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Abstract 
The purpose of this study is to create an understanding of how women in female dominated 
workplaces are experiencing criticism. The study will be a field study which is examining 
women who are active in preschool, when previous research has demonstrated a clear 
majority of women in this profession. 
 
The intention of this study is not to create any objective truth of reality, however, relate this 
study to interpret and describe any phenomena related to the topic, and create an 
understanding of the individual's perception of the concept. 
 
The informants were chosen strategically, further characterized the informants' participation 
of self-selection. It will not take into account, variables other than gender in terms of 
selection. 
 
Theories that the study rests on is the symbolic interactionism, which, among other things, its 
view of rationality is treated. Furthermore the theory of Johan Asplund, social responsivity, is 
taken into consideration and, finally, Erving Goffman's theory of identity formation. 
 
The conclusions to be drawn, in and of this study is that the relations between individuals in a 
group seems to have a major impact on how people perceive criticism. To avoid 
misunderstandings about the chosen topic appears public opinion, advise that the "definition 
of the situation" is something you should take into consideration, so where the spontaneous 
reaction of criticism is negative. 
 

 

Key words: Social responsivity, criticism, identity formation, symbolic interactionism and 
rationality 
  

Sammanfattning 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser 
upplever kritik. Studien kommer att vara en fältstudie vari man granskar kvinnor som är 
verksamma inom förskolan, då tidigare forskning visat på en klar majoritet av kvinnor inom 
denna yrkeskår. 
 
Avsikten med studien är inte att uppnå någon objektiv sanning av verkligheten, dock avser 
denna studie tolka eventuella fenomen som rör ämnet, samt skapa en förståelse för individens 
syn på begreppet. 
  

Informanterna har valts ut strategiskt, vidare präglas informanternas deltagande av 
självselektion. Man kommer inte att ta hänsyn till andra variabler än kön vad gäller urvalet. 
  

Teorier som studien vilar på är den symboliska interaktionismen där bland annat dess syn på 
rationalitet behandlas. Vidare tas Johan Asplunds teori om social responsivitet i beaktning och 
avslutningsvis Erving Goffmans teori om identitetsskapande. 

  

De slutsatser som kan dras i och med denna studie är att relationerna mellan individerna i en 
grupp verkar ha stor betydelse för hur man upplever kritik. För att undvika missförstånd kring 
det valda ämnet verkar allmän mening råda att "definitionen av situationen" är något man bör 
ta i beaktande, detta då kritik till en början upplevs som någonting negativt.  

 

Nyckelord: Social responsivitet, kritik, identitetsskapande, symboliska interaktionismen och 
rationalitet 
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1 INLEDNING 
Studier som har bedrivits av Statistiska centralbyrån från år 2009 visade på en markant 
majoritet av kvinnor som arbetar inom förskolan (Statistiska centralbyrån 2009). Sedermera 
blir denna arbetsplats intressant att utföra en fältstudie på, då syftet med denna forskning är att 
studera kvinnors upplevelser av kritik på kvinnodominerade arbetsplatser. Kritik kan i många 
avseenden ha en positiv inverkan på såväl individ som organisation och samhälle, då kritik 
utgör en central roll i den sociala kompetensen vilket fått en allt större betydelse i dagens 
samhälle (Ekstam 2000:74-75).    
 
Hällsten och Tengblad (2006) beskriver övergången från arbetstagare till att bli medarbetare 
då de menar att rollen som arbetstagare har förändrats avsevärt över tid. Från att man tidigare 
belyste egenskaper som lojalitet och produktivitet har man nu en efterfrågan där den sociala 
kompetensen och samarbete med andra har blivit allt viktigare (Hällsten och Tengblad, 
2006:42-43). Den sociala kompetensen kan ses som ett samlingsbegrepp för att belysa 
egenskaper som samarbetsförmåga, att tolka andra människors känslor, lyssna och kunna ge 
konstruktiv feedback (Gottberg, 2007:55). Ekstam (2000) belyser också att relationen mellan 
samhälle och individ, då han menar att individens utveckling har blivit allt viktigare för att 
höja kompetensen hos befolkningen för att en nation sedan ska kunna behålla en 
konkurrenskraft gentemot andra nationer. Gotvassli (2002) menar att de globala 
förändringarna och de förändringar som sker i samhället också kommer att förändra 
människans livsvillkor. En ökad globalisering i samhället där avståndet mellan människor har 
minskat, samt att samhället och organisationer kommer att ställa andra krav på personalen än 
tidigare. Runt om i världen framför Gotvassli att olika projekt sker för att betona vikten av att 
vara lärande hela livet, där den sociala kompetensen återigen har en central roll (Govassli 
2002:9). I detta sammanhang ger han exempel på hur det svenska utbildningssystemet, där de 
olika lärarutbildningarna är mer eller mindre lika, betonar lärarnas roll att fortsätta lära under 
hela livet. Att vara lärande hela livet beskrivs också av Ekstam som en viktig del för såväl 
individ och organisation som nation. Han menar att utvecklingen av individens kunskaper 
sker bland annat i kommunikationen, där kritiskt ifrågasättande anses vara en viktig del 
(Ekstam 2000:74-75).  
 
Mot bakgrunden av utvecklingen av samhället, som i sin tur påverkar organisationer så väl 
som individers livsvillkor, har denna studie syftet att studera kvinnors upplevelser av kritik på 
kvinnodominerade arbetsplatser, då kritik ses som en viktig del av utvecklingsprocessen. 
Avsikten är inte att göra någon jämförelse mellan könen, utan enbart studera hur kvinnor 
upplever kritik i relation till andra kvinnor. Den kritik som är avsedd att studeras är inom 
arbetsgruppen, detta gäller såväl negativ som positiv kritik, som är kopplad till arbetet och 
arbetsuppgifternas utförande. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med studien är att skapa förståelse för hur kvinnor, på kvinnodominerande 
arbetsplatser, upplever kritik i arbetssituationen. Studien är en fältstudie som studerar kvinnor 
som är verksamma inom förskolan, då denna arbetsplats är kvinnodominerad, där vi vill 
undersöka om arbetsplatskritiken är starkt präglad av arbetsplatskontexten och dess kultur. 
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1.2 Operationell definition 
Enligt Nationalencyklopedins definition av ”kritik” är det ett slags angrepp vari man påpekar 
misstag och felaktigheter (Nationalencyklopedin 2011). Det kan också ses som en del av den 
sociala kompetensen, det vill säga som någonting positivt, för att kunna utveckla både individ 
och organisation (Enström 2005:41). Studiens definition av begreppet innefattar båda dessa 
exempel, d.v.s. som någonting negativ samt positivt.  
 
