt som observerades var att ingen bygglovsmedarbetare vidrörde 

någon kund, förutom vid handskakning i inledningen av samtalet.  

5.1.2. Gemensamma drag i verbalt bemötande 

Vid analysen av det verbala bemötande som observerats i samtalen var det vissa ageranden 

(koder) som visade sig ha förekommit mest. Dessa sorterades efter karaktär och resulterade i 

att fyra mönster i agerande hos bygglovsmedarbetarna kunde identifieras (se tabell 4). Dessa 

var de mest förekommande koderna. Vissa av dem var vanliga i samtal med både män och 

kvinnor och redogörs för i detta avsnitt. Andra förekom dock mest i samtal med män eller 

med kvinnor och redogörs för i 5.2.2. Skillnader i verbalt bemötande. 

Tabell 4. Vanligast förekommande mönster och koder. 

Mönster Koder 
som inkluderas i mönstret 

Lära ut Förklarande 

Förtydligande 

Tydlig 

Tydlig med regelverk 

Stöd Rekommenderande 

Hjälpsam och tillmötesgående 

Respekt Lyssnande 

Förutfattade meningar Antagande 
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I samtalen med kunderna fanns några koder som generellt kunde observeras ofta. Dessa koder 

har grupperats efter karaktär och utgör nu fyra mönster. Ett mönster som kunde urskönjas och 

som redan nämnts var Lära ut och detta var ett mycket dominerande mönster som ofta 

användes i samtalen med både män och kvinnor. En kod inom detta mönster var förklarande 

vilket syftar till att bygglovsmedarbetaren förklarade processer och tillvägagångssätt för att 

kunden skulle ha möjlighet att lära sig något. Här följer ett citat från ett samtal som getts 

koden förklarande. 

B: Däremot om det är under femton kvadratmeter.	

K: Ja. 

B: Så kan ni göra ett Attefall. Och då är det ju bara en anmälan som behövs. 

K: Ja. Det har jag hört. Och hur går jag vidare då? 

B: Eh, det är ungefär samma process, eh... Vi behöver fortfarande en karta. Och plan 

och fasadritningar. 

(Observation 8 - Samtal med man) 

I citatet förklarar bygglovsmedarbetaren om hur processen kring ansökan om bygglov går till 

och vad kunden behöver förse bygglovsavdelningen med. 

Flera fall av att bygglovsmedarbetarna var tydliga kunde även noteras vilket benämns som 

koden tydlig. Detta kunde observeras då en märkbar ansträngning gjordes för att kunden 

skulle förstå det som förklarades, exempelvis genom detaljerade förklaringar eller genom 

många pauser där kunden gavs chansen att signalera om denne förstod. Följande citat ger ett 

exempel på koden tydlig. 

B: Jag kan ju visa dig här, om du vill skriva ut en tomtkarta sen, eller arkitekten. 

K: Ja, då går... Det kan man gå in bara och göra? 

B: Ja, på nätet. På hemsidan. 

K: Ja... 

B: På [kommunens namn] då. Det här är ju hemsidan för kommunen då. 

K: Ja, ja. Det vet jag. 

B: Och då är det tomtkarta. 

(Observation 3 - Samtal med kvinna) 

Anledningen till att ovanstående citat getts koden tydlig är att bygglovsmedarbetaren förklarar 

tydligt och ger möjligheter till kunden att bekräfta att hon följer med i beskrivningen och 

förstår vad bygglovsmedarbetaren förmedlar. 

Nästa mönster som observerades i stor utsträckning i samtalen med både manliga och 

kvinnliga kunder gavs namnet Stöd. En kod inom detta mönster var rekommenderande. Det 
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var tydligt att bygglovsmedarbetarna gav många rekommendationer på tillvägagångssätt eller 

alternativ på tillvägagångssätt ifall kundens planer såg ut att vara svåra att få genomföra. 

Rekommendationer gavs i stor utsträckning till både kvinnliga och manliga kunder. Orsaken 

för mötena var ofta för att få hjälp och råd av någon med professionell kunskap och därför var 

antagligen rekommendationer en förväntad del av samtalen. Ett exempel på rekommendation 

följer. 

B: Sen skulle vi kanske inte rekommendera att man bygger det direkt i tomtgräns, 

utan man bör ju kunna gå runt byggnaden på sin egen tomt. 

K: Ja, just det. 

(Observation 2 - Samtal med kvinna och man) 

Exemplet visar på en konkret rekommendation på tillvägagångssätt för att hjälpa kunderna i 

sina planer på att bygga en carport. 

Två gemensamma dominerande mönster i bemötandet av både män och kvinnor har därmed 

kunnat identifieras. Dessa visar att bygglovsmedarbetarna tenderar att förklara och att vara 

tydliga för att kunderna skall förstå. I analysen av de samtal som observerats blev det tydligt 

att bygglovsmedarbetarna ofta var förklarande i sitt sätt att kommunicera samt såg till att 

förklara tydligt för att kunden skulle förstå och lära sig något. En annan gemensam nämnare 

som återfanns i både samtal med män och kvinnor var att bygglovsmedarbetarna vägledde 

sina kunder genom rekommendationer på åtgärder. 

