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                        Number of pages: 36 

Research has shown that behaviors displaying gender differentiation do occur, yet often unconsciously. The 

purpose of our research was to study gender awareness, and gender differentiation, in the context of cus-

tomer treatment. Through interviews with five municipal inspectors we found that the general knowledge of 

gender was limited. We also used observations in order to see occurrences of gender differentiation in the 

inspectors’ treatment of their customers. The results showed that male customers received more attention, 

open questions and compliments from the inspectors than female customers. Further the results showed 

signs of subordination in relation to male customers and gender bias toward female customers. In relation 

to the inspectors’ limited awareness the results concluded that increased knowledge and awareness of gen-

der differentiation could result in more equal and gender-neutral behavior in their treatment of customers.  

Search words: Gender, gender differentiation, customer-treatment, gender construction, social representa-

tion  

 

Postadress 

Högskolan för lärande 

och kommunikation (HLK) 

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING 

 

Gatuadress 

Gjuterigatan 5 

 

Telefon 

036–101000  

 

Fax 

036162585 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Jessica Keller, Angeline Millqvist 

Könsneutralt bemötande? 

En studie av kommunala inspektörers kundbemötande, ur ett genusperspektiv 

                                       Antal sidor: 36 

Forskning har visat att det förekommer skillnader i bemötandet av kvinnor och män, men att det ofta sker 

omedvetet. Syftet med denna studie var att undersöka kommunala inspektörers genusmedvetenhet och 

könsdifferentiering i bemötandet av sina kunder. Genom intervjuer med fem inspektörer fann vi att deras 

allmänna kunskap och medvetenhet om genus var begränsad. Vi använde även observationer för att under-

söka skillnader i inspektörernas bemötande av sina kunder beroende på kön. Resultatet visade att manliga 

kunder fick större uppmärksamhet, fler öppna frågor och mer beröm från inspektörerna än kvinnliga kun-

der. Ytterligare visade resultatet tendenser till underordning i mötet med manliga kunder och könsfördomar 

i bemötandet av kvinnliga kunder. I förhållande till inspektörernas begränsade kunskap och medvetenhet 

om genus drogs slutsatsen att ökad kunskap och medvetenhet om genus kan bidra till jämlikt och könsne-

utralt kundbemötande. 

Sökord: Genus, genusperspektiv, bemötande, kundbemötande, genuskonstruktion, sociala representationer 
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Inledning  
Vi möter varje dag människor i olika situationer och kontexter; på arbetsplatsen eller i skolan, 

på gatan och i affären, i bussen eller på gymmet. Medvetet och undermedvetet präglas våra 

beteenden av förväntningar, erfarenheter, fördomar och attityder vilket leder till att vårt bemö-

tande av människor varierar (Echeverri, 2000; Lakin, 2006). Forskning visar att bemötandet 

bland annat varierar beroende på kön, och redan i unga år behandlas flickor och pojkar olika 

(Constantinou, 2008; Eidevald, 2009; Månsson, 2000). Att människor beter sig olika gente-

mot män och kvinnor beror enligt genusforskning på att det finns uppfattningar av kvinnligt 

och manligt som leder till förväntningar på hur vi bör bete oss och vara (Connell, 2009). Trots 

att denna könsdifferentiering sällan är medveten och kan tyckas harmlös (Argyle, 1988), finns 

det en problematik med beteenden som särskiljer och behandlar människor olika, då det kan 

leda till sämre förutsättningar för en individ, eller till och med diskriminering. Trots att Sve-

rige rankas som ett av världens mest jämställda länder (The World Economic Forum, 2013; 

UNDP, 2013) finns det fortfarande stora gap i fråga om jämställdhet mellan män och kvinnor 

såväl i som utanför arbetslivet (Andersson-Skog, 2007; Bihagen & Ohls, 2006; SCB, 2014). 

Det är därför viktigt att fortsätta sträva efter att uppnå jämställdhet på alla plan i samhället och 

kanske framförallt uppmärksamma de subtila områden där ojämställdhet är svårupptäckt eller 

inte anses vara ett problem.  

Tidigare studier har undersökt och belyst hur undermedvetna beteenden bidrar till att kvinnor 

och män bemöts olika (Hedegaard, 2014; Sadker, 2000). Dessa studier har dock i huvudsak 

förekommit i utbildnings- och hälsovårdskontexter. Vi ser därför ett behov av att studera och 

belysa det potentiella upprätthållandet av ojämställdhet som sker genom såväl medvetet som 

omedvetet beteende i kontexter som rör kundbemötande. Syftet med vår studie är att under-

söka kommunala inspektörers kunskap och medvetenhet om genus, samt deras kundbemö-

tande, utifrån ett genusperspektiv. 

 

 

 

 



 

 

 

2 

Bakgrund 
I följande avsnitt utvecklas bakgrunden till studien genom klargörande av genus som pro-

blemområde, syfte och frågeställningar, teoretiska perspektiv samt tidigare forskning som lig-

ger till grund för studien.  

I stycket om genus som problemområde redogörs studiens pedagogiska ansats och huvudsak-

liga begrepp, samt den betydelse bemötandeperspektivet och genus har. Bemötande och genus 

beskrivs även utifrån jämställdhetsarbeten i flera kommunala verksamheter i Sverige och 

kopplingen till arbetslivet och Human Resources (HR) utvecklas. Slutligen lyfts betydelsen av 

omedveten kommunikation i bemötandesituationen i förhållande till studiens syfte.  

Genus som problemområde 

Studiens ingång till genus som problemområde tar en pedagogisk utgångspunkt. Enligt Ohls-

son, Granberg och Döös (2011) undersöker pedagogisk forskning hur människan utvecklar 

förståelse och bygger kunskap i den kontext individen finns i. Genom att undersöka vilka be-

teenden som framträder i människors bemötande av varandra kan därför ökad insikt, medve-

tenhet och förståelse skapas, vilket leder till lärande och utveckling. Denna så kallade peda-

gogiska process är enligt Nilsson, Wallo, Rönnqvist och Davidsson (2011) och Tedenljung 

(2008) en fundamental del av pedagogik i arbetslivet då den kan bidra till att förändra och ut-

veckla människor.  

Genus och jämställdhet  

Då genus och bemötande är centrala begrepp bidrar förtydliganden av begreppens definitioner 

och innebörd till en förståelse för hur de tolkas och används i studien. Innan 1980 fanns inte 

ordet genus. Begreppet växte under 80-talet fram som ett komplement, eller en distinktion, till 

begreppet kön med avsikt att belysa och ifrågasätta de stereotypa könsrollerna som män och 

kvinnor tillskrivits (West & Zimmerman, 1987). Browne (2007) menar att begreppet infördes 

för att klassificera individer socialt snarare än enbart biologiskt och sålunda beskriver hur 

kvinnligt eller manligt utgörs av idéer och beteende som skiljer dem åt. Enligt Kulick (1987) 

kan genus definieras som en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan könen. 

Vidare menar Connell (2009) att genus måste betraktas som en social struktur och inte ett ut-

tryck för biologi eller en fast dikotomi i människors liv eller personlighet. Alltså utgörs genus 

av tolkningen av könet och inte de faktiska biologiska skillnaderna mellan män och kvinnor. I 

denna studie definieras genus som sociala förväntningar och konstruktioner av könstillhörig-
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heten.  

Genusforskare har problematiserat den generella uppfattningen att kvinnliga och manliga 

egenskaper är biologiskt betingade. Anledningen till att stereotypa könsroller anses problema-

tiska är att kvinnor och män tillskrivs olika egenskaper där kvinnors egenskaper generellt an-

ses sämre eller underordnade mäns (Fenstermaker, West, & Zimmerman, 2002). Problemati-

ken med könsroller består sålunda av risken att människors medvetna och undermedvetna 

uppfattningar och attityder gentemot män och kvinnor kan bidra till ojämställdhet, diskrimine-

ring eller till och med förtryck mellan könen. Genusbegreppet används ofta i samband med 

begreppet jämställdhet, vilket innebär jämlikhet mellan könen.  Jämställdhetsbegreppet lyfts 

bland annat fram i den svenska diskrimineringslagen som  

”har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter 

och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-

het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder” (SFS 2014:958)1.  

Lagen gäller inte minst i arbetslivet och innebär därför ett stort ansvar för arbetsgivare att 

motverka diskriminering och ojämställdhet genom att ge kvinnor och män samma förutsätt-

ningar och möjligheter. Då jämställdhetsarbete gäller personalfrågor utgör HR en viktig 

funktion i organisationer för ansvar och möjlighet till medvetengörande och främjande av 

jämställdhet på arbetsplatsen.  

Jämställdhetsbegreppet delas emellanåt in i kvantitativ och kvalitativ kategori, där kvantitativ 

jämställdhet berör rättvis behandling inom mätbara områden såsom lön, arbetsvillkor, möjlig-

heter till inflytande och könsfördelning (Mark, 2007). Kvalitativ jämställdhet berör istället 

normer eller organisationskultur med stereotypa föreställningar om kön som begränsar männi-

skors förutsättningar och handlingsfrihet. Därför är det svårare att upptäcka inom vilka områ-

den kvalitativ jämställdhet råder eller saknas. Enligt Mark (2007) innebär kvalitativt jäm-

ställdhetsarbete att kritiskt analysera organisationer ur olika genus- och jämställdhetsperspek-

tiv. Detta för att främja jämställdhet i de värderingar, normer, kvalifikationer och kompetenser 

som finns i organisationen. Även bemötande är en del av kvalitativ jämställdhet då det har 

koppling till attityder och normer.  

                                                        

1 Diskrimineringslag (2008:567) Kap 1, § 1. 
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I olika kommuners och landstings jämställdhetsplaner återkommer beskrivningar av hur jäm-

ställdhetsarbetet ska ge ”likvärdig service och bemötande” (Malmö stad, 2009, s. 7), ”det 

kvinnliga och manliga perspektivet [ska] ges likvärdiga villkor [som] återspeglar sig i bemö-

tande och förhållningssätt” (Landstinget Kronoberg, 2013, s. 2) samt att jämställdhetsarbetet 

ska förbättra verksamheten, höja kvalitén och säkerställa att servicenivån är god och likvärdig 

oavsett kön (Jönköpings kommun, 2012). I Eskilstuna kommun finns målsättningen att 

”flickor, pojkar, kvinnor och män ska få ett likvärdigt bemötande av personalen. Service och 

tjänster ska kvalitetssäkras och vara lika tillgänglig, ha lika hög kvalitet och vara lika väl an-

passad för alla” (Eskilstuna kommun, 2011, s. 14). Även den kommunala verksamheten som 

undersöks i denna studie har liknande strategier och målsättningar för jämställdhetsarbete gäl-

lande bemötande. Däremot omnämns inte genusbegreppet lika frekvent som jämställdhetsbe-

greppet och får därför en perifer plats i verksamhetens jämställdhetsplan. Därför kommer 

även jämställdhetsbegreppet få visst utrymme i studien även om genusperspektivet är det pri-

mära fokusområdet. 

Bemötande 

Bemötande syftar på en handling som sker mellan två eller flera personer som möts i en kon-

text. Echeverri (2010) menar att bemötande berör karaktären och innebörden av ett beteende 

hos en person som förhåller sig till en annan person. Bemötandet kan enligt Braithwaite och 

Baxter (2008) te sig genom såväl verbal som beteendemässig interaktion mellan människor. 

Även Echeverri menar att beteendet ger uttryck för bemötande ”genom verbala uttryck och 

kroppsspråk” (Echeverri, 2000, s. 12) och beskriver vidare hur begreppet ligger nära ordet 

attityd och därför utrycker värderingar, åsikter, kunskaper eller förhållningssätt hos den som 

bemöter en annan individ. 