Begreppet ”upplevelser” avser i denna studie informanternas erfarenheter och synsätt av bland 
annat kritik.  
  
1.3 Disposition 
Studien består av totalt åtta kapitel. Uppsatsen börjar med en inledning som sammanfattar och 
problematiserar studiens syfte tillsammans med tidigare forskning som bland annat beskriver 
sambandet mellan medarbetare, arbetslivet och dess utveckling i stora drag. Vidare 
presenterar studiens syfte, samt operationell definition. I kapitel två kommer det att redogöras 
för tidigare forskning som har direkt anknytning till studies syfte, för att sedan följas av 
studiens teoretiska ramverk som är utgångspunkt för analysen, där det presenteras för de olika 
teorier som används. Vidare följer kapitel fyra som tar upp studiens vetenskapliga 
utgångspunkt och analysverktyg. I kapitel fem redovisas för val av metod, tillvägagångssätt, 
avgränsningar, urval, etiska aspekter samt en kritik granskning av metoden och i kommande 
kapitel presenteras det empiriska materialet. Därefter följer ett kapitel med resultat och analys 
och i kapitel åtta har resultatet sammanställts i en avslutande diskussion med reflektioner och 
slutsatser. En litteraturlista och bilagor med studiens intervjuguide är även bifogade. 
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2 BAKGRUND & TIDIGARE FORSKNING 
För att förtydliga studieområdet kommer det i detta kapitel att redogöras för de centrala 
begrepp som studien vilar på. Sökningen av tidigare forskning har bland annat skett med hjälp 
av databaser som ELIN, Google, artikelsök samt bibliotekets katalog. För att finna lämplig 
information användes några centrala begrepp som ansågs vara relevanta för studien. Sökorden 
var begrepp som: förskola, kritik, personal, utveckling, organisationer och kvinnor. 
 
Vi fann forskning som visar på att kritiken utgör en stor del av dagens arbetsliv, men också att 
det finns en generell åtskillnad mellan kvinnors och mäns beteende vad det gäller hantering av 
konflikter. Anledningen till att vi väljer att fokusera på kritik är att det visat sig kunna leda till 
konflikter, vi vill se hur detta uppfattas då kritik och konflikt inte nödvändigtvis behöver 
samverka (Ekstam 2000:76). Forskningen visar också på att samhällets omvandling innebär 
nya krav på såväl förskolan som verksamheten i sin helhet och uppmanar lärarna till att vara 
lärande hela livet. Många författare, som Ekstam (2000) och Hilmarsson (2010), har också 
utvecklat olika metoder för att man lättare ska kunna hantera kritik, detta då de anser att det är 
en viktig del för att nå utveckling. Utifrån detta hoppas denna studie resultera i kunskap som 
kan bidra till en ökad förståelse för hur kvinnor i kvinnodominerande arbetsgrupper upplever 
kritik.  
 
2.1 Om förskolan och samhällets förändringar 
I resultat från studier som bedrivits av statistiska centralbyrån (2009), där man undersökt och 
kartlagt personalomsättningen inom kommunal förskoleverksamhet och barnomsorg, visar sig 
stora skillnader mellan fördelningen av kön inom förskolan. Under året 2009 visade resultatet 
att verksamheten utgjordes av 97 % kvinnor och 3 % män.  
 
Myndigheten för skolutveckling har publicerat en bok som tar upp förskolans situation där 
Enström framhåller att ”förskolans historia är kvinnornas historia”. Med detta menas att det 
är kvinnor som under historiens gång byggt upp denna organisation och arbetsplats. 
Författaren betonar även att samhället har förändrats över tid, vilket också har ökat kraven hos 
pedagogerna som arbetar inom förskolan (Enström 2005:11). Hon återger även i boken, 
Ingegerd Tallberg Bromans tankar, där man efterfrågar en större och tydligare fokusering på 
de anställda i verksamheten (ibid. s.15). Hon framför också att den personliga utvecklingen är 
en viktig förutsättning för att pedagogiken, samarbetet och organisationen ska ha möjligheten 
att kunna utvecklas (ibid. s.29). Hon refererar också till ett uttalande av Eva Hoff och Carina 
Ståhl som lägger stor vikt vid en ”kritisk vän” i arbetet, detta för att nå nya kunskaper och 
utveckling (ibid. s.41).   
  
Tidigare forskning som framförs av Hällsten & Tengblad (2006) har också visat på att rollen 
som anställd har förändras. Betydelsen av att kunna föra ett samtal med andra anses viktigt i 
dagens arbetsliv då samhällsutvecklingen har påverkat individens arbetssituation, från att ha 
gått från rollen som arbetstagare till medarbetare, där den sociala kompetensen och samarbete 
med andra blivit allt viktigare (ibid. s.42- 43). Den forskning som Ekstam (2000) framför 
visar också på att arbetslivet har kommit att bli mer serviceinriktat och att samarbetet mellan 
producenter förstärkts, som ett resultat av bland annat planeringsfilosofin som strävar efter att 
både producera och leverera varor i den tidpunkt och mängd som efterfrågas 
(Nationalencyklopedin 2011). För att en nation skall kunna bibehålla en konkurrenskraft 
gentemot andra nationer har den enskilda individens utveckling blivit allt viktigare, att vara 
lärande hela livet anses vara en viktig del för såväl individ och organisation som nation. 
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Utvecklingen av individens kunskaper sker bland annat genom kommunikation, där kritiskt 
ifrågasättande anses vara en viktig del (Ekstam 2000:74-75). 
 