5.2. Skillnader i bemötande av manliga och kvinnliga kunder 
I följande avsnitt redogörs för de skillnader som identifierats i bygglovsmedarbetarnas 

bemötande av kvinnliga och manliga kunder. Ett fåtal skillnader har hittats, som främst 

uttryckts i det verbala bemötandet. Inledningsvis redogörs för det icke-verbala bemötandet, 

följt av det verbala.  

5.2.1. Skillnader i icke-verbalt bemötande 

En kategori som observerades inom icke-verbalt bemötande var röststyrka. I de flesta 

samtalen, med både manliga och kvinnliga kunder, uppfattades röststyrkan som medelstark. 

Det som finns att belysa från denna kategori är dock att det i ett antal samtal med män 

stundtals användes en låg röststyrka alternativt viskning, något som dock inte observerades i 

några samtal med kvinnor. En större variation av ansiktsuttryck observerades under samtalen 

med män än under samtalen med kvinnor. Det ansiktsuttryck som i större utsträckning 

observerades under samtal med manliga kunder var skeptisk, respekterande och positiv.  
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5.2.2. Skillnader i verbalt bemötande 

En kod inom mönstret Lära ut som kunde observeras i större utsträckning i samtalen med 

manliga kunder än i samtalen med de kvinnliga var förtydligande som betyder att 

bygglovsmedarbetaren talade om varför vissa processer och rutiner ser ut som de gör. Här 

följer ett citat som ger exempel på förtydligande. 

B: Vi hade inte gått med på så stort idag. 

K: Nej. 

B: Och vi har fått rättsfall däremellan. Och det här är ju beviljat 2000 då, så det är ju 

18 år sen. Eh, på det som de har prövat då. Så att lagstiftningen och så har ändrats 

däremellan. 

(Observation 1 - Samtal med man) 

I detta citat blir det tydligt att bygglovsmedarbetare inte enbart berättar vad som gäller utan 

även förtydligar och förklarar varför situationen är som den är. 

En kod som däremot var vanligt förekommande i samtalen med kvinnor och som även 

inkluderats i mönstret Lära ut var tydlig med regelverk. Detta kunde innebära förklaringar 

kring vad som står uttryckt i lagstiftning eller hänvisning till lagstadgade riktlinjer vid 

eventuell kritik eller önskan om särbehandling från kunder. Detta observerades även i många 

samtal med manliga kunder, men i större utsträckning i samtalen med de kvinnliga. Ett 

exempel på tydlighet med regelverk är följande citat: 

B: Sen har du nåt som heter Attefall-tillbyggnad. 

K: Mm. 

B: Då får du bygga till huset 15 kvadratmeter. 

K: Mm. 

B: Utöver det som står i bestämmelserna. 

K: Okej. 

B: Med en anmälan istället för bygglov. 

(Observation 6 - Samtal med kvinna) 

Regelverk kring den aktuella tillbyggnaden förklaras och bygglovsmedarbetaren berättar hur 

denna form av tillbyggnad skiljer sig från andra bygglovsansökningar. 

En kod som användes mycket i samtalen med män inom mönstret Stöd var hjälpsam och 

tillmötesgående. Detta kunde innebära att bygglovsmedarbetaren erbjöd sig att visa något på 

hemsidan, skrev ut ett dokument eller hänvisade till en annan bygglovsmedarbetare som 

skulle kunna besvara en viss fråga. Här är det värt att nämna att koden hjälpsam och 
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tillmötesgående även noterades i stor utsträckning i samtalen med kvinnliga kunder. Det var 

dock ännu mer förekommande i samtalen med de manliga kunderna. Ett exempel på hjälpsam 

och tillmötesgående ses i följande citat. 

B: Jag skall hämta lite exempelritningar till dig. 

K: Mm, jättebra. 

(Observation 14 - Samtal med man) 

Citatet visar på ett konkret exempel från när bygglovsmedarbetaren erbjöd sig att göra en 

tjänst för kunden. 

Två av de fyra mönster som identifierades som mest förekommande i samtalen var främst 

representerade i samtalen med de manliga kunderna. En av dessa är Respekterande. Koden 

som noterades där var lyssnande vilket är ett tecken på respekt. Det kunde ofta observeras att 

bygglovsmedarbetarna lyssnade aktivt på kunderna, ofta genom att bekräfta med små ord eller 

hummanden för att uppmuntra kunden att berätta mer. Lyssnande har även observerats i flera 

fall under samtalen med kvinnor, men det identifierades i större utsträckning i samtalen med 

män. Här följer ett citat från samtalet med en man och en kvinna som exempel på lyssnande. 

K: Vi har ju en villa i [bostadsområde]. 

B: Okej. 

K: Och vi funderar på att bygga växthus. 

B: Ja. 

K: Carport. 

B: Mm. 

K: Och måla huset. Och det är de tre områdena som vi... 

B: Ja... 

K: Undrade lite över. 