Människors bemötande präglas och påverkas alltså av deras attityder, erfarenheter, uppfatt-

ningar, förväntningar och fördomar (Deaux, 1984; Dovidio, Gaertner, & Kawakami, 2002; 

Echeverri, 2000; Lakin, 2006). Stor del av våra uppfattningar och attityder är medvetna men 

enligt Argyle (1988) och Stepanikova, Zhang, Wieland, Eleazer och Stewert (2011) kan be-

mötandet även präglas av omedvetet vanemässigt beteende eller fördomar som emellanåt stri-

der mot inställningen gentemot den vi möter. Det innebär att subjektiv förståelse och självin-

sikt kan visa sig stå i kontrast till beteendet. I kommunikation med en annan människa är ver-

bal kommunikation mer kognitiv och kontrollerad än den ickeverbala kommunikationen som 

oftare är undermedveten och okontrollerad (Gray & Ambady, 2006; Lakin, 2006; Mehrabian, 
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2007). Därför präglas sannolikt ickeverbal kommunikation tydligare av undermedvetna bete-

enden än verbal kommunikation och kan sålunda röja omedvetna uppfattningar och attityder. 

Denna studie kommer därför fokusera på såväl verbal som ickeverbal kommunikation i bemö-

tandesituationer, för att undersöka om det framträder beteenden som skiljer sig åt beroende på 

kön. Det är därför även relevant att kartlägga inspektörernas befintliga kunskap och medve-

tenhet av genus och jämställdhet för att förstå hur deras medvetenhet om genus stämmer 

överens med sättet på vilket de bemöter sina kunder.  

Bemötande kan dock ha olika karaktär vilket är synligt i hur professionellt bemötande skiljer 

sig från vardagligt. I ett professionellt bemötande finns nämligen ett formellt eller yrkesmäss-

igt syfte med mötet. Därför strävar det professionella bemötande efter att låta sig styras av vad 

som är till fördel för den andra parten, i detta fall kunden, istället för att påverkas av egna be-

hov, känslor eller impulser (Holm, 2002). Echeverri (2010) vill även skilja på formellt och 

informellt bemötande och menar att formellt bemötande är knutet till en yrkesroll och innebär 

ofta ett strikt, begränsat och återhållsamt beteende. Dock tenderar personer i serviceyrken att 

blanda formellt och informellt bemötande för att bevara en status av expertkunnighet och hie-

rarki och samtidigt visa hjälpsamhet och bygga vänskap (Echeverri, 2010). Då undersökning-

en av bemötande i denna studie sker i en formell och yrkesmässig kontext finns det anledning 

att förvänta sig att bemötandet har en professionell prägel, men trots detta kan innehålla såväl 

formella som informella inslag. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka kommunala inspektörers 

kundbemötande, samt kunskap och medvetenhet om genus. De frågeställningar som ligger till 

grund för studien är: 

1. Vilken befintlig kunskap och medvetenhet har inspektörerna om genus och jämställd-

het?  

2. Framträder det någon skillnad i inspektörernas bemötande beroende på kundernas 

kön? 

3. Hur stämmer inspektörernas kunskap och medvetenhet om genus överens med deras 

bemötande i den konkreta inspektionssituationen? 
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Teoretiska perspektiv 

I följande avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Socialkonstruktion-

istisk teori utgör en metateori och sedan förtydligar genusteori och social representationsteori 

hur genus och könsroller skapas och upprätthålls av människors förväntningar och beteenden. 

Vidare presenteras även olika kommunikationsteorier som ger stöd för syftet att undersöka 

och förstå hur verbal och ickeverbal kommunikation kan förmedla budskap om människors 

undermedvetna attityder och förhållningssätt.  

Socialkonstruktionistisk teori 

I studien används socialkonstruktionism som en metateori för att förklara och förstå sociala 

konstruktioner. Burr (1996) beskriver hur socialkonstruktionism tar en kritisk ansats gällande 

vår kunskap om världen och våra antaganden om det vi tar för givet. Verkligheten är därför 

ingen objektiv och absolut sanning, utan snarare en social konstruktion av kultur, kontext och 

historia människor lever i. Enligt Martinell Barfoed (2008) skapar människor sina egna vers-

ioner av verklighet och sanning utifrån sina personliga val och sociala interaktioner. Dessa 

versioner av verkligheten är föränderliga men samtidigt förankrade i samhället (Martinell Bar-

foed, 2008). Ofta följs socialkonstruktionistisk teori av ett kritiskt och problemfokuserat per-

spektiv med uppfattningen att världen skulle vara bättre om vissa sociala konstruktioner för-

ändrades eller försvann helt (Hacking, 1999). Genus kan beskrivas som ett sådant problem-

område, då det i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär att kvinnligt och manligt en-

bart är socialt konstruerat utifrån den kultur och kontext vi lever i.  

Genusteori 

Flera genusteorier bygger på social konstruktion och innebär att typiska kvinnliga och man-

liga egenskaper bör ses som sociala egenskaper som mer eller mindre skapas i relationer och 

strukturer i interaktionen mellan individer (West & Zimmerman, 1987). West och Zimmer-

man (1987) menar att anledningen till uppkomsten av könsskillnader beror på individers be-

nägenhet att kategorisera och skilja sig själva från andra. Eidevald menar att kategoriseringen 

av kvinnor och män är problematisk då det ”snarare är regel än undantag att vi som människor 

inte passar in i en generell förståelse eller definition av det ena eller andra könet” (Eidevald, 

2009, s. 50). Enligt Conell (2009) är genus en social struktur som inte skulle existera om 

människor inte själva skapade det. Genusteori och antagandet att genus konstrueras och upp-

rätthålls i sociala interaktioner och i bemötandet människor emellan utgör sålunda grunden för 
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studien. Problematiken uppstår när normer, attityder och idéer om genus skapar uppfattningen 

av ett överlägset beteende eller kön.  

Hirdman (1988) har i sin forskning beskrivit hur osynliga regler och normer kring kvinnligt 

och manligt skapar ”genuskontrakt”. Dessa kontrakt består enligt Hirdman (1988) av tre 

grundläggande principer. För det första hålls män och kvinnor isär och ses som dikotomier 

(motsatser), för det andra värderas det manliga högre än det kvinnliga genom hierarkier och 

för det tredje är alla med och skapar denna genusordning, oftast omedvetet (Hirdman, 

Genussystemet-reflexioner kring kvinnors sociala underordning, 1988). Genuskonstruktioner 

skapar sålunda ett motsatstänkande som enligt Manns och Hirdman (u.å) bidrar till skillnader 

mellan könen, särhållande och makt. Eidevald (2009) beskriver problematiken med att språk 

och bemötande snarare reproducerar föreställningar om verkligheten än representerar den. 

Detta sker bland annat genom ”positionering” vilket innebär att individer anpassar sig till den 

kontext, de förväntningar och de möjligheter som finns. De förväntningar som finns på kvinn-

ligt och manligt bidrar därför till att kvinnor och män positionerar sig olika. Eidevald menar 

även att vi strävar efter att anpassa oss i förhållande till dominant beteende vilket kan bidra till 

att vi på sikt ”uppfattar vissa positioner som vårt sanna jag” (Eidevald, 2009, s. 59). Därför 

påverkar även andras bemötande uppfattningen av oss själva och vårt beteende. Detta per-

spektiv skapar förståelse för hur attityder och beteenden bidrar till att påverka och skapa ge-

nusstrukturer och mönster som synliggörs i mötet med människor.  

Social representationsteori 

Teorin om sociala representationer förklarar hur förståelsen av världen och vardagsvetande 

formas i sociala interaktioner med andra människor (Chaib & Orfali, 1995). Med andra ord 

skapas kunskap genom interaktion och kommunikation mellan individer, och genom idéer och 

uppfattningar om olika objekt (fenomen, ting eller människor) konstrueras även gemensamma 

värderingar och kultur. Enligt Skånfors (2013) är begreppen förankring och objektifiering an-

vändbara verktyg för att förklara den process som sker i sociala representationer. Förankring 

visar på det samspel där individer tolkar, jämför och relaterar existerande gemensamma kun-

skaper och erfarenheter i den sociala tillvaron. Objektifiering förklarar att konkreta små och 

stora vardagliga handlingar och samtal blir synliga uttryck för gemensamma idéer. Dessa så 

kallade representationer hjälper människor att få orientering i den sociala verkligheten (Chaib 

& Orfali, 1995).  
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Teorin skiljer vardagskunskap och den stereotypa eller naiva kunskapsformen, från den rat-

ionella, vetenskapliga kunskapen, vilket innebär att man kan ha åsikter om olika objekt utan 

att nödvändigtvis ha erfarenhet eller vetenskaplig kunskap om dem. Då representationer är 

beroende av ”sättet på vilket en människa betraktar ett objekt” (Granbom, 2011, s. 56) bidrar 

det vardagliga vetandet till att konstruera vår kulturs normer, fördomar och stereotypa upp-

fattningar, vilket också påverkar våra beteenden gentemot objekten. I likhet med social kon-

struktion menar sociala representationer att dessa värderingar, attityder, mönster eller repre-

sentationer skapas och formas i ”kommunikativa kontexter, genom intra- och intergruppsrelat-

ioner” (Chaib & Orfali, 1995, s. 20). Moscivici (2000) betonar kommunikationens roll i skap-

andet av sociala representationer bland annat genom sociala betingelser, där ”kommunikat-

ionen bestämmer det innehåll, den betydelse och det värde som tillskrivs objektet” (Chaib & 

Orfali, 1995, s. 43). I förhållande till denna studie är social representationsteori relevant för 

förståelsen om hur beteende, attityder, språk, interaktion, kommunikation och uppfattningar 

bidrar till att skapa den normbaserade sociala verklighet vi lever i. Det är även relevant för att 

förstå att våra beteenden gentemot andra människor påverkas av våra uppfattningar, idéer och 

attityder om dem eller av det vi tar för givet. 

Verbal och ickeverbal kommunikation 

Antagandet om att vår kunskap om världen konstrueras och skapas i sociala interaktioner 

människor emellan innebär att språk och diskurs bidrar till att påverka och skapa verkligheten 

(Gergen, 1999). Dynamiken i sociala interaktioner får därför stort fokus i kommunikations-

forskning eftersom tal och språk bidrar till denna konstruktion. Dock menar Argyle (1988) att 

den språkliga kommunikationen inte enbart består av ord. Som komplement till ord används 

paraspråk, det vill säga utfyllnadsläten, pauser, volym och talhastighet men även synliga sig-

naler som ögonkontakt, huvudnickningar, ansiktsuttryck, gester och riktning av ansikte som 

kommunikationsmedel (Argyle, 1988). Även Echeverri (2000) skriver att exempelvis nick-

ningar, paraspråk, avbrytningar och ansiktsuttryck kan kommunicera förståelse och bekräf-

telse i det som sägs, avbrytning kan tyda på roller eller maktposition, och att rytm i talet och 

rumslig placering kan påverka kommunikationen och tolkningen av vad som uttrycks i mötet. 

Detta bidrar till att belysa vikten av att undersöka såväl verbal som ickeverbal kommunikation 

i studien av bemötande. 

Mehrabian (2007) har i sina studier om ickeverbal kommunikation funnit tre viktiga delar i 

öga mot öga-kommunikation: betoning och tonläge, ord samt ansiktsuttryck, där ansiktsut-
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trycket står för mer än hälften av det som kommuniceras och orden enbart en liten del. Hegs-

tröm (1979) som studerat verbal kommunikation kritiserar dock Mehrabians forskning och 

menar att den enda typ av kommunikation som Mehrabian mäter är attityder vilket problema-

tiserar generaliseringen av den ickeverbala kommunikationens betydelse. Dock är flera fors-

kare överens om att ickeverbal kommunikation i större utsträckning är omedveten än verbal 

kommunikation och därför bidrar till betydelsefull information som komplement eller kontrast 

till den språkliga kommunikationen (Argyle, 1988; Gray & Ambady, 2006; Lakin, 2006; 

Mehrabian, 2007). Gray och Ambady (2006) skriver att ansiktsuttryck kan ge ledtrådar om 

undermedvetna känslor eller erfarenheter då de kräver liten eller ingen medvetenhet och är 

svårare att kontrollera än det verbala språket. Lakin förklarar varför kroppsspråk är intressant 

att undersöka då:  

”Nonverbal communication conveys information automatically about our social rela-

tionships, emotions, prejudices, personalities, and expectations, as well as indicates ex-

isting levels of rapport or the desire to create rapport” (Lakin, 2006, s. 72)  

och Gray och Ambady att: 

”Some bodily movements, when observed carefully, can paint a portrait of complex in-

terpersonal processes that would otherwise lie beyond awareness, not only to an exper-

imenter but also to the interactants” (Gray & Ambady, 2006, s. 52).  