Mycket av den tidigare forskningen vi fann som tar upp ämnet kritik är hämtade ur diverse 
konfliktböcker. Ekstam (2000) beskriver både kritikens positiva och negativa aspekter, där 
han menar att kritik både har negativa och positiva innebörder. Den positiva kritiken beskriver 
han som något många har svårt att ta till sig av, men att de däremot inte skapar några 
konflikter mellan människor. Den negativa kritiken upplevs hos individer som än svårare att 
ta emot, denna form av kritik leder även i vissa fall lätt till konflikter (ibid. s.76).  Konflikter i 
sig är något många människor kan uppleva som någonting obehagligt, vilket kan leda till att 
man undviker att framföra kritik till andra (ibid. s.63). 
 
Ekstam har också utvecklat en metod som ska hjälpa individer att hantera kritik från andra, 
detta genom en analys av situationen, vilken utgörs av olika steg i en hanteringsprocess (ibid. 
s.77). Hilmarsson tar också upp en metod som ska hjälpa individer att både ge och ta emot 
kritik genom att föra så kallade ”Jag”- budskap, som innebär att man framför sina åsikter med 
betoning på ”jag”, detta med syfte att undvika att det ska övergå i en konfliktsituation 
(Hilmarsson 2010:156- 166).   
 
2.2 Kommunikation och relationer ur ett grupperspektiv 
Vad det gäller forskning om grupper beskriver Bruce Tuckman att det finns oändliga 
uppsättningar av variationer för vad man kategoriserar som just en grupp. Det finns dock en 
välkänd modell vilken man valt att uppkalla efter honom själv. Tuckmans modell har sin 
grund i hans studier av grupper, vilket handlar om den fasindelning som man generellt sett 
kan se i de flesta, för att inte säga alla olika gruppkonstellationer.  
 
Den första fasen återges av Nilsson som formningsfasen innebär att gruppen tar sitt första steg 
i formningsprocessen. Man lär då känna varandra lite smått och försöker på bästa sätt 
framhäva sina bästa sidor, vidare är man i denna fas generellt väldigt öppen och positiv för det 
mesta.  
 
Formningsfasen följs sedan av den fasen vilken han valt att kalla gruppens smekmånad. Det 
första stadiet med struktur och rollfördelningar blir här avklarade, i denna fas ökar även 
tryggheten i gruppen. Kommunikationen och relationerna befinner sig fortfarande på det 
ytliga planet, men man är fortfarande öppen och positiv i sin inställning till de övriga i 
gruppen.  
 
Det är först då tryggheten grott sig allt starkare hos individerna som de kräver mer och mer, 
de börjar ta för sig och ställa krav som gynnar de individuella målen och behoven. De vågar ta 
mer plats och värdesätter de individuella mer än som från början de kollektiva behoven, han 
har valt att kalla denna fas för stormningsfasen. 
 
Stormningsfasen är en kritisk fas vilken vissa grupper aldrig tar sig ur, detta bidrar bland 
annat till att arbetet blir motsträvigt, utvecklingen avtar och den tryggheten man byggt upp 
svalnar. Tuckman menar att, för att en förändring skall kunna komma till stånd samt minimera 
risken för ineffektivt arbete, måste man förstå att man ibland måste förändra saker och lyfta 
problem till ytan. I och med det kan man eventuellt hitta en ny rollfördelning och på så vis 
återfå effektiviteten i gruppen (Nilsson 2005:119-120). 
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Efter fasen han valt att kalla norming, vari gruppens normer och struktur blivit allt mer rigid 
kommer samarbetsfasen. Detta är den fas då gruppen fått en distinkt struktur och därmed 
blivit en funktionell enighet med endast fåtal mindre spänningar. Här uppstår en stark ”vi-
känsla”, viket leder till en bättre sammanhållning och där de ytliga relationerna blir allt 
djupare. Det är först i samarbetsfasen som man är i stånd till, att som grupp lösa eventuella 
problem som uppstår. Detta då man strävar mot ett gemensamt mål, vilket är gynnande för 
utvecklingen och effektiviteten i gruppen. Vidare närmar man sig de eventuella problemen 
och meningsskiljaktigheterna på ett konstruktivt sätt, utifrån det blir gruppen alltmer flexibel i 
såväl sitt arbetssätt som rollfördelning (ibid. s.120). 
 
Beroende på hur länge gruppen arbetat som grupp tillsammans, hur stark sammanhållningen 
hunnit bli och hur relationerna till övriga gruppmedlemmar ser ut samt vilket relationsmönster 
som tagit form, är avgörande för hur rigid den affektiva utvecklingen blir (ibid. s.121).  
 
Med denna fasindelning av grupprocesser vill vi inte påstå att alla grupper i arbetslivet går 
igenom dem från fas till fas, dock vill vi med denna forskning visa hur grupper kan ha olika 
förutsättningar och befinna sig i olika faser. 
 