B: Ja… 

(Observation 2 - Samtal med man och kvinna) 

Genom att bekräfta vad kunden säger genom små ord visar bygglovsmedarbetaren, i citatet, 

att denne lyssnar aktivt på kunden och följer med i ärendet. 

Det fjärde och sista mönstret var Förutfattade meningar och där innefattas en kod, antagande. 

Detta kunde ofta observeras i samtalen med män, att bygglovsmedarbetaren genom en sluten 

fråga eller på annat sätt antog något om kundens ärende eller förmåga. Dessa antaganden var 

ofta förekommande i samtalen med manliga kunder men inte alls ofta förekommande i 

samtalen med de kvinnliga kunderna. Detta mönster, förutfattade meningar, var därmed 
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närapå enbart synligt i samtalen med män. Exempel på ett antagande kunde vara att 

bygglovsmedarbetaren antog att kunden inte kunde något om att bygga hus eller tvärtom, att 

antagande gjordes att kunden hade förkunskaper som den själv inte uttryckt. Ett citat från ett 

samtal som räknats som ett antagande är: 

B: Nej, du har väl… har väl kollat med en godkännande entreprenör och sådär, va? 

K: Näe… Jag kommer göra detta själv. 

B: Du kommer göra detta själv… 

(Lång tystnad) 

B: Då skall vi se, har du grävmaskin eller så, eller? 

(Observation 13 – Samtal med man) 

Detta citat kan uppfattas som ett antagande från bygglovsmedarbetarens sida gällande 

kundens ärende och förmåga att utföra sin ombyggnation. 

Apropå antaganden gjordes en iakttagelse under en av observationerna. Det var av under ett 

samtal där den manliga kunden var iklädd byggställ. Under samtalet kunde flera antaganden 

identifieras som tros ha sin grund i hur mannen var klädd. Kundernas klädsel i förhållande till 

bemötandet är inte något som, enligt studiens syfte, skulle undersökas. Det inkluderas dock 

här som en möjlig orsak till en del av de antaganden från bygglovsmedarbetarna som 

observerats. Ett citat från detta samtal som visar på ett av dessa antaganden följer här. 

B: Eller om du själv har kunskapen. 

K: Mm. 

B: Att du kanske jobbar med... inom den branschen eller nåt. 

(Observation 4 - Samtal med man) 

Det kan ha gjorts antaganden om kundens yrke av en annan orsak, men det kan alltså bero på 

att kunden var klädd så som en allmän uppfattning säger kring hur en individ som arbetar med 

byggnationer ser ut. 

Det konstaterades att det enbart var i samtal med män som koden hantera kritik mot kollega, 

avdelning eller lagstiftning kunde observeras. Det uppkom aldrig i samtal med de kvinnliga 

kunderna. Värt att notera är dock att detta enbart visar att det var fler manliga kunder än 

kvinnliga som uttryckte kritik. Bygglovsmedarbetaren behövde givetvis endast bemöta och 

hantera kritiken om den gavs. Ett exempel på hantering av kritik från kund ses i följande citat. 
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K: Här finns ju ett antal fastigheter på [bostadsområde] som har renoverats på ett... 

B: Mm. 

K: På ett märkligt sätt och här vill man göra nånting då när kommunen då efterlyser 

mindre lägenheter som studenter och ungdomar kan ha då, va. 

B: Mm, precis. 

K: Sen... får man avslag på det! 

B: Ja. 

K: Jag behöver ju inte åtta rum för mig själv då! Det kan man... 

B: Näe... 

K: Och sen ser... man vet man ju mängder med fastigheter som är omkring där på 

[bostadsområde] i ett antal år, va, så har gått med hunden runt så att man… Och då 

undrar man ju vad tanken, jag förstår ju att det är ett gammalt jävla plan, va. 

B: Ja, precis… 

K: Förut har man ju tillåtit sånt, verkar det ju som, eller det har det ju gjort, det ser 

jag ju. 

B: Ja, om vi läser hans motivering här… 

(Observation 11 - Samtal med man) 

I detta citat är kunden upprörd och besviken på ett besked som han har fått. Bygglovs-

medarbetaren väljer att lyssna och vänta på en möjlighet att tala och då väljer denne att 

hänvisa till det besked kunden tidigare fått. 

En ytterligare kod med större frekvens i samtalen med män än i samtalen med kvinnor var 

uppmuntran. Det noterades att bygglovsmedarbetare oftare gav uppmuntrande kommentarer 

till män än till kvinnor. Här följer ett exempel på uppmuntrande kommentar som gavs till en 

manlig kund.   

B: Ja, nej men du, det här ser bra ut. 

K: Bra. Då kör vi. 

B: Mm, toppen. 

K: Då är jag nöjd. 

B: Det är jag med. 

(Observation 7 - Samtal med man) 

Som framgår i citatet förmedlar bygglovsmedarbetaren att denne både tycker att kundens 

ärende ser lovande ut samt att denne är nöjd. 
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Analysen visade även på att manliga kunder oftare blev tillrättavisade än kvinnliga. Med 

koden tillrättavisande syftas inte på hårda tillrättavisanden, utan på ett sätt att tala om för 

kunden att denne har fel. Här följer ett exempel på tillrättavisande från ett samtal med en man. 