Med andra ord kan beteende och kroppsspråk förmedla information om en person utan att 

personen nödvändigtvis är medveten om det.  

Det finns även andra teorier som betonar undermedvetna beteenden. Communication Ac-

comodation Theory demonstrerar bland annat hur behovet av tillhörighet visar sig i tendenser 

att anpassa och härma tal och språkinnehåll efter den man talar med (Giles, 2008). Dessa ten-

denser kan även ses i hållning, gester och liknande beteenden, även kallat the Chameleon Ef-

fect, vilket innebär att människor omedvetet anpassar sig i interaktion med andra (Gray & 

Ambady, 2006). Det finns även situationer som visar hur individer tenderar att bete sig 

tvärtemot den andra parten, speciellt i situationer av dominans då människor tenderar att un-

derkasta sig i interaktion med en dominant person och dominera i interaktion med en under-

kastad person (Gray & Ambady, 2006). 
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Echeverri (2000) skriver att kommunikationsforskning till störst del studerar språklig kom-

munikation men att det i kundmötet är intressant och relevant att mäta såväl verbal som icke-

verbal kommunikation då de båda förmedlar viktig information. Då tidigare forskning om 

kroppsspråk primärt har skett i laboratoriekontexter med specifika fenomen som undersöks i 

experimentform (Echeverri, 2000) saknas det forskning kring kundbemötande i vardagliga 

situationer.  

Sammanfattningsvis utgör dessa teoretiska perspektiv en grund för att förstå hur människor 

genom interaktion och kommunikation, verbal som ickeverbal, skapar och upprätthåller ge-

nuskonstruktioner genom sociala representationer. Dessa representationer speglas i uppfatt-

ningar, idéer, beteenden och attityder.  

Tidigare forskning 

Följande avsnitt redogör för tidigare forskning som berör bemötande ur ett genusperspektiv. 

Studier visar tydliga tendenser till olika bemötande beroende på kön gentemot såväl barn som 

vuxna. Eftersom forskningen kring bemötande och genus i stor utsträckning har genomförts i 

utbildningssektorn eller inom hälso- och sjukvården berör detta avsnitt främst de kontexterna. 

Trots begränsad forskning i kontexter av kundbemötande har nedan redovisad forskning rele-

vans för studien då den undersöker samma fenomen trots att kontexterna skiljer sig åt.  

Bemötande ur ett genusperspektiv 

Tidigare studier av bemötande ur ett genusperspektiv har fokuserat i huvudsak på hur pedago-

ger bemöter barn olika. I förskolans läroplan står det exempelvis sedan 1998 att flickor och 

pojkar ska ha ”samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan be-

gränsningar från stereotypa könsroller” (SKOLFS 2011:69). Trots detta visar forskning att 

pedagogers beteende skiljer sig åt mellan pojkar och flickor. Constantinou (2008) menar att 

även om man kan utgå ifrån och förutsätta att de flesta pedagoger gör sitt bästa för att vara 

rättvisa och ge jämlika möjligheter för alla studenter, är det inte ovanligt att de hamnar i sina 

egna stereotypa attityder och behandlar pojkar och flickor olika. En studie av 20 skolor i Eng-

land visar hur lärare generellt har lägre förväntningar på flickor än pojkar och hur pojkar får 

fler frågor och utrymme att tala än flickor i klassrummet (Warrington & Younger, 2000). 

Även Sadker (2000) menar att pojkar får mer uppmärksamhet i klassrumskontexten och att 

lärare undermedvetet fokuserar på pojkarna och ger dem tydligare och mer frekvent uppmärk-

samhet. Trots att uppmärksamheten kanske inte alltid är önskad hos vissa pojkar, menar Sad-
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ker (2000) att det oavsett innebär sämre förutsättningar för flickor eftersom forskning visar att 

uppmärksamhet från lärare är förknippad med studentprestation. Liknande tendenser syns 

även i svensk forskning. I en studie av yngre barn i en svensk förskola visade resultaten att 

barn utsätts för genuskonstruktion med hjälp av pedagogerna som i vissa situationer uppmunt-

rade pojkarna i gruppen att dominera genom att ge dem mer talutrymme och uppmärksamhet 

(Månsson, 2000). Även Eidevald (2009) har i sin forskning funnit att förskolan bidrar till att 

skapa könsroller hos barnen, vilket påverkar deras beteende. I likvärdiga situationer position-

eras och behandlas pojkar och flickor olika vilket bidrar till att genus konstrueras. Sadker och 

Zittleman skriver att:  

”Although most teachers want to teach all children equitably, boys and girls often re-

ceive different treatment. Teachers call on boys more often then girls, wait longer for 

boys' answers, and provide more precise feedback to boys. But they also punish boys 

more than girls, even when their behavior is similar. Girls are more likely to be quiet in 

class and be praised for neatness. In their classroom visits, principals need to observe 

how teachers interact with students and to note whether there is a persistent pattern of 

gender differentiation. When teachers are made aware of their unintentional bias, they 

will usually make an effort to be more equitable” (Sadker & Zittleman, 2005, s. 29).  

Studien visar alltså att även om lärarnas intention ofta är att ge eleverna samma behandling 

följer inte alltid dessa deras faktiska bemötande och beteende mot eleverna. Studien tyder 

även på att medvetenhet kring det omedvetna beteendet kan skapa en vilja att anstränga sig 

för att frambringa ett mer könsneutralt bemötande.  

Liknande tendenser syns i forskning inom hälso- och sjukvård där attityder och bemötande 

från personalen varierar beroende på patientens kön. Foss och Sundby (2003) visar i sin studie 

att sjukvårdspersonals attityder gentemot patienter påverkas av stereotypa eller fördomsfulla 

uppfattningar av att kvinnor är mer krävande än män. Denna uppfattning var genomgående 

karakteristisk i undersökningen oberoende av personalens kön och uppenbart till kvinnliga 

patienters nackdel i bemötande och vård. Även Smirthwaite (2007) skriver i sin rapport om 

könsfördomar, eller så kallad genusbias, i sjukvården och om studier som visar att kvinnors 

besvär oftare bedöms vara relaterade till emotionella eller psykosociala problem än männens. 

Detta resulterar i att män generellt får del av noggrannare medicinska utredningar och behand-

lingar än kvinnor. Street (2002) bekräftar i sin studie att medicinska beslut kan påverkas av 

genusrelaterade fördomar då män och kvinnor med liknande sjukdomar fått olika diagnoser 
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och behandlingar. Sålunda bidrar genusbias till att samma symptom tolkas och behandlas 

olika beroende på patientens kön, vilket i sin tur innebär att social konstruktion även kan fö-

rekomma inom medicinska diagnoser (Smirthwaite, 2007).  

En studie av slumpmässigt utvalda långtidssjukskrivna visar att kvinnor känner sig sämre be-

mötta i sjukvården än män. En tredjedel av kvinnorna och en fjärdedel av männen upplevde 

att de blivit bemötta nonchalant eller respektlöst eller att sjukvårdspersonalen varit stressad, 

inte lyssnat eller tvivlat på patientens besvär (Smirthwaite, 2007). I en annan studie rörande 

konsultation av patienter möttes kvinnor av ”dramatiska uttalanden och negativa stängda frå-

gor” medan män istället möttes med ”lugnande uttalanden och positiva ledande frågor” 

(Hedegaard, 2014). Även detta tyder på att det förekommer stereotypiska attityder samt dis-

kriminerande beteende beroende på kön i sjukvården.  

En tidigare studie av bemötande i en verksamhet i Eskilstuna kommun synliggjorde ett behov 

av att ställa fler öppna frågor, inte rikta frågor till kvinnor och män beroende på om frågan 

hade teknisk eller ”mjuk” karaktär eller beroende på vem som var mer ”framåt”. De såg också 

ett behov av att vara vaksam på att inte förmedla fördomar om män och kvinnor genom jar-

gong (Lindén, 2012). Genom granskningen medvetandegjordes sålunda beteenden som skilj-

de sig mellan kvinnor och män baserade på fördomar och attityder gentemot kön. Tidigare 

forskning visar alltså tendenser till att beteende och bemötande av kvinnor och män skiljer sig 

åt beroende på kön och i förhållande till tidigare forskning inom ämnet syns en brist på forsk-

ning som behandlar just kundbemötande utifrån ett genusperspektiv.  

Metod 
I följande avsnitt redogörs urval av undersökningsobjekt, datainsamlingsmetod, genomfö-

rande, analysmetod och dataredovisning samt etiska överväganden och studiens trovärdighet.   

Urval  

I dialog med jämställdhetsstrategen i en mellanstor svensk kommun initierades en kontakt 

med en kommunal verksamhet som uttryckte intresse för att medverka i studien. Verksamhet-

en arbetade med kundbemötande i form av inspektioner. Initialt förväntades samtliga tio in-

spektörer i verksamheten delta i studien för ett så omfattande resultat som möjligt. Dock av-

böjde en av inspektörerna till att medverka och sedan visade det sig att enbart fem av inspek-

törerna hade möjlighet att delta i såväl intervjuer som observationer. Fem inspektörer ansågs 
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dock vara såväl tillräckligt som ett lämpligt antal i och med valet av att utföra en intervju och 

tre observationer med varje inspektör. Inspektörerna bestod av fyra kvinnor och en man, och 

samtliga inspektörer bemötte en kvinnlig och två manliga kunder var under observationerna. 

Då inspektionerna var oannonserade, var det omöjligt att på förhand avgöra vilket kön kunden 

hade. Dock eftersträvades en jämn fördelning av kvinnor och män för att lättare kunna se 

mönster och avvikelser och på så vis öka studiens trovärdighet. Därför ombads inspektörerna 

att om möjligt schemalägga inspektioner på såväl kvinnodominerade som mansdominerade 

arbetsplatser för att få en variation av kvinnliga och manliga kunder under observationerna. 

Då flertalet inspektioner skedde på kvinnodominerade arbetsplatser fanns en osäkerhet om 

tillräckligt många observationer med manliga kunder skulle kunna genomföras för att kunna 

dra en giltig slutsats. Dock genomfördes inspektionerna slutligen med sammanlagt tio man-

liga och fem kvinnliga kunder.  

Datainsamlingsmetoder 

För att grundligt kunna besvara frågeställningarna om inspektörernas kunskap om genus såväl 

som deras bemötande av sina kunder användes både intervjuer och observationer i studien. 

Samtliga inspektörer intervjuades först och sedan utfördes tre observationer per inspektör. 

Trost (2010) förklarar att en kvalitativ studie är att rekommendera om intresset i undersök-

ningen är att förstå individers resonemang och handlande. Kvalitativa metoder fokuserar på 

individers tänkande, lärande, handlande och självuppfattning i kulturella och vardagliga situ-

ationer (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009). Valet att utföra en kvalitativ studie gjordes med 

syfte att undersöka problematiken med genus genom att studera individers medvetenhet och 

handlande. I förhållande till genusteori och teorin om sociala representationer utgjorde därför 

intervjuer och observationer metoder för att undersöka hur genus skapas och upprätthålls i 

sociala kontexter genom kommunikation.  

För att undersöka inspektörernas kunskap om genus användes semi-strukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod. Det innebär att forskaren på förhand väljer ut huvudsakliga frågor 

att utgå ifrån, samtidigt som det finns utrymme för improvisation och öppenhet under inter-

vjutillfället (Arksey & Knight, 1999). Det ger även informanterna möjlighet att inom vissa 

ramar fritt uttrycka sina subjektiva åsikter och tankar kring ämnet (Arksey & Knight, 1999; 

Fangen & Nordli, 2005). Fördelen med semi-strukturerade intervjuer var möjligheten att till 

viss del följa en struktur som säkerställde intervjuernas jämförbarhet, men även möjligheten 

att ställa öppna frågor för mer detaljerade svar. Semi-strukturerade intervjuer kunde därför 
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bidra med viktig information om inspektörernas kunskap, insikt, uppfattning och medvetenhet 

om genus och jämställdhet i förhållande till frågeställningen.  