I boken Om konflikter hemma och på jobbet av Lennéer Axelsson & Thylefors (2006) 
beskrivs generella könsskillnader vad det gäller hantering av konflikter i grupper. Man 
framför att både internationell och inhemsk forskning har visat en del skillnader mellan hur 
män och kvinnor tenderar att agera i dessa situationer. Forskning har då visat att kvinnor 
tenderar att vara mer relationsorienterade än män i allmänhet. Det relationsorienterade 
beteendet innebär att man är mer hänsynstagande till sin omgivning när man ska hantera olika 
problem. De skriver att kvinnorna drivs av en önskan om att alla ska bli nöjda, vilket även 
visar sig på arbetsplatsen då kvinnodominerade arbetsplatser lätt blir personorienterade (ibid. 
s.98). Lennéer Axelsson & Thylefors (2006) skriver även att det är individernas tolkningar 
som är avgörande för hur man väljer att handla, detta baseras bland annat på vilket beteende 
man förväntar sig av män respektive kvinnor. Man menar att ett beteende, som att framföra ett 
rakt budskap, kan uppfattas som provokativt om det kommer från en kvinna medan det ses 
som helt normalt om det är en man som framför det (ibid.). Liknade perspektiv framför även 
Hilmarsson i sin bok Samtalet med känslomässig intelligens, där han skriver att det finns en 
tydlig skillnad mellan könen vad det gäller åtskillnaden mellan förnuft och känslor 
(Hilmarsson 2010:51). Kvinnor ses i detta avseende som generellt sätt mer relations- och 
känsloinriktade än män, då män är mer förnuft och uppgiftsorienterade och kvinnor endast 
pratar vagt om sina behov. En sida av den sociala kompetensen är att kunna hantera de 
känslomässiga signalerna (ibid.), varav kritik blir intressant att studera på kvinnor som arbetar 
på kvinnodominerade arbetsplatser.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Då syftet med studien är att studera kvinnors upplevelser av kritik på kvinnodominerade 
arbetsplatser valdes teorier ut som ansågs relevanta för att behandla sociala relationer. Detta 
då kritik kommer till stånd först då individer kommunicerar och interagerar med andra 
människor (Ekstam 2000:74–75). Studien kommer därför att utgå från teorier som behandlar 
symbolisk interaktionism, social responsivitet och identitetsskapande.  
 
Teorierna inleds i detta kapitel med en redogörelse för Jan Trost och Irene Levins syn på 
symbolisk interaktionism och bl.a. deras syn på rationalitet. Därefter behandlas Johan 
Asplunds syn på begreppet social responsivitet och som avslutning följer Erving Goffmans 
teori om identitetsskapande. I analysen kommer teorierna att kopplas till det empiriska 
materialet för att nå kunskaper om studiens syfte. 
 
Utifrån dessa teorier vill vi förtydliga att det inte är interaktionsgrupper i största allmänhet 
som studien har som avsikt att studera. Teorierna kommer att användas i analysen för att 
skapa förståelse för hur kvinnorna upplever kritik i relation till en arbetsuppgift. Därmed 
ligger fokus på att studera grupper som interagerar med syftet att utföra en uppgift. 
 
3.1 Symbolisk interaktion 
Trost och Levin menar att då man utgår från symbolisk interaktionism har man ett bra verktyg 
för att studera människans beteende och känslor i såväl grupp som individuellt (Trost & Levin 
1999:10). Vad de anser vara en viktig del inom symbolisk interaktionism är begreppet 
definitionen av situationen det s.k. Thomas teoremet, vilket innebär att man måste förstå att 
den sociala verkligheten kan uppfattas på många olika sätt beroende på vem man frågar. 
Situationen definieras av individen olika beroende på vilka personer som interagerar såväl 
som att individens egen sinnesstämning och hälsa just för stunden, om människor definierar 
en situation som verklig så blir den även verklig till sina konsekvenser. Vidare är där 
väsentligt i vilket gruppsammanhang man befinner sig i för tillfället (ibid. s.13–14).  
 
Trost och Levin tar även upp hur individen definierar situationen på ett ”om…så…”-sätt, där 
man menar att den handlande människan tänker ”om jag gör såhär, så kommer den/de andra 
att göra såhär”, vilket är av vikt för hur man kommer att handla i en viss situation (ibid. s.16). 
Symboler har inom detta perspektiv en viktig funktion i interaktionen mellan individer. Det är 
viktigt att symbolerna har samma betydelse för de individer som interagerar, om inte uppstår 
lätt missförstånd, vilket hänger ihop med tidigare nämnt definitionen av situationen. Ett kort 
exempel är minspel, låt säga att symbolerna hos två individer som interagerar med varandra 
inte har samma mening för dem båda, då uppstår där snabbt missförstånd. Ponera att den ena 
personen gråter hysteriskt och den andra uppfattar den personen som glad, där uppstår ett 
ganska uppenbart missförstånd (ibid. s.18). Även om detta var ett extremt exempel så speglar 
det ändå vikten av gemensamma symboler, vidare tydliggörs vikten av hur man definierar 
situationen. 
 
Inom symbolisk interaktionism vill man lägga vikt vid att förstå att människan är aktiv, att 
man måste förstå hur människan gör och inte som man vanligen (felaktigt enl. symbolisk 
interaktionism) vill förstå henne dvs. hur hon är. Trost och Levin skriver att det mänskliga 
beteendet är något ständigt föränderligt, en process snarare än något oföränderligt, statiskt. 
Man kan inte säga att en människa är godhjärtad, däremot kan man säga att en människa beter 
sig godhjärtat i en viss situation och återigen speglas här vikten av definitionen av situationen. 
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Trost och Levin framhåller även pedagogen John Deweys tankar om hur människor alltid 
styrs av känslor och handlar utifrån dessa. Man måste som tidigare nämnt förstå det mänskliga 
beteendet som en process snarare än som någonting statiskt då känslor utvecklas och formas i 
interaktionen, vilket enligt den symboliska interaktionismen styr det mänskliga handlandet. 
Det är väldigt svårt att förutsäga hur en människa kommer att agera eller handla i en viss 
situation, detta just för att människan är aktiv och att man tolkar symboler och definierar 
situationer på i stort sett lika många olika sätt som där finns människor (ibid. s.18–21). 
 
Trost och Levin lägger även stor vikt vid betydelsen av nuet och att det är just det som gör det 
så uppenbart att människor är aktiva och ständigt befinner sig i en föränderlig process. Nuet är 
någonting ständigt övergående, det ”nu” som en individ befinner sig i just nu är inte 
någonting varaktigt utan finns bara där för stunden tills ett nytt ”nu” tar plats. Med detta 
förändras våra definitioner av situationen såväl som våra symboler och i och med detta 
befinner sig människor i en ständig förändring. Vad en individ tolkat som någonting negativt 
idag och i detta nu kanske hon tolkar som någonting positivt längre fram i ett annat nu. De 
menar att människans förflutna och alla hennes erfarenheter såväl socialt som individuellt är 
resultatet av hennes beteende (ibid. s.23–24). 
 