B: Ja. Fast det är att när man har det takutsprånget där så räknas det in då i den, det 

är liksom inget vi hittar på här utan det gäller. 

(Observation 1 - Samtal med man) 

Bygglovsmedarbetaren förmedlar, genom detta citat, att denne förhåller sig till regler vid 

beslut och rekommendationer och rättar kunden som tvivlade på bygglovsavdelningens 

konsekventa beslutsfattande. 

Slutligen har ytterligare en skillnad funnits. Manliga kunder fick fler öppna frågor än de 

kvinnliga. Öppna frågor definierades som de frågor då bygglovsmedarbetaren inte ledde 

kunden i en viss riktning eller gjorde antaganden. Detta resultat innebär dock inte att kvinnor i 

större utsträckning fick slutna frågor, då dessa koder inte mätts i förhållande till varandra. 

Följande citat är ett exempel på en öppen fråga. 

B: Mm, då skall vi se… Hur har du tänkt att disponera tomten? 

(Observation 13 - Samtal med man) 

I och med denna öppna fråga visade bygglovsmedarbetaren att denne inte antog något om hur 

kunden vill disponera sin tomt utan lät kunden berätta själv. 

5.3. Sammanfattning av resultat 
I resultatet har fler gemensamma drag än skillnader i bemötandet av kvinnliga och manliga 

kunder kunnat urskönjas. Något som framgår är att det finns få skillnader i det icke-verbala 

bemötandet av kunderna. Fler skillnader finns däremot i det verbala bemötandet. De manliga 

kunderna har bygglovsmedarbetarna gjort fler antaganden om, gett fler uppmuntrande 

kommentarer till och förtydligat mer för. De kvinnliga kunderna har däremot fått fler 

förklaringar kring regelverk från bygglovsmedarbetarna. Något som observerades ofta i 

samtal med både manliga och kvinnliga kunder var förklaringar, tydlighet samt 

rekommendationer på tillvägagångssätt.  
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6. Diskussion  
Då resultatet har redogjorts för i föregående kapitel följer här en diskussion kring det som 

framkommit. Inledningsvis diskuteras den metod som nyttjats i studien. Sedan följer 

resultatdiskussion samt förslag till vidare forskning.  

6.1. Diskussion av metod 
”Observation is a highly skilled activity which should not be considered lightly” (Brewerton 

& Millward, 2001, s. 96). Detta citat får inleda avsnittet med metoddiskussion. Vi menar att 

Brewerton och Millward har rätt i det avseendet att en observationsstudie inte skall tas för 

lättsamt då det krävs noggrann planering och ett genomtänkt utförande vid den här typen av 

studier. Med utgångspunkt att undersöka bemötande vidmakthåller vi att metoden som vi 

valde att använda var lämplig för studiens syfte. Hade observationer inte gjorts utan andra 

metoder använts, som exempelvis intervjuer eller enkätundersökningar för att undersöka 

bygglovsmedarbetarnas syn på sitt eget bemötande, hade resultatet inte visat på hur 

bemötandet ser ut utan enbart hur bygglovsmedarbetarna ser på bemötandet. Valet att skilja 

på det verbala och icke-verbala bemötandet vid datainsamling och analys gjorde att det lättare 

gick att urskilja ett resultat samt medförde att ett detaljerat resultat kunde presenteras. Ett 

alternativ var att observera samtliga aspekter av bemötandet på plats under mötet med 

kunden. Det hade inneburit att vi som observatörer skulle ha tittat på kroppsspråket, lyssnat 

efter icke-verbala signaler samt lyssnat ordagrant på vad som sades, samtidigt. Det hade med 

stor sannolikhet resulterat i en mindre detaljerad analys samt ett annat resultat. En ytterligare 

metod som skulle kunna ha tillämpats för en bredare datainsamling utan att ha ändrat på syftet 

med studien är att undersöka kundernas uppfattningar av bemötandet. Efter varje samtal 

kunde då en intervju med kunderna, alternativt en enkätundersökning, genomförts. Detta 

underlag, hur kunderna uppfattat bygglovsmedarbetarnas bemötande, hade kompletterat de 

genomförda observationerna för att ge ytterligare djup samt en annan synvinkel på 

bemötandet. Med den tidsram som funnits för den aktuella studien ser vi dock inte att denna 

ytterligare metod hade varit möjlig. Det är även svårt att förutspå hur väl denna förfrågan 

hade mottagits av kunderna, då det skulle ha inneburit att vi tog tid ur deras vardag.  

För att få mer data att analysera och för att göra ytterligare jämförelser hade vi gärna 

genomfört studien under en längre tidsperiod. Om fler möten hade kunnat observeras hade 

även specifika jämförelser kunnat göras mellan bygglovsmedarbetarna, om än 

anonymiserade, för att studera bemötandet av manliga och kvinnliga kunder hos var och en. I 



	

	 29	

denna slutgiltiga studie studerades dock samtliga medverkande bygglovsmedarbetare som en 

helhet. 