För att undersöka hur inspektörerna bemötte sina kunder gjordes observationer. Enligt Fangen 

och Nordli (2005) bidrar observationer till att uppfatta vad deltagarna gör och kommunicerar i 

kontexter som inte strukturerats av forskaren. Det ger även forskaren tillgång till information 

som deltagaren inte vill eller kan presentera vid en intervju samt möjlighet att studera deras 

omedvetna handlingar (Fangen & Nordli, 2005). Då syftet med studien var att undersöka om 

bemötandet gentemot kvinnliga och manliga kunder skilde sig åt kunde därför omedveten 

kommunikation tillföra betydelsefull information. Kylén (2004) menar att nackdelen med ob-

servationer är att de baseras på observatörens tolkning och därmed inte uppnår full objektivi-

tet. Det går inte heller att undvika deltagarnas påverkan av observatören vilket också bör tas i 

beaktning (Kylén, 2004). Observationer utgör däremot en grund för att bilda förståelse för hur 

sociala strukturer skapas ur social interaktion genom att fokusera på de vardagliga situationer 

och sammanhang som tas för givna (Møthe, 2009). I förhållande till studiens teoretiska per-

spektiv bidrog observationerna sålunda med information om medvetna och omedvetna bete-

enden som bidrar till att skapa sociala strukturer.  

Intervjuerna bidrog med information om inspektörernas egenupplevda kunskap, medvetenhet 

och uppfattning medan observationerna åskådliggjorde inspektörernas beteende i bemötandet. 

Dessa resultat utgjorde därför en grund för att i analysen besvara den sista frågeställning om 

inspektörernas medvetenhet och kunskap om genus och jämställdhet stämmer överens med 

sättet på vilket de bemöter kvinnor och män under sina inspektioner. 

Konstruktion och genomförande av intervjuer och observationer 

Då det var synligt att genus hade en perifer roll i olika kommuners jämställdhetsplaner förut-

satte vi att jämställdhetsbegreppet skulle vara mer välkänt för inspektörerna. Därför ställdes 

även frågor rörande jämställdhet med anledning att vidga förståelsen för inspektörernas kun-

skap och medvetenhet om genus. Intervjuerna strukturerades i en intervjuguide bestående av 

elva frågor2 om genus, jämställdhet och bemötande. 

Frågorna var primärt av öppen karaktär men vid stängda frågor kompletterades de av följdfrå-

gor för att få utförliga svar. I de fall då svaren avvek från ursprungsfrågan och tog en intres-
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sant vändning ställdes spontana följdfrågor. För att skapa utförlig förståelse för inspektörernas 

nuvarande kunskap och medvetenhet om genus utformades frågor rörande såväl tidigare som 

befintlig kontakt med begreppet i och utanför arbetslivet. De elva frågorna gav tillfredsstäl-

lande information för att i förhållande till frågeställningen förstå inspektörernas medvetenhet 

och kunskap, samt kunna analysera hur det stämmer överens med deras bemötande. För att 

testa frågornas begriplighet och relevans gjordes först en provintervju med en utomstående 

respondent. Intervjun visade att respondenten förstod intervjufrågorna korrekt men användes 

inte i resultatet då respondenten inte tillhörde verksamheten. Intervjuerna utfördes sedan med 

varje inspektör. Användningen av intervjuguide säkerställde att samma frågor ställdes och 

bidrog till att analysen bestod av tillförlitligt material. De fem intervjuerna varade i 9-16 mi-

nuter vardera, spelades in och transkriberades innan analysen. 

Observationerna strukturerades med utgångspunkt i Brewerton och Millwards (2001) resone-

mang kring icke-deltagande observationer. Rollen som icke-deltagande observatörer gav möj-

lighet att studera interaktionsprocessen i inspektörernas bemötande utan att själva delta i in-

teraktion eller samtal. Brewerton och Millward (2001) menar att så länge observationen inte 

är helt ostrukturerad är någon form av checklista eller observationsmall ett lämpligt hjälpme-

del. Då hjälpmedlet sågs som en guide snarare än en checklista refereras den till som en ob-

servationsguide.3 Thomas (2011) skriver att en observationsguide med förbestämda antagan-

den strukturerar och säkerställer att observationerna blir så objektiva som möjligt då de obser-

veras utifrån samma kriterier och fokus. Observationsguiden blev därför ett logiskt val då den 

bidrog till att fastställa att insamlade data skulle mäta liknande beteenden och sålunda utgöra 

en giltig grund för analysen. Genom kommunikationsteorier och tidigare forskning förvärva-

des viss kunskap om beteenden och uttryck som kunde förväntas bli synliga i interaktionerna. 

Dock fanns en risk att missa övriga iakttagelser av beteenden, formuleringar eller kommenta-

rer som skulle kunna ha relevans för resultatet vid låsning till fasta observationskategorier. 

Därför skapades en observationsguide utifrån vissa specifika kategorier med plats för övriga 

anteckningar. 

Observationsguiden skapades med inspiration från Echeverris (2000) forskning kring bemö-

tande utifrån aspekter som använts i hans observationer. Utöver dessa aspekter användes yt-

terligare vissa aspekter som befästs i tidigare forskning inom kommunikation (Argyle, 1988; 
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Braithwaite & Baxter, 2008; Gray & Ambady, 2006; Mehrabian, 2007). Med tanke på be-

gränsningarna med dokumentation och analys av den språkliga kommunikationen gavs icke-

verbal kommunikation större utrymme i observationsguiden. Aspekten verbal kommunikation 

i observationsguiden fokuserade primärt på hur det sades framför vad som sades i interaktion-

en. Utifrån tidigare forskning och teorier om verbal och ickeverbal kommunikation (Argyle, 

1988; Echeverri, 2000; Mehrabian, 2007) inkluderades följande aspekter med tillhörande un-

derrubriker som vägledning för observationerna. Dessa var: a) framtoning, b) kroppsposition 

och gestikulering, c) personlig sfär, d) tonläge, hastighet, betoning och paraspråk, e) språkin-

nehåll och frågekaraktär, f) ansiktsuttryck och ögonkontakt.  

Inledningsvis utfördes en provobservation i vilken vi båda deltog som observatörer för att sä-

kerställa att aspekterna i observationsguiden hade relevans samt en samstämmig uppfattning 

och tolkning av bemötandet. Då aspekterna upplevdes ha relevans i besvarandet av frågeställ-

ningarna användes provobservationen som datamaterial. I följande observationer deltog end-

ast en observatör då inspektörerna ansåg att två observatörer kunde skapa osäkerhet hos kun-

den och sålunda störa den vardagliga kontexten i vilken observationerna ämnades utföras. 

Samtliga inspektioner gav relevant underlag och data för analysen frånsett två inspektioner. 

En inspektion fick på grund av ombyggnation ersättas av en ny och en annan påverkades av 

utomstående faktorer som hade inverkan på resultatet. Delar av den observationen uteslöts 

därför i analysen då det fanns begränsningar gällande observationens giltighet. Inspektionerna 

varierade i snitt mellan 30-70 minuter. 

Analysmetod och redovisning av data 

Som analysmetod för intervjuerna och observationerna användes innehållsanalys eftersom den 

går att använda i alla kontexter och meddelandekaraktärer samt eftersträvar objektivitet såväl 

som validitet, reliabilitet och jämförbarhet (Neuendorf, 2002). Utifrån ett bestämt syfte samlas 

data ur vilken enheter utvinns och kondenseras för att sedan delas in i koder som tolkas och 

upprättar teman (Graneheim & Lundman, 2004). I enlighet med denna metod transkriberades 

först inspektörernas intervjusvar och delades sedan in i meningsenheter efter innehåll. Me-

ningsenheterna placerades i en kolumn och ytterligare kolumner skapades för kondenserade 

meningsenheter och kodning. I kondenseringen förkortades meningar och fraser för att be-

gränsas till innehållets kärna och sedan skapades en kod för att enklare se vilka enheter som 

hörde samman. Detta gjorde datamaterialet överskådligt och skapade förutsättningar att samla 

de enheter vars koder stämde samman vilket slutligen möjliggjorde kategoriseringen av lik-
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värdiga enheter i subkategorier och kategorier. Slutligen bildade kategorierna teman utifrån 

vilka rubrikerna i resultatet är hämtade. Dessa teman bestod av: a) uppfattning av genus och 

jämställdhet, b) bekantskap med begreppen, c) uppfattning av könsskillnader och d) upple-

velse av bemötande. 

Tabell 1. Innehållsanalys av intervjuer 

Meningsenhet Kondenserad me-
ningsenhet 

Kod Subkategori Kategori Tema 

1. Hm, ja det är väl det i så fall att jag tänker, 
jag är ju inte så påläst på det här, men jag 
tänker ju då att genus är just det, själva bio-
login att man är man eller kvinna 

Genus är själva 
biologin att man är 
man eller kvinna 

Genus är 
biologiskt 

 
Uppfattar att 
det är skillnad 
på genus och 
jämställdhet 
 

 
Betydelse av 
genus i för-
hållande till 
jämställdhet 

 
Uppfattning 
av genus och 
jämställdhet 

1.och att jämställdheten är lite mer är hur 
omgivningen liksom påverkar 

Jämställdheten är 
hur omgivningen 
påverkar 

Jämställdhet 
kopplat till 
omgivningen 

2. Ja, det blir en ganska komplex fråga då 
med tanke på att jag inte är insatt så det är 
svårt att ge ett bra relevant svar på den 

Komplex fråga och 
svårt att svara 

Begränsad 
kunskap 

Vet inte/ kan 
inte svara på 
det 

 

En liknande metod användes även i analysen av observationerna då kommunikation och bete-

enden enligt Neuendorf (2002) kan analyseras innehållsanalytiskt genom utvinning av enheter 

och kodning. Neuendorf (2002) menar nämligen att det finns studier av ickeverbal kommuni-

kation där forskare utifrån systematiskt och objektivt kodningsschema studerat paraspråk, 

kroppslig position och ansiktsuttryck vilket ger stöd för innehållsanalytisk metod. Detta ger 

även stöd för observationsguiden att utgöra en grund för innehållsanalys då observationerna 

utgjorts av samma systematik och kategorier som de Neuendorf (2002) omnämner, utifrån 

vilka data således kan analyseras med hög reliabilitet.  

I analysen av observationerna sammanställdes tolkningsenheterna i två kolumner beroende på 

kundens kön. Anteckningarna likställdes sedan med kondenserade tolkningsenheter då de be-

stod av tolkningar och sammanfattningar av den kommunikation och de beteenden som ob-

serverats. Därför utgjorde anteckningarna redan den kondenserade kärna de tillskrivits i ob-

servationsguiden. Sålunda var i stort sett samtliga tolkningsenheter redan placerade i katego-

rier utifrån de aspekter som observerats och behövde enbart kodas och struktureras i förhål-

lande till subkategorier tillsammans med övriga enheter. Utifrån dessa subkategorier skapades 

sedan kategorier och de teman som utgör rubrikerna för resultatet av observationerna. Dessa 

teman bestod av: a) professionell framtoning, b) variationer i språkligt innehåll c) variationer i 

kroppsspråk och d) variationer i ögonkontakt.  
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Tabell 2. Innehållsanalys av observationer  

 
Etiska överväganden och studiens trovärdighet 

Det är viktigt att grunda all forskning på etiskt sunda normer och värderingar för att säkra stu-

diens kvalitet (Bryman, 2011). Därför genomfördes studien noggrant i linje med de forsk-

ningsetiska riktlinjer som Vetenskapliga Rådet (u.å.) påvisar. Riktlinjerna värnar om anony-

mitet, konfidentialitet och frivillighet gällande delaktighet i forskningen samt att undvika par-

tiskhet och eftersträva transparens i metod och tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Inför stu-

dien gavs inspektörerna muntlig och skriftlig information rörande studiens genomförande, 

konfidentialitet av material, anonymitet samt möjlighet att som deltagare när som helst av-

bryta sitt deltagande i studien utan anledning. Samtliga fem inspektörer gav sitt skriftliga sam-

tycke4 till att medverka i studien. Trots att kundernas beteende inte var i fokus var det viktigt 

att även få deras medgivande då deras medverkan i interaktionen och vår inblick i deras orga-

nisation var oundviklig. Därför gavs även kunderna likvärdig information om studiens syfte 

och konfidentialitet samt möjlighet att avstå från deltagande. Kunderna fick läsa information-

en och samtliga lämnade sitt medgivande till att medverka under observationerna. Genom an-

vändningen av intervju- och observationsguide eftersträvades största möjliga objektivitet i 

datainsamlingen genom likvärdiga frågor och observation av likvärdiga beteenden. All in-

formation och data som samlades in och berörde inspektörer, kunder och organisationer be-

handlades även med stor känslighet. 