I en historisk tillbakablick redogör Trost och Levin för bakgrunden till, och hur andra stora 
tänkare såg på symbolisk interaktionism, däribland Herbert Blumer. Inspirerad av Mead 
menar Blumer att, för att förstå gruppbeteenden måste man förstå de individuella beteenden 
som det utgörs av. Blumer menar att den mänskliga interaktionen, förutom att man tolkar 
symboler, definierar situationer etc. även sker genom att man attribuerar andra människors 
beteende en bestämd mening (ibid. s.48). 
 
3.1.1 Rationalitet 
Om termen rationalitet skriver Trost och Levin (1999) att det är en väl använd term som i 
vanliga fall är relaterat till ett utanförstående perspektiv, där den som avgör om en handling är 
rationell eller ej inte själv befinner sig i den handlande situationen. I detta fall, ur ett 
symboliskt interaktionistiskt perspektiv däremot handlar det istället om att en handling är 
rationell så länge individen i fråga som handlar uppnår gruppens eller det enskilda målet med 
handlingen. En handling kan ses som rationell om man ser det från individens perspektiv, 
dock kan samma handling vara irrationell utifrån ett grupperspektiv och vice versa (ibid. s.54–
55). Vidare kan rationaliteten uppfattas olika från person till person beroende på vad som är 
rationellt för individen, individen handlar bland annat utifrån känslor och beroende på vilket 
sammanhang hon befinner sig i (ibid. s.1999:129). 
 
3.2 Social responsivitet 
Själva begreppen Social och responsivitet härrör från de latinska orden Socialis som betyder 
sällskaplig och Respondere som betyder svara. Med andra ord handlar denna teori om 
människans svarsbenägenhet att svara då hon ställs inför vissa frågor. Asplund menar att 
denna responsivitet är så utmärkande för människan att hon ställer frågor med avsikten att 
själv få tillfälle att besvara dem (Asplund 2004:29). 
 
Asplund talar om social responsivitet med betoning på det sociala livets elementära former. 
Han menar att villkoren för att benämna något som en elementär form är att den måste vara 
sociologisk eller kollektiv, samtidigt som han betonar hur man i sin sociala responsivitet 
stärker sin individualitet. Asplund menar att man ska se på människan som socialt responsiv, 
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att man betraktar de två begreppen i relation till varandra och inte var och en för sig när man 
studerar mänskligt beteende som enligt honom inträffar i närvaron av andra (ibid. s.32-33). 
 
När man säger att människan är responsiv till sin natur menar Asplund att hon, då hon utsätts 
för ett visst stimuli, tenderar att vara starkt benägen att svara på det. Även om responsiviteten 
inte är ett samlingsnamn för reflexliknande reaktioner så ingår ändå dessa då människan 
svarar på ett visst stimuli. Vad han menar med reflexer är sedermera inget annat än reflexer 
vad gäller relationen mellan stimuli och respons (ibid. s.33). Att människan är responsiv i sin 
natur är likvärdigt med att hon är en nyfiken eller intresserad varelse vari reflexer med största 
säkerhet har en inverkan i detta beteende (ibid. s.34). 
 
Vad man bör ta i beaktande är att den sociala responsiviteten inte har några specifika mönster 
där ett visst stimuli frambringar ett visst ”svar” eller ”beteende”. Detta för att människan ses, 
som tidigare nämnts, som en social varelse och i och med det är föränderlig i sin natur, vilket 
gör att även hennes sociala responsivitet är föränderlig (ibid. s.34–35). 
 
Den sociala responsiviteten kan i vissa kontexter avta och istället kompenseras med sin 
motsats, den asociala responslösheten. Den asociala responslösheten uppträder under vissa 
givna kontextuella förhållanden. Asplund menar bland annat att vi, när vi förhållit oss socialt 
responsiva mot en person eller ett föremål, kan bli mindre intresserade i vissa kontexter och i 
och med det blir vi asocialt responsiva mot dessa personer eller föremål (ibid. s.12–13). 
 
3.3 Goffman och identitetsskapandet 
I denna del redogörs det för den teori som Erving Goffman (2009) förespråkar, det 
dramaturgiska perspektivet. 
 
Teorin innebär att Goffman använder sig av teaterscenen som en metafor för att beskriva 
samhället (Månsson 2010:168). Att beskriva samhället genom detta perspektiv innebär att 
man ser alla individer som skådespelare som utför diverse framförande på en scen. Det är 
scenen med dess publik samt rekvisita som avgör vilka rollgestalter som för individen är 
möjliga att framställa. Goffman utgår från att individen bestäms utav situationen, det ”jag” 
som man kan studera då man undersöker människor ska som sagt betraktas som en rollgestalt 
på en scen som är situationsberoende.  
 
När individer kommer i kontakt med andra människor söker man antingen information 
alternativt tillämpar man en redan befintlig information, detta ligger sedan till grund för hur 
individen definierar situationen. Individen kan på ett medvetet och beräknat sätt välja att 
handla efter hur hon vill framställa sig själv inför sin publik, men hon kan också agera helt 
omedveten om bakgrunden till sitt agerande. Goffman skriver att aktören avsiktligt och 
medvetet kan framställa de egenskaper i sitt agerande som den sociala situationen kräver 
(Goffman 2009:15). 
 
När individen spelar sin roll förväntar denne sig att omgivningen ska tro på och ta rollen på 
allvar. De begrepp som Goffman använder sig av är hämtade från teaterns värld och 
inbegriper bl.a. begrepp som aktören, scenen, regioner, team m.fl. vilka det redogörs för 
nedan.  
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3.3.1 Aktören 
Aktören kan man känna igen genom att denne inte har någon formgiven gestalt, den kommer 
som ovan nämnt att tillämpa information för att definiera olika situationer (ibid. s.15). 
Aktören är, för att återge Per Månssons beskrivning, en nykomling och på så sätt obekant 
(Månsson 2010:168). Rollen kan därför komma att ändras beroende på situationen. Aktören 
kommer vidare att träda in på olika scener, där det finns andra aktörer. Scenen ska ses som en 
fysisk gestaltning där även den rekvisita som aktören förfogar över finns och där hon gör 
framträdanden inför de andra aktörerna och publiken. Det är scenen som är avgörande för vad 
som är genomförbart att göra för aktören, scenen får på så sätt en hel del makt. För att behålla 
sin rollgestalt kommer man behöva stöd från sina medaktörer, samt har publiken en central 
roll (Goffman 2009:76). 
 