En diskussion som pågående har förts under arbetets gång var huruvida de kategorier som 

inkluderats i observationsschemana var relevanta i observerandet av icke-verbalt bemötande 

ur ett genusperspektiv. Tanken bakom dessa scheman var att inkludera så många som möjligt 

av de kommunikativa signaler som ofta sänds i interpersonella interaktioner. Däremot var det 

svårt att avgöra relevansen då studien hade ett genusperspektiv. Dock ser vi att det var ett bra 

alternativ att inkludera många kategorier då eventuella skillnader kunde ha iakttagits, oavsett 

om de i andra sammanhang anses kunna kopplas till bemötande av män och kvinnor. I 

resultatet kunde dock få skillnader hittas, vilka vi antar kan härledas mer till personlighets-

skillnader, vilket gör att vi ändå ser kritiskt på metoden med observationsscheman. Vi är 

öppna för att andra kategorier skulle ha kunnat inkluderas som gett ett annat resultat.  

Innehållsanalysen som genomfördes för att ta fram resultatet kring det verbala bemötandet ser 

vi var väl planerad och genomförd. Som metod kombinerades två tillvägagångssätt på 

innehållsanalys som ansågs komplettera varandra och som kunde kombineras för att passa vår 

studie. Under processens gång upplevdes analysen som detaljerad med många delmoment. I 

slutskedet kunde dock ett resultat uttydas vilket visar att innehållsanalys är ett tydligt sätt att 

hantera en transkriberad text. En kritisk diskussion som förts kring innehållsanalysen har varit 

de val som görs när meningsenheter plockas ut för att analyseras. Dessa val innebär även att 

andra stycken av samtalen inte analyserats lika djupgående. Därmed finns alltid risken att 

betydande meningsenheter missas för att de inte framstår som betydande. För att undvika 

dessa risker såg vi till att läsa noggrant, samtala och diskutera meningsenheters innebörd. 

Något som bör tas i beaktning i en studie av detta slag är de individuella skillnader som finns 

hos de individer som observeras. En individs personlighet påverkar i högsta grad dennes 

användande av mimik, dess utstrålning samt hur dess ageranden uppfattas. Detta var något 

som kunde fastslås under de inledande observationerna, som studerade kroppsspråket. 

Ärendenas olika karaktärer är något som även gjorde att samtalen tog olika riktningar och gör 

att en helt likvärdig jämförelse av bemötandet blir svår. Denna aspekt av observations-studier 

ser vi är viktig att problematisera kring. För en mer exakt jämförelse av bygglovsmed-

arbetarnas bemötande av manliga och kvinnliga kunder anser vi att samtliga kunders ärenden 

hade behövt varit desamma samt att kunderna skulle ha behövt ställa samma frågor. Dessutom 

hade jämförelser varit enklare att genomföra om samtliga bygglovsmedarbetare och kunder 
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hade liknande personligheter. Då observationerna gjordes av verkliga möten med verkliga 

kunder och medarbetare var detta givetvis inte möjligt, vilket innebär att ärendena, kundernas 

förförståelse samt frågor till bygglovsmedarbetarna skiljde sig åt vilket bygglovsmedarbetarna 

då anpassade sig efter. Däremot fanns givetvis den gemensamma nämnaren att samtliga 

samtal berörde bygglov och det fanns flera återkommande samtalsämnen i observationerna.  

6.2. Diskussion av resultat 
Syftet med studien var att undersöka bygglovsmedarbetarnas bemötande av kvinnliga och 

manliga kunder samt identifiera skillnader i bemötandet som kan härledas till kundernas kön. 

Vår tolkning från att ha genomfört observationer av två olika kommunikativa komponenter i 

kundbemötande är att bygglovsmedarbetarna på avdelningen är måna om att bemöta kunder 

på likvärdigt sätt. Av det som observerades kan inga skillnader i icke-verbalt bemötande, 

enligt oss, definitivt kopplas till könsskillnader. Det är mer troligt att eventuella skillnader 

grundas i bygglovsmedarbetarnas personligheter samt anpassning till kundernas ärenden.  

Som tidigare nämnt kunde de största skillnaderna i bemötandet urskönjas i bygglovs-

medarbetarnas verbala bemötande. Resultatet som har presenterats visar att bygglovsmed-

arbetarna bemöter sina kunder på ett likvärdigt sätt när det icke-verbala bemötandet studerats. 

Den tolkning som gjorts kring det verbala bemötandet är dock att det finns ett fåtal skillnader 

i bemötandet av manliga och kvinnliga kunder. En tolkning av detta resultat är att människors 

verbala mönster är så pass formade av samhället och rådande sociala strukturer att detta, om 

än omedvetet, påverkar hur vi beter oss mot kvinnor och män. Detta i sin tur påverkar vilka 

antaganden som görs om individen samt vilka frågor denne får utifrån dessa antaganden. 