För att säkerställa inspektörernas anonymitet övervägdes användningen av könsneutrala namn 

i resultatet. Dock ansåg vi att inspektörernas kön hade betydelse för analysen av resultatet. Då 

fyra inspektörer var kvinnor och endast en var man behövde därför den manliga inspektören 

lämna sitt samtycke till att hans kön redovisades i resultatet. Detta på grund av att åtminstone 

                                                        

4 Se bilaga 3 

Tolkningsenhet 
Kvinnlig kund 

Tolkningsenhet 
Manlig kund 

Kod Subkategori Kategori Tema 

 2. Berömmer kunden under ett 
flertal tillfällen under inspektionen 

Berömmer 
kontinuerligt 

Beröm  
 
Tal och 
språk 
 

 
 
Variat-
ioner i 
språkligt 
innehåll 

2. Ger ett fint beröm en gång om 
K:s ställe i slutet. 

 Berömmer i 
slutet 

Mindre 
Beröm 
 4. Under samtalet ges inget beröm 

för åtgärder eller särskilda rutiner, 
det görs det däremot under kontrol-
len. 

 Berömmer i 
slutet 
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verksamheten och de medverkande skulle kunna spåra studiens resultat till honom som indi-

vid. Efter att ha varit i kontakt med inspektören lämnade han dock sitt samtycke. 

För att en studie ska anses trovärdig och tillförlitlig bör den uppfylla vissa kriterier. Enligt 

Larsson (2005) är gränsen mellan kvalitén eller tillförlitligheten i framställningen och trovär-

digheten i resultatet något flytande. Ett kriterium för tillförlitlighet är att utforma studiens 

data, argument och resonemang på ett sådant sätt att den klarar en noggrann granskning och 

kan övertyga det vetenskapliga samhället. För att klara detta krävs att läsaren inte finner några 

avgörande svagheter i arbetet, att framställningen håller en god röd tråd och innehåller logiska 

och trovärdiga argument (Larsson, 2005). Detta gjordes genom att i studien redogöra för, och 

säkerställa, att resultatet förenats med teorier, metodval och analysmetod, samt inkluderat re-

levant tidigare forskning. På så vis skapas en transparens för läsaren att förstå under vilka 

villkor resultatet är giltigt.  

Vidare menar Larsson (2005) att en tolkning av ett resultat byggs upp av interaktionen mellan 

del och helhet. Dessa delar kan liknas vid ett pussel där bitarna är beroende och förstås av 

varandra. För att få en helhetsbild lästes först resultatet och sedan analyserades varje enskild 

del för sig i form av mening- eller tolkningsenheter. En tolkning av god kvalitet består av få 

motsägelser mellan del och helhet (Larsson, 2005). Det krävs dock medvetenhet om de brister 

som finns i tolkningarna som görs. Att de enheter, koder och kategorier som urskildes och 

skapades i analysen av resultatet överensstämde med helheten i analysen tyder därför på att 

tolkningen håller god kvalitet. Trots att de flesta delarna överensstämmande med helheten, har 

såväl de tolkningar med stor betydelse för frågeställningarna som övriga tolkningar redogjorts 

för i resultatet. Det har även tagits i beaktande att tolkningarna som gjorts i analysen inte varit 

felfria eller opåverkade av subjektivitet. Denna medvetenhet bidrar dock till större trovärdig-

het, tillförlitlighet och objektivitet i studien. 

För minsta möjliga påverkan på deltagarnas beteende utfördes observationerna med försök att 

som observatör vara en naturlig del av situationen och sammanhanget. Genom att utföra ob-

servationer i inspektörer och kunders naturliga vardagskontext försäkras, enligt Fangen och 

Nordli (2005), högre validitet än om observationerna utförts under arrangerade villkor. Dock 

förekom oundvikligen viss påverkan från oss som observatörer då inspektörerna var medvetna 

om att deras bemötande skulle observeras utifrån ett genusperspektiv. Det är däremot svårt att 

säga hur stor påverkan det hade på inspektörernas bemötande, då stor del av ickeverbal kom-
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munikation sker omedvetet (Argyle, 1988). Trots insikten om studiens syfte och påverkan av 

vår närvaro som observatörer, bör därför den vardagliga kontexten i vilken observationerna 

utfördes bidra till att öka trovärdigheten i studien. 

Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet av intervjuerna och observationerna. Data har deltats in un-

der rubriker i förhållanden till de teman som skapats i innehållsanalysen. Dessa resultat kart-

lägger inspektörernas kunskap och medvetenhet av genus och jämställdhet samt deras bemö-

tande under inspektionerna. I förhållande till studiens forskningsfrågor har resultatet delats in 

för att besvara varje enskild frågeställning. Intervjuer ligger till grund för svar på den första 

frågeställningen och observationerna svarar på den andra. Den tredje frågeställningen besva-

ras av resultatet från såväl intervjuer som observationer då de sammantaget utgör grunden för 

att tolka och besvara frågan. 

Inspektörerna har givits de fingerade namnen; Caroline, Per, Sofie, Beatrice och Elin för att 

enklare följa med i texten.  

Kunskap och medvetenhet om genus och jämställdhet 

Analysen av intervjuerna resulterade i kategorier, vilka beskrev inspektörernas förståelse av 

begreppen genus och jämställdhet, vilken kontext de kommit i kontakt med begreppen samt 

vilken uppfattning de har av skillnader i bemötandet av män och kvinnor. 

Uppfattning av genus och jämställdhet 

Inspektörernas uppfattning av genus och jämställdhet skiljde sig åt. Samtliga inspektörer var 

dock enade om att jämställdhet handlar om jämlikhet, möjlighet till samma förutsättningar 

och att inte göra skillnad på könen. Generellt uttryckte inspektörerna däremot en osäkerhet 

kring innebörden av begreppet genus. Caroline och Sofie delade uppfattningen att genus 

handlar om könstillhörighet medan Beatrice och Elin menade att genus handlar om könsroller 

eller det sociala könet. Per, Beatrice och Elin uttryckte en osäkerhet kring begreppets bety-

delse. Beatrice förklarade att ”jag använder nog sällan det begreppet faktiskt… jag har inte 

funderat så mycket över det heller” och inte heller Elin uppfattade att hon förstod helt vad be-

greppet innebar. Gällande jämställdhet höll samtliga inspektörer med om att det handlar om 

jämlikhet, möjlighet till samma förutsättningar och att inte göra skillnad på könen. I fråga om 

skillnader mellan begreppen genus och jämställdhet upplevde samtliga inspektörer en osäker-
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het och begränsad kunskap i ämnet. Sofie uppfattade att genus handlar om att ”man försöker 

urskilja på något sätt mellan kön” och ”när man pratar jämställdhet försöker man prata mer 

jämlikhet och så, det är ju kanske det som är skillnaden”. Caroline hade en liknande uppfatt-

ning av genus som ”att man är man eller kvinna” och jämställdhet som ”lite mer hur omgiv-

ningen liksom påverkar”. Elin tyckte också att det var svårt att svara på, ”för mig innan har 

det mest varit att det är lite samma sak men jag inser ju nu att det kanske inte riktigt är det 

men nej, jag kan inte säga exakt vad skillnaden är”. Elin beskrev dock jämställdhet som jäm-

likhet och genus som könsroller och det sociala könet.  

Bekantskap med begreppen  

Inspektörernas bekantskap med begreppen genus och jämställdhet varierade. Generellt ut-

tryckte inspektörerna att begreppet jämställdhet var mer bekant än genus. Sofie och Caroline 

delade uppfattningen att jämställdhetsbegreppet ofta förekommer i media. Samtliga inspektö-

rer nämnde verksamhetens arbetsplatsträffar (APT) som en kontext där de emellanåt talat om 

jämställdhet, dock fanns det frågetecken kring vilket fokus och vilken prioritet jämställdhets-

arbetet får i verksamheten. Caroline, Beatrice och Elin menade att verksamheten inte priorite-

rar jämställdhetsarbetet men att de tagit del av viss information på APT. Elin förklarade att 

”vi hade med [jämställdhetsarbete] som en punkt på vår APT men vi sa liksom inget så där 

särskilt om det” och Caroline beskriver att ”de har haft [jämställdhetsplanen] här, någon sådan 

liten bok då som man kunde få kika i typ på fikabordet, men det har ju inte varit så att man 

känner att man har fokuserat på det något vidare”. Per och Caroline beskrev en begränsad 

kunskap om verksamhetens jämställdhetsarbete och Sofie hade inte reflekterat över det. När 

det gällde genusbegreppet var det enbart Elin och Sofie som förklarade hur de tidigare kom-

mit i kontakt med begreppet. Elin förklarade att det var genom debatter på tv eller sociala me-

dier i tal om feminism och politik medan Sofie uppgav att hon tagit del av det i tidigare ut-

bildning.  

Uppfattning av könsskillnader  

De flesta av inspektörerna uttryckte att det fanns skillnader mellan kvinnor och män men var 

osäkra på orsaken till skillnaderna. Caroline menade att kvinnor ofta är mer självkritiska och 

ställer högre krav på sig själva än män och att detta bidrar till att man som kvinna också stäl-

ler högre krav på andra kvinnor. Både Sofie och Beatrice beskrev att kvinnor eventuellt har 

svårare än män att ta plats och komma fram. Sofie betonade skillnader i lön och hur hon i ett 

tidigare mansdominerat yrke ”bara för att jag var kvinna” upplevde en attityd från medarbe-
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tare av ”att jag kanske inte gör ett lika bra jobb som en man”. Även Elin lyfte fram skillnader 

inom deras verksamhet, ”att det är lite orättvist ibland när det gäller löner då exempelvis, att 

det ibland känns som att kvinnorna ligger efter även här då, precis som på många andra stäl-

len”. Beatrice uppfattar att män har lättare för att göra karriär och blir oftare lyssnade på. Per 

höll med om att det i mötet med kunder som exempelvis ett gift par ”är det männen oftast som 

kliver fram mer än vad kvinnorna gör”. Även Sofie menade att det i mötet med en man och 

kvinna oftast är mannen ”som tar ansvaret och griper in, han som vill svara på alla frågor”. 

Dock fanns det en osäkerhet kring vad orsakerna till detta var. Caroline menade att ”det kan 

ha med antingen om det ligger i generna eller om det är miljön som påverkar” och Per säger 

att ”det är något att de känner att de måste ta ansvaret eller steget eller om det är förutbestämt 

det vet jag inte”. Elin uppgav att ”jag tror inte att det är speciellt stor skillnad på pojkar och 

flickor när de föds, men jag tror att det blir ganska stor skillnad för att vi behandlar tjejer och 

killar olika”. Även Beatrice menade att uppfostran och inställningen, eller ”tänket”, kan ha en 

påverkan på skillnaderna mellan kvinnor och män. 

Upplevelser av bemötande 

I fråga om inspektörerna beter sig olika i mötet med kvinnor och män var det generellt inget 

de reflekterat över. Caroline och Sofie var osäkra men menade att det kanske sker omedvetet. 