Om aktören upprepade gånger blir misstrodd av publiken kommer denna troligtvis att 
anamma de deras åsikter och på så sätt agera emot sig själv. Aktören kan också se sig själv 
genom bland annat publiken och då agera publik åt sitt eget framträdande. I det ögonblicket 
observeras det egna agerandet genom en bedömning av de normer som man annars handlar 
utifrån (ibid.). Med detta avser man att individen kan välja att agera som om man hade en 
närvaren publik. Individen kan välja att inte blottlägga vissa aspekter som man inte vill visa 
av sig själv inför publiken då de inte är förenliga med den idealisering som finns om en (ibid. 
s.49-50). 
 
3.3.2 Regioner och regionbeteende  
För att tydliggöra relationen mellan aktören och dennas framträdanden talar Goffman om 
främre och bakre regionen. Goffman definierar en region som vilket ställe som helst, som till 
en viss grad är avgränsat av perception eller varseblivningsbarriärer (ibid. s.97).  Han 
använder sig bland annat av beteckningen främre region för att beskriva den plats där 
framträdandet äger rum inför sin publik (frontstage).  

 
I den främre regionen har individen för avsikt att göra ett gott intryck på den publik som 
denne uppträder inför utifrån vissa normer. Dessa normer delas upp i två olika grupper, 
hövlighetsnormer och anständighetsnormer s.k. dekorum. Hövlighetsnormerna innebär på 
vilket sätt aktören agerar direkt inför sin publik och det sker ett utbyte dem emellan. Dekorum 
handlar om hur aktören agerar indirekt medan denne befinner sig i närheten av sin publik, 
men där sker inget direkt utbyte mellan aktören och publiken. Dekorum kan vidare förklaras 
med hjälp av två olika undergrupper, moraliska och instrumentella. Det moraliska innefattar 
normer om hur man agerar gentemot andra människor. Medan det instrumentella kan, som 
Goffman beskriver, vara i form av krav och förväntningar som finns mellan en arbetsgivare 
och en anställd (ibid. s.98).  I den främre regionen framhäver individen främst de sidor då 
denne visar respekt och vill helt enkelt framställa sig på bästa sätt beroende på i vilken 
situation man befinner sig, detta för att undvika bestraffningar av publiken.  
 
Ett intryck som kan skada upplevelsen i situationen hos publiken undanhålls, för att sedan 
kunna framträda i de bakre regionerna. Det är i de bakre regionerna de fakta som undantrycks 
i vissa situationer kan träda fram. För individen innebär det att man i sina bakre regioner delar 
med sig av dessa fakta till de personer som man har förtroende för eller behåller det för sig 
själv. Ur teamsynpunkt kan denna plats ge uttryck för saker som man upplevt som stötande 
under sitt framträdande inför publiken. Aktören behöver inte, situationsbunden till en viss 
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plats välja att befinna sig i bakre eller främre regionen, det kan ständigt ske i en växelverkan 
beroende på situationen (ibid. s.102).  
 
3.3.3 Team 
Ett teamframträdande beskrivs av Goffman som en samling individer som samarbetar i ett 
eller annat avseende (ibid. s.75). Det som kännetecknar begreppet team är att det består av ett 
framträdande som bygger på flera deltagares samarbete för att framställa teamets allmänna 
uppfattning, vilket leder till en relation och vidare en interaktion (ibid. s.95). Detta kan för 
individen innebära att man tvingas framställa en annan belysning av sitt jag än vad man 
brukar. Varje teammedlem är tvungen att lita på att dennes kamrater uppträder och beter sig 
enligt koderna, på så sätt bildas det mellan deltagarna ett ömsesidigt beroende mellan 
varandra. En teammedlem beskrivs också som en individ vars dramaturgiska samarbete är 
beroende av att skapa en given definition av situationen (ibid. s.78). Då man väljer att 
undanhålla en teammedlem upplysningar om vilken ståndpunkt teamet intar, tar man också 
ifrån honom sin rollgestalt vilket medför att denne därav kan få svårt att framträda med ett 
eget jag inför publiken. Om teamframträdandet ska bli effektivt måste omfattningen och 
karaktären av det samarbete, som gör framträdandet möjligt, döljas och hållas hemligt. Detta 
förklarar Goffman med exempel från serviceyrket där kunderna kan uppfatta skillnaden 
mellan dem och de anställda, medan de anställda bildar ett team på grund av det samarbete 
som de håller i gång för att bevara en viss definition av situationen (ibid. s.95).  
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4 VETENSKAPSSYN 
Forskningsmetoden är baserad på tolkning utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Det innebär 
att man inte kan ha som avsikt att skapa någon objektiv sanning av verkligheten då det inom 
hermeneutikens ontologi inte går att nå någon objektiv kunskap. Däremot är syftet med 
studien att bidra till förståelse för hur kvinnor, på kvinnodominerande arbetsplatser, upplever 
kritik. 
 
I största möjliga mån kommer tolkning av empirin att göras i avseende att skapa förståelse för 
hur kritiken upplevs av de kvinnliga medarbetarna genom att angripa vårt empiriska material 
med en hermeneutisk ansats. Per-Johan Ödman skriver i sin bok Tolkning, förståelse, vetande 
att själva tolkningsakten fungerar som process, vari man frilägger mening för att tilldela 
mening, där det ena inte kan utesluta det andra. Vidare måste betydelsen man tolkar samverka 
med det intersubjektivas betydelse dvs. vår tolkning måste överensstämma med övrigas 
tolkningar (Ödman 2007:59).  
 