Tidigare forskning har visat att medarbetarnas kunskap och insikt kring genus spelar stor roll i 

hur de även agerar (SOU 2006:75). Utan medvetenhet ser vi att det är svårt att gå emot de 

sociala strukturer vi omedvetet eller medvetet lärt oss att dela in vår omvärld i. Social-

konstruktionismen menar att synen på genus och vad som är manligt och kvinnligt 

konstrueras i sociala interaktioner och upprätthålls av sociala strukturer (Carlson, 2001; 

Lorber, 1994). Att samhällets normer om vad som anses vara manligt och kvinnligt tar sig 

uttryck i kommunikation kan ses i denna studie, exempelvis i det resultat som visade att 

antaganden i större utsträckning gjordes om män angående deras kunskap om byggnationer.  

Utan att ha en insikt i bygglovsmedarbetarnas förförståelse och attityder kring ämnet fick vi 

uppfattningen att de var medvetna om vikten av likvärdigt bemötande. Något som var tydligt 

var även medarbetarnas engagemang och intresse för denna studie och att de såg fram emot 
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att ta del av resultatet. Detta kan tolkas som en öppenhet kring att undersöka på hur 

situationen ser ut och utifrån det eventuellt ändra sitt agerande. Som tidigare nämnt var 

bygglovs-medarbetarna dock inte insatta i det faktum att studien inte enbart studerade 

bemötande generellt, utan med ett genusperspektiv.  

Utifrån studiens resultat kan vi identifiera ett fåtal skillnader i bygglovsmedarbetarnas 

bemötande av manliga och kvinnliga kunder. Ett resultat som framträder, på så vis att det har 

påvisat en betydande skillnad i en aspekt av hur bygglovsmedarbetarna bemöter sina kunder, 

är att det i större utsträckning görs antaganden om mäns ärenden och förmågor. Detta ser vi 

som mycket intressant och vad som gör det än mer intressant är att dessa antaganden inte bara 

innebar överskattningar av männen. Flertalet samtal har observerats där bygglovsmed-

arbetaren antagit att den manliga kunden inte haft den kunskap som krävs eller antagit att 

ärendet inte var väl förberett eller liknande. Dessa typer av antaganden var dock ingenting 

som kunde observeras i samtalen med kvinnor på samma sätt. Resultatet tyder därmed inte på 

förutfattade meningar om att män kan mycket om byggnationer och kvinnor lite, bland 

bygglovsmedarbetarna. Det tyder på att mycket få antaganden finns kring kvinnor och 

byggnationer över huvud taget. Flera studier har tidigare visat att husbyggnationer ses som en 

manlig sysselsättning och att det även råder en mansdominerad kultur inom branschen 

(Iacuone, 2005: Pringle & Winning, 1998). Studier menar även att det finns en negativ syn på 

kvinnor inom byggbranschen. Det som visat sig i vår studie är att det förvisso finns fler 

förutfattade meningar kring de manliga kunderna i bygglovsärenden, men däremot inga 

tecken på nedvärderande attityder till de kvinnliga kunderna.  

Det finns dock en ytterligare intressant iakttagelse rörande de kvinnliga kunderna. Som 

tidigare nämnts bemöttes kvinnliga kunder i fyra av samtalen. Detta medförde att analysen 

fick genomföras med det i åtanke. Vi ser att det här är en intressant aspekt i sig. Hur kommer 

det sig att det enbart var fyra, en fjärdedel, av de 16 mötena vi observerade som hölls med 

kvinnor? I kapitlet 2. Bakgrund redogörs för aktuell statistik kring yrkesverksamma inom 

byggbranschen och dessa siffror förklarar tydligt varför husbyggande än idag ses som en 

manlig sysselsättning. En intressant fundering är då ifall denna samhällsnorm gör att det i 

större utsträckning är männen i hushållen som tar ansvar för bygglov och liknande. Enligt 

socialkonstruktionismen är allmänt vedertagna sanningar om grupper och individer skapade 

och etablerade genom sociala processer och leder till handlingsmönster (Allwood & Erikson, 

2017). I och med detta ser vi att det är troligt att vi alla anpassar oss, mer eller mindre 

medvetet, efter dessa handlingsmönster och samhällsnormer. En kvinna kanske därför inte 
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upplever att det är hon som skall ha ansvar för bygglovsärenden, för att hon är färgad av 

samhällets förväntningar på kvinnor och män. En annan fundering är vad detta säger om 

bygglovsavdelningen. Denna studie har visat på ett något sånär likvärdigt bemötande, med ett 

fåtal skillnader, men vår studie är genomförd inom en viss tidsram. Bygglovsavdelningens 

bemötande av kvinnor under tidigare år är ingenting som vi har insyn i. Det är även värt att 

tillägga att det enbart var ett samtal som hölls med både en man och en kvinna. Hade det 

funnits fler liknande konstellationer hade det varit en intressant aspekt att studera vidare 

kring. Analysen av detta samtal, med paret, visade dock inte på några skillnader i bemötandet 

av mannen och kvinnan.  

Angående antaganden gjordes en intressant iakttagelse. I avsnittet om tidigare forskning 

redogjordes för en studie där kundbemötande ur ett genusperspektiv gjorts. En detalj som 

visade sig ha betydelse för den service kunden fick motta var dennes klädsel (Leigh, Herndon 

& Massey Kantak, 2013). I resultatet har redogjorts för ett samtal med en manlig kund i 

byggställ, då detta visade sig generera vissa antaganden. Hade det inte varit för mannens 

klädsel ser vi ingen anledning för bygglovsmedarbetaren att göra detta antagande om kundens 

yrke.  