Beatrice hade svårt att komma på något konkret exempel men menade att ”det är säkert så att 

man kanske har… undermedvetet gör olika”. Även Elin berättade att ” nej, jag är inte med-

veten om att jag gör sådana skillnader i alla fall men det gör jag säkert ändå, men inte med-

vetet”. Hon förklarade även att anledningen till att man kanske gör skillnad omedvetet kan 

bero på att ”jag är ju van att det är skillnad, ja men jag har ju också vuxit upp på det sättet att 

man gör skillnad och då är det väl så man gör tror jag”. Beatrice höll med om att anledningen 

till att man bemöter män och kvinnor olika kan ha med uppväxten att göra ”vad man har med 

sig och själv hur man har blivit bemött” och ”man kanske inte tänker på hur man agerar i 

vissa situationer”. Beatrice tror sig ändå gå in i en yrkesroll som är professionell och att even-

tuella skillnader till största del beror på hur samtalet ter sig och hur man själv blir bemött som 

inspektör. Per berättade att ”jag går in i en annan roll när jag utför mitt yrke” och att han ”inte 

gör skillnad på folk” utan beter sig lika mot båda kön. Sofie beskrev att hon försöker anpassa 

sig efter personen men i exempel uppgav hon situationer som rörde män. Hon berättar även 

om ett tillfälle när den manliga kunden enbart tilltalade hennes manliga kollega.  
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Slutligen uppfattade ingen av inspektörerna att deras egen könstillhörighet påverkade bemö-

tandet i deras yrke, men det fanns en osäkerhet kring om det kan ske omedvetet. Caroline me-

nade att hon som kvinna ”kanske ställer högre krav på kvinnor också fast jag tror inte att jag 

gör det på inspektion men det kan vara så”. Sofie hade inte reflekterat över det men uttrycker 

också att det kan ske omedvetet. Elin tror att hon kanske hade bemött kunderna annorlunda 

om hon varit man och förklarar att ”jag tror att det absolut kan vara så att jag väljer att ta 

mindre plats ibland än om jag hade varit en kille” men att det är svårt att vara medveten om 

det. Beatrice upplever inte att hon bemöter kvinnor och män olika utan försöker vara profess-

ionell. Hon förklarar dock att ”man kanske identifierar sig mer med kvinnor på plats, man 

känner sig mer avslappnad”.  

Framträdande skillnader i bemötande beroende på kön 

I analysen av observationerna framträdde fyra olika teman. Dessa berör inspektörernas pro-

fessionella framtoning i mötet med kunderna, deras språkliga innehåll, kroppsspråk, samt 

ögonkontakt.  

Professionell framtoning  
Under denna rubrik samlas intrycken av inspektörernas framtoning med fokus på hälsning, 

avslut och övergripande framtoning under inspektionerna. 

Vid hälsning ger samtliga inspektörer ett professionellt intryck men de skiljer sig dock i 

huruvida de har en mer formell eller informell framtoning. Vid inledningen tar Elin de man-

liga kunderna i hand men inte den kvinnliga. Caroline blir mer informell och personlig vid 

slutet på inspektionen med den kvinnliga kunden till skillnad mot de manliga kunderna där 

hon ger ett mer formellt intryck. Även Sofie ger ett formellt intryck vid avslut men med skill-

naden att vid de två inspektionerna med manliga kunder sammanfattar hon inspektionen, frå-

gar om de har några frågor och visar sedan sina kontaktuppgifter om det skulle dyka upp 

några funderingar framöver, medan i den tredje, med en kvinnlig kund, sammanfattar hon in-

spektionen för att sedan direkt hänvisa till sina kontaktuppgifter vid frågor och funderingar. 

Generellt hade inspektörerna en professionell, tydlig, noggrann, vänlig och säker framtoning. 

Per hade vid en inspektion med en manlig kund en något mer försiktig framtoning då han kom 

vid en, för kunden, olämplig tidpunkt. Caroline hade en försiktig framtoning men blev gradvis 

mindre försiktig efter varje inspektion.  
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Varierande språkligt innehåll  

Under denna rubrik samlas de kategorier som rör paraspråk, tonläge, anpassning av språket, 

formuleringar, språkkaraktär samt frågekaraktär. 

Under observationerna i mötet med manliga kunder använde samtliga inspektörer paraspråk 

under tiden kunden talade. I mötet med de kvinnliga kunderna användes paraspråk dock be-

tydligt mindre. Gällande betoning och tonläge går Beatrice i mötet med de manliga kunderna 

upp i slutet av meningarna vilket hon inte gör i mötet med den kvinnliga kunden. I mötet med 

den ena manliga kunden anpassar hon även språket och dialekten efter kundens sätt att tala. I 

mötet med den kvinnliga kunden använder Beatrice ett annat tonläge jämfört med de manliga 

kunderna.  

Under en inspektion med en manlig kund använder Elin något vaga formuleringar såsom ”jag 

tycker nästan det” eller ”jag tycker kanske att ni ska se över det” vid svar på kundens frågor. 

Sofie, Elin, Per och Beatrice blir under samtal med manliga kunder avbrutna flera gånger. 

Samtliga inspektörer accepterar att de blir avbrutna förutom Per som vid ett tillfälle bryter 

tillbaka. I samtal med kvinnliga kunder förekommer inga avbrytningar från vare sig kunden 

eller inspektörens sida. I mötet med såväl kvinnor som män ger Sofie och Beatrice kunderna 

förslag på hur det kan åtgärda uppkomna problem, dock upplevs vissa förslag till de kvinnliga 

kunderna vara av mer förtydligande karaktär. När en kvinnlig kund förklarar att de även får 

inspektioner från annat håll svarar Beatrice att ”då är det bra om du läser igenom protokollen 

ordentligt” och Sofie säger vid flera tillfällen att ”nu har ni ju inte den utmaningen men om 

den dyker upp så är det viktigt att ni kollar upp rätt information kring det”. Samtliga inspektö-

rer använder förtydliganden gentemot såväl kvinnor som män för att försäkra sig om att de 

själva och kunderna uppfattat informationen korrekt. 

I bemötandet av manliga kunder ger samtliga inspektörer kunderna beröm under ett par eller 

flera tillfällen. Generellt sett framträder en skillnad som visar att de manliga kunderna får be-

röm kontinuerligt under inspektionerna medan de kvinnliga tenderar att få det mer samman-

fattningsvis i slutet. Gällande karaktär på frågorna observerades att samtliga inspektörer stäl-

ler ledande frågor till såväl kvinnliga som manliga kunder. Däremot ställs fler stängda frågor 

till kvinnliga kunder medan manliga kunder tenderar att få fler öppna frågor.  
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Varierande kroppsspråk  

Detta tema omfattar de kategorier som berör gestikulering, handrörelser, kroppslutning, 

kroppshållning, huvudlutning, positionering i förhållande till kund, arm- och benpositioner-

ing, öppet eller stängt kroppsspråk samt personlig sfär.   

Sofie och Beatrice gestikulerade mer i mötet med kvinnor än män. Sofies gester tenderar även 

att ta mindre plats och ske mer framför bröstet i samtalet med de manliga kunderna i förhål-

lande till den kvinnliga. Elin, Beatrice, Caroline och Sofie tenderar att använda händerna mer 

i mötet med män än kvinnor. De fingrar med pennor, klockor, ringar och pillar i hår och an-

sikte. Per har händerna vid sidan om kroppen eller i fickorna, samt under hakan när han lyss-

nar till samtliga kunder. Kroppspositionen varierar men sticker inte ut i något fall. Däremot 

syns en skillnad i Sofies kroppshållning där hon har en rak rygg i mötet med den kvinnliga 

kunden medan den är betydligt mer hopsjunken i hennes möten med manliga kunder. Samt-

liga inspektörer står någorlunda tillvända sina kunder under inspektionen. Elin, Sofie och Ca-

roline har huvudet något nedlutat i samtal med manliga kunder vilket leder till att blicken rik-

tas upp mot kund. Det finns även tendenser hos Caroline, Per och Beatrice att luta huvudet på 

sned i mötet med manliga kunder. Caroline gör även detta gentemot kvinnlig kund men det 

gör inte Per.  

Inga framträdande skillnader syntes gällande positionering i förhållande till kund, arm- och 

benpositionering eller i öppet och stängt kroppsspråk. De tenderar att variera men inte skilja 

sig i möten med vare sig kvinnliga eller manliga kunder. Gällande personlig sfär uppfattades 

inte heller några framträdande skillnader. 

Varierande ögonkontakt  

Under detta tema redovisas de kategorier som avser ögonkontakt, ansiktsuttryck samt munrö-

relser.  

Gällande inspektörernas ögonkontakt observerades framträdande skillnader. Elin, Beatrice, 

Caroline och Sofie tar ögonkontakt med samtliga kunder men Per till störst del med den 

kvinnliga kunden. Då kunderna talar behåller samtliga inspektörer ögonkontakt med kunden. 

Per, Sofie, Beatrice och Elin behåller ögonkontakt när de själva tilltalar kvinnliga kunder, 

men när de talar till manliga kunder tenderar samtliga inspektörer att oftare titta bort eller 

undvika direkt ögonkontakt. Gällande ansiktsuttryck och munrörelser observerades inga skill-

nader i inspektörernas bemötande av sina kunder. 
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Hur stämmer kunskapen och medvetenheten om genus överens med 

bemötandet?  

Utifrån resultatet i intervjuanalysen synliggjordes inspektörernas varierande och förhållande-

vis begränsade kunskap om genus och jämställdhet. Generellt hade inspektörerna en tydligare 

förståelse för innebörden av jämställdhet än genus. Det generella intrycket var att bekantskap-

en med begreppen varit begränsad, trots att samtliga inspektörer förklarade att jämställdhets-

frågan fått utrymme under personalmöten. Dock upplevde flera att frågan inte prioriterats på 

arbetsplatsen trots att de uttryckte att det var viktigt och önskvärt. De som uppgav att de 

kommit i kontakt med begreppet genus tidigare upplevde ändå begränsad kunskap om inne-

börden av det. De flesta inspektörer delade uppfattningen att det förekommer skillnader mel-

lan män och kvinnor men uttryckte en osäkerhet kring orsaken till skillnaderna. Inspektörerna 

hade varierande uppfattningar av hur skillnaderna tar sig i uttryck men uttryckte viss medve-

tenhet om ojämställdhet i arbetslivet och förståelse för social konstruktion. Trots uppfattning-

en att det förekommer skillnader mellan könen var det ingen som tänkt på eller upplevt att de 

bemöter män och kvinnor olika. Däremot spekulerade de i om det kan ske omedvetet. 

Gällande observationerna observerades i vissa aspekter inga avvikande beteenden eller fram-

trädande skillnader i inspektörernas bemötande av sina kunder. Samtliga inspektörer hade ett 

professionellt framträdande som varierade mellan formellt och informellt. De mest framträ-

dande skillnaderna i inspektörernas bemötande var bland annat att de oftare gav manliga kun-

der beröm än kvinnliga. De gav även männen större talutrymme och fler öppna frågor, medan 

de kvinnliga kunderna fick självklara råd. Inspektörerna ställde fler stängda frågor till de 

kvinnliga kunderna. I bemötandet av manliga kunder framträdde i några fall beteenden och 

kroppsspråk som kunde tyda på undergivenhet. Samtliga inspektörer undvek ögonkontakt of-

tare i bemötandet av manliga kunder än kvinnliga.  

Som svar på den sista frågeställningen framkom det att inspektörerna hade begränsad kunskap 

om genus och medvetenhet om sitt eget bemötande i ett genusperspektiv. Då samtliga inspek-

törer vid något tillfälle bemötte sina kunder olika beroende på kön kan det tyda på omedvetet 

beteende då de inte upplevde att de gjorde skillnad på män och kvinnor. Sålunda visar resulta-

tet att okunskap kan stå i relation till omedvetet beteende.  
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Analys och tolkning av resultat 
Resultatet tolkades och analyserades utifrån studiens teoretiska perspektiv och visade olika 

tendenser. Delvis synliggjorde resultatet att inspektörernas kunskap om problematiken med 

genus var begränsad och de saknade även medvetenhet om skillnaderna i deras eget bemö-

tande gentemot kvinnor och män. Inspektörernas omedvetna handlande speglades sålunda i de 

kommunikationsteorier som menar att stor del av våra uppfattningar och attityder är medvetna 

men att vårt bemötande trots detta även präglas av omedvetet vanemässigt beteende eller för-

domar som emellanåt strider mot vår inställning gentemot den vi möter (Argyle, 1988; 

Stepanikova, et. al., 2011). Resultatet visade även att inspektörernas bemötande tenderade på-

verkas av könsfördomar då kvinnorna fick självklara råd vilket inte gavs till männen. Vidare 

åskådliggjorde resultatet att män oftare fick beröm och att inspektörerna använde paraspråk 

mer frekvent i samtal med männen, vilket utifrån Echeverris (2000) forskning kan tolkas som 

bekräftande språk. De manliga kunderna fick även större talutrymme och möjlighet att ställa 

frågor oftare än de kvinnliga, vilket i ljuset av Hirdmans (1988) teorier förklaras av genuskon-

trakt som skapar och upprätthåller hierarki och maktpositioneringar mellan kvinnor och män. 