Vad gäller hermeneutiken är syftet med en text att förvärva en giltig och samfälld insikt om 
dess mening. De grundläggande begreppen är samtal och text, där man betonar uttolkarens 
förkunskaper om textens innehåll. Kvale och Brinkmann (2009) återger Gadamers tankar där 
han menar att för-domar ligger till grund för förståelsen och när vi tolkar andra människors 
handlingar och uttalanden så gör vi det baserat på vår förförståelse. Vad man vill komma åt 
med hermeneutiken är den bakgrund eller det sammanhang som ligger bortom själva 
intervjusituationen (Kvale & Brinkmann 2009:66–67). Denna studie utgår ifrån vad Ödman 
benämner som ”existentiell tolkning”, vilket innebär att fokus ligger på att tolka ett fenomen 
utifrån intervjupersonens upplevelser, till skillnad från en tolkning av yttre verklighet, vilket 
innebär att man tolkar en specifik händelse (Ödman 2007:68-69). 
 
Nackdelen med hermeneutisk tolkning är dock att på grund av att allt mänskligt liv och 
förståelse är bundna till en viss kontext eller sammanhang är den kunskap som erhålls bunden 
till en specifik situation (ibid. s.71). Således är de resultat som denna studie kommer behandla 
inte nödvändigtvis applicerbar i andra sammanhang än just detta. 
 
Med hermeneutiken kan man få en djupare förståelse i de utsagor man registrerat i och med 
intervjuerna, detta genom att man använder sig av den hermeneutiska cirkeln som denna 
studie vilar på. Det innebär således att man går från helheten av texten/utsagan vidare till de 
enskilda delarna, vilka i sin tur återigen relateras till helheten osv. (ibid. s.226). Detta bidrar 
till att tolkningen kommer att växa fram från forskarens förförståelse tillsammans med de nya 
kunskaperna man erfar, vilka sedan kommer att ligga till grund för nya tolkningar. Förståelse 
kommer därför på så sätt leda till nya insikter och djupare förståelse och tolkningarna kommer 
genom detta perspektiv till viss del ha sin grund i tidigare tolkningar.  
 
4.1 Förförståelse 
Då hermeneutiken är studiens utgångspunk för att nå kunskap om kvinnornas upplevelser av 
kritik kommer vi i detta avsnitt att blottlägga forskarnas förförståelse för forskningen, detta då 
den är en grundläggande del i hermeneutiken.   
 
Förförståelsen är en viktig del då man vill ge läsaren möjlighet till åtanke om tidigare 
kunskaper och erfarenheter som kan ha påverkat resultaten och analysen av den forskning 
som bedrivits, samt att öka möjligheten att ifrågasätta studiens validitet (ibid. s.189). 
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Utifrån hermeneutiken får förförståelsen från forskaren en central roll då all handling eller 
text som tolkas förmodas ha sin grund i en viss uppfattning utifrån forskarens historia och 
erfarenheter sedan tidigare. Tolkningen kan därför aldrig antas vara helt och hållet objektiv 
(Nationalencyklopedin 2011). 
 
4.1.1 Tinas förförståelse 
Jag tycker mig besitta relativt mycket erfarenhet vad gäller samverkan i grupp, detta i såväl 
arbetslivet som privat och även i samband med studier. Detta kan möjligen vara en disfavör ur 
den aspekten att jag skulle kunna ha en ökad risk för att inneha förutfattade meningar till 
ämnet vi avser att studera. Ska man se på det hela lite mer positivt kan jag i min roll som 
forskare, medveten om mina förutfattade meningar, lättare undvika att exponera och blanda in 
dessa i våra forskningsresultat. Vidare finner jag det positivt att ha viss förförståelse för vad 
man avser studera då man mer konkret vet vad man ”letar efter” eller vill problematisera. 
 
Vad gäller mina förutfattade meningar kring kritik antog jag att de flesta upplevde begreppet 
ha en negativ klang och se det som någonting negativt i sin helhet. Först när man sätter det i 
kontexten ”konstruktiv kritik” skulle sedermera de flesta uppleva en mer positiv klang av 
begreppet. Jag personligen har länge haft den typen av uppfattning kring kritik, vilket 
antagligen bidragit till att jag antagit att många med mig haft samma uppfattning. 
 
4.1.2 Sannas förförståelse 
Tinas och min förförståelse liknar varandra i det stora hela. Vi har både erfarenheter i vad 
arbete i mindre grupper både i arbetslivet och i samband med studier innebär. Våra 
livserfarenheter påminner också om varandras, vilket möjligen kan bero på att vi båda är 
kvinnor, födda under 80-talet samt vuxit upp under medelklassförhållanden. Detta kan i 
samband med forskningen ha betydelse för hur vi uppfattar den information som når oss, men 
som Tina också har nämnt problematiserar vi detta för att inta ett kritiskt förhållningssätt till 
våra egna slutsatser för att kunna nå närmare en objektiv beskrivning av studiens resultat.    
 
Utifrån mina erfarenheter i arbetslivet har jag själv upplevt en problematik med att ge kritik 
till andra medarbetare på arbetsplatsen. Min egen upplevelse av detta är det är något negativt, 
som uppfattas som kränkande för individen, även om det har i syfte att utveckla och förbättra 
arbetet. Generellt sett anser jag att begreppet kritik är av negativt slag och det kan ibland vara 
svårt att ta till sig. Jag tror mina studier på universitet har stor betydelse för hur jag nu 
upplever begreppet kritik, som kan vara i utvecklande syfte, då jag har ökat min förståelse för 
att se sambanden mellan utveckling, arbetsliv och samhälle. 
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5 METOD 
I detta kapitel kommer det att redogöras för de metodologiska aspekterna vad gäller val och 
motivering av forskningsdesign. Vidare kommer det att redogöras för avgränsningar, urval, 
etiska aspekter samt studiens reliabilitet och validitet. 
 
5.1 Tillvägagångssätt 
Studien utgår från att, av den empiriska datan nå kunskaper om hur kvinnor, som arbetar på 
kvinnodominerade arbetsplatser upplever kritik i relation till sina arbetsuppgifter, för att 
senare kunna härleda slutsatser av det i analysen.  
 