Resultatet har även visat på att bygglovsmedarbetarna med större frekvens gav förklaringar 

kring regelverk och lagstiftning till de kvinnliga kunderna. Detta skulle kunna bero på en 

förutfattad mening om att kvinnor inte i lika stor utsträckning har insikt och kunskap i 

begrepp som har med detta att göra. Här vill vi dock vara noga med att framställa en möjlig 

förklaring. En aspekt som inte kan bortses från är att kundernas ärenden påverkar vad som tas 

upp och vilka frågor som ställs. Kundernas ärenden styr samtalens karaktär och 

bygglovsmedarbetare måste därmed anpassa sig till kunden. Detta var givetvis fallet i 

samtliga samtal som observerades och har problematiserats kring i avsnitt 6.1. Diskussion av 

metod. En annan kod där skillnad setts i bemötandet av kvinnliga och manliga kunder är 

uppmuntrande. Även om koden inte var en av de som observerades mest har ändå fastslagits 

att den förekom mer i samtalen med män än i samtalen med kvinnor. Hur detta skall tolkas 

finns otydligheter kring, men vi ser att även detta skulle kunna härledas till individuella 

skillnader i kommunikationsmönster och personligheter. 

Resultatet från denna studie har genererat ny kunskap inom en kontext som tidigare inte 

forskats kring. Något som detta resultat förhoppningsvis bidrar till är en tydligare inblick i det 

egna bemötandet hos bygglovsmedarbetarna. Även om bygglov generellt inte söks av aktiva 
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inom byggbranschen, utan av individer ur allmänheten, finns statistik som bekräftar att 

byggbranschen är kraftigt mansdominerad. Denna samhällsnorm är en av anledningarna till 

att vi ser att studien var relevant och aktuell. De observationer som gjorts och det resultat de 

lett till kan ge en inblick i hur kundbemötande kan te sig på en bygglovsavdelning och kan 

möjligen appliceras på andra sammanhang med liknande förutsättningar.  

6.3. Förslag på vidare forskning 
Att genomföra en mer omfattande studie skulle vara intressant, där det även kan ges utrymme 

för en jämförelse grundat på om bygglovsmedarbetaren är man eller kvinna och hur 

bemötandet skiljer sig då. Vid genomförandet av denna studie fanns inte möjlighet till detta 

på grund av få bygglovsmedarbetare och en sådan aspekt hade gjort identifiering av 

bygglovsmedarbetarna möjlig. I avsnittet om tidigare forskning har det dock redogjorts för 

studier som visat på att kvinnor och män bemöter andra på olika sätt och använder sig av 

olika kommunikativa mönster. Därför hade denna aspekt varit intressant att studera vidare 

kring.  

Att vidare undersöka bemötande ur ett genusperspektiv men att göra detta inom en annan 

kontext och utifrån detta jämföra resultaten är även något vi anser skulle vara intressant att 

genomföra. Detta skulle exempelvis kunna vara branscher där ett kön är starkt 

underrepresenterat eller dominerande. Att undersöka bemötande ur ett genusperspektiv av 

medarbetare inom byggbranschen anser vi skulle vara av värde. Utifrån att byggbranschen är 

en bransch som starkt domineras av män kan säkerligen tendenser finnas till ett inte helt 

likvärdigt bemötande av kvinnor och män. Att undersöka kundbemötande i en kvantitativ 

studie anser vi skulle vara ett alternativ tillvägagångsätt, utifrån att det skulle ge utrymme för 

att undersöka ytterligare aspekter och utforska samband mellan dessa. Att kombinera 

variabler så som kön, etnicitet och ålder och undersöka sambandet mellan dessa och 

kundbemötande skulle bidra med relevant information samt bidra till en bredare bild av hur 

kundbemötande i Sverige ser ut idag.  
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Bilaga 1. 

 
 
 
 
 
 

Kategorier Antal gånger Kommentar 

Avstånd    

Inom 3 meter – 120 cm ( Socialt )  

Inom 120 cm – 40 cm ( Personligt )  

Inom 40 – 0 cm ( Privat )  

  

Vinkel   

Mittemot ( 180 grader)  

Snett mittemot (inom 45 grader )  

Annat   

  

Beröring vid hälsning   

Handskakning   

Annan beröring   

  

Poser    

Korsade armar  

Korsade ben  

Framåtlutad  

Tillbakalutat / Avslappnad hållning  

  

Ögonkontakt    

Söker ögonkontakt  

Undviker ögonkontakt   

  
	 	

Observatör: _____________     Observation nummer: ______         Bygglovsmedarbetare nr: _____
   

Antal kunder: _________       Kön på kunder:______      Uppskattad ålder: _____       Tid på samtal: _____ 
 

Observationsschema - Kroppsspråk 



	

	
	

Gester   

Emblem  

Illustrerande gester  

Regulator  

  

Huvudgester   

Nickande  

Huvudskakning  

Huvudet på sned  

Beröring    

Annan huvudgest  

  

Beröring under samtal   

Ja / Nej   

  

Ansiktsuttryck   

Förvånad  

Skeptiskt  

Oförstående  

Förvirrad   

Uttråkad  

  

Positiv  

Road   

Respekterade  

Imponerad  

Annat  
 

Kommentarer: 
 

 



	

	
	

Bilaga 2. 