I ljuset av dessa genuskontrakt urskildes även tendenser till osäkerhet och undergivenhet hos 

inspektörerna. Uttrycket och förändringen i deras hållning, handrörelser, huvudlutning, gesti-

kulering, ögonkontakt och vaga formuleringar i mötet med manliga kunder visade en indikat-

ion på osäkerhet. Denna tolkning och analys gjordes utifrån de kommunikationsteorier som 

belyser hur människor omedvetet anpassar sitt beteende i interaktion med människor utifrån 

en önskan av tillhörighet, men även i interaktioner där dominans skapar beteenden av under-

ordning (Gray & Ambady, 2006).  

Diskussion 
Diskussionen är uppdelad i resultat- och metoddiskussion. Utifrån studiens resultat ges slutli-

gen förslag på vidare forskning i ämnet. 

 

Resultatdiskussion 

I nedanstående avsnitt diskuteras tolkningarna av resultatet i relation till de frågeställningar, 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning som ligger till grund för studien. 
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Okunskap i förhållande till omedvetet handlande 

Generellt uttrycker inspektörerna en osäkerhet kring genus vilket tyder på att de inte reflekte-

rat över begreppet eller problematiken kring begreppet i större utsträckning. Det finns även 

begränsad reflektion av deras eget bemötande i förhållande till kundernas kön. Vår tolkning är 

att skillnaderna i inspektörernas bemötande av sina kunder därför sker omedvetet. Trots en 

vilja att agera professionellt och könsneutralt gör inspektörerna i vissa aspekter skillnad på 

kunderna beroende på deras kön. Inspektörernas bemötande tyder på att små till synes obetyd-

liga beteenden och kommentarer kan bidra till att skapa och upprätthålla ojämställdhet. Det är 

dock viktigt att förstå att det som observerats i denna studie inte är tydliga förtryckande bete-

enden utan omedvetna handlingar. Dessa beteenden hade troligtvis inte uppfattats om studien 

inte tydligt haft som fokus att utifrån teorierna om genus och sociala representationer belysa 

och uppmärksamma de beteenden som är en del av vardagen och som tas för givna.  

Hade det funnits större kunskap och medvetenhet om problematiken med genus och de struk-

turer som genus skapar (West & Zimmerman, 1987) hade möjligtvis resultatet visat färre 

skillnader i bemötandet. Medvetandegörande av beteenden kan nämligen, enligt Sadker och 

Zittlemans (2005) studie om pedagogers bemötande av elever, bidra till att man anstränger sig 

mer för att behandla och bemöta människor lika. Anknytningen mellan okunskap och omed-

vetet beteende synliggörs sålunda i vår studie. Enligt social representationsteori utgör det 

omedvetna beteendet en del av den vardagskunskap som tas för givet (Moscovici, 2000). Det 

innebär att inspektörernas beteenden gentemot kvinnor och män speglar deras underliggande 

attityder och uppfattningar, trots att dessa beteenden eventuellt strider mot deras uppfattning 

av sitt eget handlande. De omedvetna skillnaderna tas helt enkelt för givet. Vidare innebär det 

att inspektörernas handlande inte enbart särskiljer, utan även bidrar till att skapa skillnader 

mellan män och kvinnor. Kommunikation och interaktion bidrar nämligen enligt social repre-

sentationsteori till att bestämma en människas betydelse och värde (Chaib & Orfali, 1995). 

Om kvinnors och mäns beteende kommunicerar ett ojämställt förhållande mellan könen, 

skapar och befäster dessa sociala representationer även uppfattningar och värderingar av att 

kvinnor och män bör behandlas olika utifrån deras könstillhörighet. Det omedvetna handlan-

det skapar sålunda kunskap, värderingar och normer som innebär olika förutsättningar för 

kvinnor och män.  

Hirdman (1988) belyser problematiken med att alla är med och skapar denna genusordning, 

ofta omedvetet. Svårigheten med omedvetet beteende är att det fortsätter att skapa och upp-
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rätthålla strukturer i samhället som inte är eftersträvansvärda. Genom ökad medvetenhet och 

kunskap om genus skulle sålunda även beteenden kunna medvetandegöras och förändras. Det 

är därför viktigt att organisationer, arbetsgivare och HR-ansvariga uppmärksammar kvalitativ 

jämställdhet såväl som kvantitativ, men även att de tar ansvar för att utveckla jämställdhetsar-

bete så att det leder till förändrade attityder och beteenden i, och förhoppningsvis även utan-

för, arbetslivet.  

Män får beröm och kvinnor självklara råd 

Constantinou (2008) visar i sin forskning tendenser till att pedagoger, trots en vilja att be-

handla eleverna lika, ofta hamnar i stereotypa attityder där flickor och pojkar behandlas olika. 

Liknande resultat är synliga i denna studie, då inspektörerna i intervjuerna svarat att de inte 

upplever att de gör skillnad i sitt bemötande gentemot män och kvinnor. Trots det urskiljs 

framträdande skillnader. De manliga kunderna fick bland annat fler öppna frågor än de kvinn-

liga, vilket även Månsson (2000) uppmärksammar i sin studie som visar att pedagoger i vissa 

situationer ger pojkar mer talutrymme och uppmärksamhet än flickor. Det obalanserade talut-

rymmet var även synligt i ett fall där inspektören gav de manliga kunderna möjlighet att ställa 

frågor i slutet av inspektionen medan den kvinnliga kunden hänvisades till att kontakta in-

spektören gällande frågor.  

Det är även tydligt i resultatet att de manliga kunderna får mer beröm och bekräftelse än de 

kvinnliga kunderna. Detta beteende kan liknas med tidigare forskning som visar att manliga 

patienter bemöts av positiva ledande frågor, i motsats till de kvinnliga som istället får nega-

tiva och stängda frågor (Hedegaard, 2014). Det är även synligt i studier där manliga elever får 

mer fokus, uppmärksamhet och fler frågor vilket innebär sämre förutsättningar för kvinnliga 

elever (Sadker, 2000; Warrington & Younger, 2000). Om män redan som barn får mer upp-

märksamhet, talutrymme och beröm än kvinnor, kan det vara en anledning till varför män har 

bättre självförtroende och vågar ta för sig mer. Denna uppfattning åskådliggjordes nämligen i 

intervjuerna med inspektörerna och speglar deras syn på skillnaderna mellan män och kvin-

nor. 

En tidigare undersökning tyder på att frågor av teknisk karaktär riktas till män och frågor av 

”mjukare” karaktär till kvinnor (Lindén, 2012). Tendenser till liknande könsfördomar är även 

märkbara i vårt resultat. De kvinnliga kunderna får nämligen förslag på åtgärder av ”enklare” 

eller mer självklar karaktär än vad männen får, vilket kan tyda på fördomar om att de inte be-
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sitter samma kunskap eller förmåga som männen. Dessa könsfördomar är även synliga i Foss 

och Sundbys (2003) studie som visar att sjukvårdspersonalen uppfattar att kvinnor är mer 

krävande än män. Denna uppfattning var genomgående oberoende av personalens kön och 

uppenbart till kvinnliga patienters nackdel i bemötande och vård. Även i Smirthwaites (2007) 

rapport leder könsfördomar till skillnader i bemötande då kvinnliga patienters besvär oftare 

bedöms vara relaterade till emotionella eller psykosociala problem än männens. Detta resulte-

rar i att män generellt får del av noggrannare medicinska utredningar och behandlingar än 

kvinnor.  

Resultatet tyder på att de attityder, uppfattningar och genusstrukturer som skapas bland pojkar 

och flickor i förskolan följer med och upprätthålls även i vuxen ålder i olika kontexter. Pro-

blemet med könsfördomar, liksom med andra fördomar, är att de påverkar våra attityder och 

beteenden gentemot varandra (Stepanikova, et. al., 2011). Uppfattningen att kvinnor inte be-

sitter samma förmåga som män bidrar därför till sociala representationer som upprätthåller 

fördomar och i förlängningen försvarar ojämställdhet. Dessa strukturer är synliga i dagens 

samhälle med tydlig ojämställdhet i bland annat chefspositioner i arbetslivet där det är svårare 

för kvinnor att bli chefer än för män (Bihagen & Ohls, 2006). Om vi lever under normer och 

med medvetna eller omedvetna uppfattningar om att män har större förmåga och potential än 

kvinnor, eller bättre självförtroende, är det kanske inte konstigt om vi då, om än omedvetet, 

främjar männens möjligheter att lyckas och på så vis kanske också hindrar kvinnor.  

Tendenser till osäkerhet och undergivenhet 

Resultatet visar att inspektörerna i vissa fall visar osäkerhet eller undergivenhet i bemötandet 

av manliga kunder. Gray och Ambady (2006) skriver att vi tenderar använda undergivenhet i 

hållning och kroppsspråk i respons till en annan persons dominanta hållning. Att inspektörer-

na har nedlutade huvuden, hopsjunken hållning, använder mindre gester och begränsad ögon-

kontakt i bemötandet av manliga kunder skulle därför kunna bero på att de manliga kundernas 

hållning och kroppsspråk kommunicerar dominans. Då observationerna inte inkluderade kun-

dernas beteenden och kroppsspråk brister dock den slutsatsen. I ljuset av genusteori problema-

tiseras däremot uppfattningen av det manliga beteendet som överordnat det kvinnliga (West & 

Zimmerman, 2009) eftersom det skapar normer och strukturer utifrån vilka människor också 

beter sig överlägsna och underlägsna varandra. Det är inte ovanligt att vi positionerar oss 

olika beroende på kontexten, och enligt Eidevald (2009) kan även andra människors domi-

nanta beteenden bidra till att vi beter oss underordnat. Tendenser till osäkerhet syns även i de 
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kvinnliga inspektörernas vaga formuleringar och sättet på vilket de använder händerna i större 

utsträckning i bemötandet av manliga kunder. I förhållande till tidigare forskning där pojkar 

redan som barn uppmuntras att dominera (Månsson, 2000) tyder dessa beteenden på att vi i 

tidig ålder formas efter, eller skapar, en viss norm av maktpositionering mellan könen.  

Samtliga inspektörer blir vid något tillfälle avbrutna och accepterar detta. Möjligtvis hade de 

agerat annorlunda utanför sin yrkesroll. Det innebär i så fall att inspektörerna bibehåller ett 

professionellt bemötande som enligt Holm (2002) inte låter sig styras av egna känslor och im-

pulser. Resultatet visar dock att inspektörerna enbart blir avbrutna av manliga kunder, och att 

det enbart är den manliga inspektören som vid ett tillfälle inte accepterar att bli avbruten. En-

ligt Echeverri (2000) kan avbrytningar tyda på maktpositioner och är oftare förekommande i 

situationer där tydliga överordnade och underordnade roller är representerade. Intressant är 

dock att det enbart är de manliga kunderna som avbryter, vilket även de kvinnliga borde ha 

gjort om det skulle ha anknytning till att kunderna generellt hade en överordnad roll i förhål-

lande till inspektörerna. Därför dras slutsatsen att det snarare är könet som har koppling till 

den överordnade rollen. Hirdman (1988) skriver om hur särhållandet av kvinnor och män 

skapar hierarkier och även innebär att makt fördelas olika mellan könen. Sålunda blir maktpo-

sitioneringen synlig i de manliga kundernas överordnade beteenden såväl som i de kvinnliga 

inspektörernas undergivna beteenden.  