 
 
 
 
 
 

Kategorier Antal gånger Kommentar 

Avstånd    

Inom 3 meter – 120 cm ( Socialt )  

Inom 120 cm – 40 cm ( Personligt )  

Inom 40 – 0 cm ( Privat )  

  

Vinkel   

Mittemot ( 180 grader)  

Snett mittemot (inom 45 grader )  

Annat   

  

Beröring vid hälsning   

Handskakning   

Annan beröring   

  

Poser    

Korsade armar  

Korsade ben  

Framåtlutad  

Tillbakalutat / Avslappnad hållning  

  

Ögonkontakt    

Söker ögonkontakt  

Undviker ögonkontakt   

  

  

Observatör: _____________     Observation nummer: ______         Bygglovsmedarbetare nr: _____
   

Antal kunder: _________       Kön på kunder:______      Uppskattad ålder: _____       Tid på samtal: _____ 
 

Observationsschema – Icke-verbalt 



	

	
	

Gester   

Emblem  

Illustrerande gester  

Regulator  

  

Huvudgester   

Nickande  

Huvudskakning  

Huvudet på sned  

Annan huvudgest   

  

Beröring under samtal   

Ja / Nej   

  

Ansiktsuttryck   

Förvånad  

Skeptiskt  

Oförstående  

Frågande  

Positiv  

Glad   

Road   

Respekterande  

Imponerande  

Uttråkad  

Förvirrad   
 
	
	Kommentarer: 

 
 



	

	
	

Bilaga 3. 

Hej! 
 
Vi heter Emilia Kottorp och Johanna Skoglund och vi är studenter på Jönköping University. 
Nu läser vi vår sista termin på Personalprogrammet och skriver vår kandidatuppsats. Vi är 
oerhört tacksamma över att vi kan skriva uppsatsen i samarbete med er på 
bygglovsavdelningen under de kommande veckorna! 
 
Vår studie består av observationer av ert bemötande mot allmänheten, vare sig det är kunder 
eller potentiella kunder. Under observationerna kommer vi att anteckna och spela in samtalen, 
men vi kommer inte att delta i samtalen utan ska försöka vara så osynliga vi kan. 
Förhoppningsvis kommer ni att kunna genomföra samtalen så som ni i vanliga fall skulle.  
 
Inför vårt uppsatsskrivande har vi träffat [namn] och [namn] och bollat idéer. Skulle du ha 
frågor eller känna att du inte vill deltaga i vår studie, samtala då med [namn]. Vi vill att ni ska 
veta att vi kommer att hantera vår datainsamling från observationerna varsamt. Bland annat 
kommer inga namn att nämnas i uppsatsen och inte heller er yrkestitel. I studien benämner vi 
både [yrkestitel] och [yrkestitel] som bygglovsmedarbetare. De data vi samlar in kommer att 
användas till vår uppsats, men kommer sedan att förstöras inom sex månader.  
 
Stort tack för er medverkan. Vår förhoppning är att denna studie kommer att vara en tillgång 
för bygglovsavdelningen.  
 
Hör gärna av er vid funderingar. 
 
Kontaktuppgifter: 
Emilia: koem15xx@student.ju.se 
Johanna: skjo15xx@student.ju.se  
 

 
 
 
 

Med vänliga hälsningar, 
 

Emilia Kottorp & Johanna Skoglund 
Jönköping, 180308 

 
 
	
 

 

 



	

	
	

Bilaga 4. 

Samtyckesformulär 

 

I arbetet med vår kandidatuppsats på Personalprogrammet på Jönköpings University 

genomför vi en observationsstudie av bemötande bland medarbetare på bygglovsavdelningen.  
 

I vår uppsats kommer inga namn eller yrkestitlar att framgå, för att främja anonymitet. Det 

ljudmaterial som samlas in kommer att lyssnas på samt transkriberas. Detta material är det 

endast vi och eventuellt vår handledare som tar del av. Inom sex månader efter studiens slut 

kommer all data att förstöras. Den uppsats som materialet resulterar i kommer däremot att 

vara offentlig.  
 

Med detta dokument ger vi dig möjligheten att själv välja om du vill delta i vår studie. 

Även om du skriver under detta formulär har du ändå följande möjligheter: 

• Du kan när som helst bestämma dig för att du inte längre vill delta 

• Upp till 14 dagar efter att vi observerat dig har du möjlighet att kontakta oss och dra 

tillbaka ditt deltagande  
 

Ja, jag ger härmed mitt godkännande till att vara en del i studien. 

Namn: I________________________________________________ 

Ort och datum: __________________________________________ 

 

Stort tack! 

Emilia Kottorp och Johanna Skoglund 

 

	