Metoddiskussion 

Tolkningen av resultatet visar att intervjuerna genererat svar på frågeställningen om inspektö-

rernas kunskap och medvetenhet av genus och jämställdhet. Beslutet att inkludera jämställd-

hetsbegreppet i intervjufrågorna bidrog till en omfattande förståelse för inspektörernas kun-

skap och medvetenhet om genus, då det fanns en viss osäkerhet och förvirring kring skillna-

den mellan begreppen. Intervjuerna medförde även möjligheter till viss improvisation ef-

tersom de var semistrukturerade. Däremot har följdfrågorna sannolikt präglats av oss som in-

divider och sålunda inneburit viss nyansering. Det bör dock inte ha påverkat resultatet märk-

bart då samma intervjuguide användes för att säkerställa svar på samma frågor. Om en annan 

metod använts i intervjuerna, så som fria associationer eller ostrukturerade intervjuer, hade 

möjligen svaren varit mer utförliga, vilket hade kunnat generera en större mängd data och 

möjlighet till en djupare analys.  
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Att intervjuerna föregick observationerna kan även ha haft påverkan på inspektörernas hand-

lande under inspektionerna. Detta då intervjuerna kan ha ökat medvetenheten och kunskapen 

om genus, genom att skapa en nyfikenhet eller vilja att veta mer om begreppet. Trots att inter-

vjuerna föregick observationerna och inspektörerna visste vad studien syftade undersöka, vi-

sar resultatet dock framträdande skillnader i bemötandet. Sannolikt beror detta på att skillna-

derna var ett resultat av inspektörernas omedvetna beteende. Då resultatet bland annat visar 

att det finns ett samband mellan kunskap, medvetenhet och handling, skulle sannolikt fler, 

eller tydligare skillnader i bemötandet framträtt i en kontext där inspektörerna inte visste att 

de var observerade, eller framförallt i fråga om vad.  

Resultatet från observationerna gav tillräcklig data för att kunna se indikationer till vissa 

framträdande skillnader i bemötandet av kvinnor och män. Det finns dock begränsningar med 

att enbart tre observationer utfördes med respektive inspektör. Under observationerna bemötte 

respektive inspektörer två män och en kvinna. Detta innebär svårigheter att tyda om skillna-

derna i bemötandet har koppling till kundens kön eller ej. Det är även problematiskt att stu-

dien innehåller fler observationer av män än kvinnor, då det har behövts ta i beaktande i ana-

lysen. För att tydligare kunna urskilja skillnader i bemötandet krävs därför en större mängd 

observationer av kunder med respektive kön. Optimalt vore en jämn fördelning av kvinnor 

och män för att tydligare kunna tolka resultatet och dra slutsatser. Även en jämn könsfördel-

ning hos inspektörerna vore att föredra då det innebär en möjlighet till utförligare resultat i 

analysen. Vid fler observationer hade troligtvis tydligare och mer pålitliga mönster utkristalli-

serats.  

Vidare vore observationerna mer objektiva och tillförlitliga vid möjlighet till videoinspelning. 

Initialt övervägdes inspelning för att tydligare och med större giltighet kunna analysera ver-

bala och icke-verbala beteenden i bemötandet. Dock innebar de oannonserade inspektionerna 

en omöjlighet att förbereda inspelning i den specifika kontexten. Då det inte gick att säker-

ställa att inspelningen inte skulle störa eller påverka inspektionen utformades istället en ob-

servationsguide för att anteckna beteenden i bemötandet. Eftersom det inte fanns någon video-

inspelning att återgå till är iakttagelserna och anteckningarna förhållandevis begränsade. Ge-

nom observationsguiden försökte dock största möjliga objektivitet uppnås.  

Det finns även andra faktorer som kan ha haft inverkan på resultatet. Delvis kan vår närvaro 

som observatörer och inspektörernas personliga egenskaper, erfarenheter och bakgrund ha 
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påverkat deras beteende i vissa situationer. Även kundernas bemötande gentemot inspektörer-

na kan ha påverkat inspektörernas bemötande och är därför faktorer som måste tas i beak-

tande. Som observatörer måste hänsyn även tas till våra subjektiva tolkningar av observation-

erna. De händelser och beteenden som registrerats hade sannolikt uppfattats annorlunda av en 

annan individ. Utan vissa förkunskaper, eller med ett annat syfte till undersökningen hade tro-

ligtvis andra händelser, beteenden och resultat urskilts och framhävts. Därför måste resultatet 

av observationerna snarare ses som indikationer och tendenser än generell och allmängiltig 

sanning.  

Förslag till vidare forskning 

Vår studie visar att inspektörerna i vissa aspekter har ett könsneutralt bemötande. Detta skapar 

reflektioner och funderingar om inspektörernas yrkesroll och professionalitet påverkat resulta-

tet, då det enligt Holm (2002) tyder på ett strikt och återhållsamt beteende. Det föder även 

frågor om inspektörerna hade agerat annorlunda utanför sin yrkesroll och om deras profess-

ionalitet därför bidrar till ett könsneutralt bemötande i vissa aspekter. I studien kan tendenser 

uttydas som, i likhet med tidigare forskning inom utbildningssektorn och hälsovården 

(Eidevald, 2009; Hedegaard, 2014), visar skillnader i bemötande beroende på elevers och pa-

tienters kön. Även dessa kontexter är präglade av bemötande som sker utifrån en viss yrkes-

roll. Därför skulle vidare forskning om bemötande i en vardaglig kontext kunna utvisa om 

professionalitet bidrar till könsneutralitet i fler aspekter i bemötandet av kvinnor och män än 

det vardagliga bemötandet hade gjort.  

Något som inte uppmärksammats i tidigare studier är de tendenser till undergivenhet hos in-

spektörerna som synliggjorts i denna studie. Kanske beror det på att den yrkesroll sjukvårds-

personal och pedagoger har, står i en tydligare överordnad position till patienter och elever än 

en inspektörs yrkesroll i förhållande till en kund. Det skulle därför vara intressant att under-

söka hur specifika yrkesroller har påverkan på bemötande i ett genusperspektiv. Även detta 

utgör en viktig fråga att undersöka i vidare forskning, då tidigare studier om bemötande i ett 

genusperspektiv primärt berör utbildnings- och hälsovårdssektorn. Generellt ser vi därför ett 

stort behov av vidare forskning utanför dessa sektorer som berör kundbemötande i ett genus-

perspektiv.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Inspektör:  
 

1. Vad är jämställdhet för dig 
 

2. Vad är genus för dig?  
 

3. På vilket sätt gör du skillnad på genus och jämställdhet? 
 

4. Hur har du tidigare kommit i kontakt med begreppen genus och jämställdhet? 
 

5. Har du någon gång fått fortbildning inom genus eller jämställdhet?  
a. På vilket sätt?  
b. Om inte, vad tror du att det beror på?  

 
6. Hur genomsyrar jämställdhetsarbetet er verksamhet? 

 
7. Vad har du för egna förslag på hur ni kan arbeta med jämställdhet inom verksamheten? 

 
8. Upplever du att det finns skillnader mellan kvinnor och män? 

 
9. Har det funnits tillfällen när du upplevt att du inte bemött kvinnor och män lika? Berätta!  

 
10. Vad tror du att dessa eventuella skillnader beror på i så fall? 

 
11. Upplever du att din könstillhörighet påverkar ditt bemötande? 

a. På vilket sätt? 



 

 

 

Bilaga 2 
Observationsguide 
 

Datum:    Inspektör:    Kundens kön: 

Kategorier Anteckningar 
 

ÖVERGRIPANDE INTRYCK 
 

 

FRAMTONING  
 
- Auktoritär 
- Ifrågasättande 
- Förstående 
- Lugn 
- Stressad 
- Glad 
- Engagerad 
- Vänlig 
- Besvärad 
- Försiktig 
 

 

 
Vid hälsning 
 

 

 
Vid avslut 
 

 

 
VERBAL KOMMUNIKATION 

 

 

TAL  
 
- Klang 
- Hastighet 
- Volym 
- Tonläge 
- Betoning 
- Pauser 
- Utfyllnadsläten 

 

 

SPRÅK  
 
Anpassar språket: 
- Formellt 
- Vardagligt 
- Förklarande 
- Direkt 
- Lugnt 
- Avbryter/blir avbruten 
 

 

 
Innehåll i språket: 
- Skämtar 
- Ironi 
- Småpratar 
- Förtydligar 
 

 

Karaktär på frågor: 
- Öppna 
- Stängda 
- Ledande 

 

 
ICKE-VERBAL  

KOMMUNIKATION 
 

 



 

 

 

 

 

 

KROPPSSPRÅK  
 
Kroppsposition: 
- Frånvänd 
- Tillvänd 
- Hållning 
- Huvud 
 

 

 
Armar och händer: 
- Position 
- Rörelser 

 

 
Kroppsspråk och gestikulering: 
- Öppet 
- Stängt 
- Imiterande 

 

 

PERSONLIG SFÄR  
 
- Intim 
- Personlig 
- Social 
- Offentlig 

 

 

ANSIKTSUTTRYCK  
 
Mimik: 
- Glad 
- Irriterad 
- Förstående 
- Undrande 
- Intresserad 
- Ledsen 
- Arg 
- Överraskad 
- Rädd 
- Föraktfull 
 

 

 
Munrörelser: 
- Ler 
- Hopbiten 

 

 

ÖGONKONTAKT  
 
- Tar ögonkontakt 
- Håller kvar ögonkontakt 
- Vid tal 
- Vid lyssnande 

 



 

 

 

Bilaga 3 

Information- och samtyckesbrev 

Hej! 

Vi heter Angeline och Jessica, vi studerar på personalprogrammet på högskolan i Jönköping och det är tid för oss 

att göra vårt examensarbete. Vår studie kommer att gälla bemötande ur ett jämställdhetsperspektiv. Vi kommer 

främst att använda oss av observationer men även av intervjuer i vårt arbete vilka kommer att spelas in via ljud-

upptagning. Det material som samlas in kommer att fungera som underlag i vårt examensarbete.  

Datum, plats och tid 

Gällande observationerna behöver ingen extra tid avsättas för er del. Vi kommer att följa med under era inspekt-

ioner men försöka vara ”osynliga” i största möjliga mån.  Intervjun beräknas ta max 20 minuter och ske på ert 

kontor under vecka X. 

Vad kommer att ske med informationen som du lämnar? 

All data behandlas konfidentiellt och med stor varsamhet så att ingen obehörig ska kunna ta del av materialet. 

Alla deltagare kommer att avidentifieras och vi försäkrar om anonymitet. Ingen insamlad data kommer att an-

vändas till något annat syfte än för denna studie.  

Om du ändrar dig 

Du kan när som helst avbryta ditt deltagande i denna studie utan att ange någon anledning utan att det leder till 

några konsekvenser. 

Varför delta i denna studie? 

Att hjälpa oss med vårt examensarbete ger dig personligen inga direkta fördelar förutom att det kan ge en objek-

tiv bild av ditt eget bemötande. Däremot bidrar du till att fördjupa kunskapen gällande bemötande ur ett genus-

perspektiv. Genus och jämställdhet är ett högaktuellt ämne som är omdiskuterat både inom organisationer och 

företag såväl som på samhällsnivå.   

Etiska aspekter 

Studien görs i enlighet med vetenskapsrådets forskningsetiska regler. För ytterligare information se www.vr.se. 

Kontaktuppgifter: 

Vi är tacksamma för intresset du har visat. Om du är villig att delta i undersökningen, fyll i ”formulär för 

samtycke” nedan och lämna den till oss.  

Vänliga hälsningar 

Angeline och Jessica 

 

 



 

 

 

Formulär för samtycke 

Jag har tagit del av all information kring studien och vill gärna delta i er undersökning kring bemötande ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Jag är införstådd med studiens syfte och hur den kommer att gå tillväga, att all informat-

ion är konfidentiell och att jag närhelst jag vill kan avbryta mitt deltagande utan angiven orsak. 

Namn:__________ __________________________ 

Ort och datum: _____________________________ 

Tack för att du vill delta i vår studie! 

Vänliga Hälsningar 

Angeline och Jessica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