Som datainsamlingsmetod har kvalitativa samtalsintervjuer genomförts då denna form av 
forskning ger en djupare och mer individuell förståelse av studiens syfte (Kvale & Brinkmann 
2009:39). En intervjuguide har under intervjuerna fungerat som ett stöd och vägledning i 
samtalen. 
 
Då intervjuguiden har fungerat som vägledning i samtalen mellan informanter och forskare 
byggde intervjuerna på en öppen delvis strukturerad samtalsintervju. Det innebär att det på 
förhand inte lagts någon fokus på att sammanställa en rad olika frågor, de alstrades istället 
genom själva intervjuerna. Som utgångspunkt för intervjuerna har samtalen hållit sig till vissa 
på förhand bearbetade frågeområden, där öppna frågor haft som syfte att generera personliga 
och utvecklade svar från informanterna. Detta för att undvika kortare svar där informanten 
endast tar ställning till ett påstående genom att svara ja eller nej, något som Halvorsen (1992) 
menar att fasta svarsalternativ annars kan leda till. Öppna frågor har också används med 
fördel för att minska risken för intervjuareffekt dvs. då intervjuarens sätt att ställa frågorna 
kan påverka informantens ställningstagande och sätt att svara (Halvorsen 1992:85–88). 
 
De frågeområden som intervjuguiden byggde på var relationer, känslor, roller, kritik och 
ansvar. För att erhålla så mycket information som möjligt kring dessa frågeområden 
utformades sedan varje fråga utifrån tre olika teman vilka var: Information, åsikt och 
handling. 
 
Intervjuguiden har även prövats på två testpersoner för att kontrollera dess genomförbarhet, 
men även för att få mer erfarenhet av själva förfarandet, vilket enligt Kvale & Brinkmann kan 
ses som ett hantverk som bygger på erfarenhet och kunskap (Kvale & Brinkmann 2009:97–
98). Tanken med att använda två testpersoner hade sin grund i att båda forskarna skulle få 
möjlighet och erfarenhet att föra en intervju, men även för att komma fram till hur 
informanternas utsagor skulle registreras. 
 
Intervjuerna inleddes med frågor av generell karaktär och gick sedan in på allt mer specifika 
frågor. Detta för att respondenten skulle få tid på sig att känna sig bekväm med situationen, 
och på så vis skapa större möjlighet för informanterna att prata mer fritt kring de olika 
frågeområdena (Halvorsen 1992:88–89). Grundtanken var att fånga upp så många aspekter 
som möjligt av informanternas utsagor. 
 
De kvalitativa intervjuerna genomfördes under våren 2011 och bestod av fyra individers olika 
utsagor kring deras upplevelser av kritik. Intervjuerna genomfördes i informanternas hem för 
att öka tillförlitligheten i svaren. Detta för att minimera risken för att de skulle bli påverkade 
av de personer som finns i närheten, då intervjuerna delvis berörde individernas relationer till 



 

 14 

sina medarbetare på arbetsplatsen. Båda forskarna för denna studie deltog vid varje intervju, 
där den ena förde samtalet och den andre registrerade utsagorna genom bandinspelning 
respektive anteckningar. I två av intervjuerna användes bandinspelning, och i de övriga två 
fördes endast anteckningar. Då bandinspelning användes har registreringen av data överförts i 
textform av forskarna själva. Detta skapade större möjlighet till att observera och tolka 
informanternas kroppsspråk, samt att komplettera varandra bland annat för minnets skull. Det 
har även under intervjuerna ägnats en tanke åt placeringen under samtalen, för att undvika att 
informanterna ska känna sig förhörda. Studiens etiska aspekter blottlades för informanterna, 
med avsikt att öka möjligheten att få så öppna och ärliga svar som möjligt.  
 
Hanteringen av det insamlade materialet har skett med noggrannhet då endast forskarna haft 
tillgång till materialet i sin helhet (de registrerade intervjuerna), när registreringen av 
informanternas bandinspelning överfördes till text kasserades därefter inspelningarna. Vid 
sammanställningen av materialet kodades det sedan med fiktiva namn för att vidare kunna 
skickas, via mail, till rätt person. I samband med detta har även informanterna erbjudits att 
godkänna och korrigera arbetet för att undvika missförstånd, då de tillhandahållit materialet. 
De har fått möjlighet att lämna kommentarer via mail, då samtliga informanter använder sig 
av det. 
 
5.2 Avgränsningar 
Studien har avgränsats till att studera kvinnor som i sin yrkesverksamhet arbetar till större 
delen med andra kvinnor. Studien bygger på utsagor från individer som arbetar inom 
förskolan, då tidigare forskning har visat att förskolan hade en markant representation av 
kvinnor (se 2.1). 
 
Valet till att utesluta män har sin bakgrund i det som Axelsson Lenneér & Thylefors (2006) 
skriver, det vill säga att det finns en generell skillnad mellan hur kvinnor och män tenderar att 
agera i relation till andra människor. I och med denna generella uppfattning har studien haft 
för avsikt enbart att belysa kvinnors, vilka arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser, 
upplevelser av kritik, detta för att minska rapportens omfång. 
 
Studien har baserats på fyra olika individers utsagor kring upplevelsen av kritik. Då den vilar 
på en kvalitativ forskningsdesign, samt med hänsyn till begränsade tillgångar i forskningen 
vad gäller såväl tid som ekonomi ansågs detta vara en lämplig begränsning (Halvorsen 
1992:32).  
 
5.3 Urval 
I och med studiens avgränsningar har målgruppen begränsats till att omfatta enbart kvinnor. 
Kraven som ställdes var att informanterna skulle arbeta på kvinnodominerade arbetsplatser. 
Den empiriska delen av studien har utförts som fältstudie då den fokuserar på erfarenheter 
från personal som arbetar inom förskolan. Två förskolor har valts ut från två olika kommuner, 
detta med hänsyn till hur arbetsmetoder inom förskolan kan skilja sig åt beroende på var man 
befinner sig och vilka förutsättningar man har. På respektive arbetsplats tillfrågades två 
personer om de ville medverka i studien. För att komma i kontakt med informanterna besöktes 
två olika förskolor för att finna två frivilliga deltagare från respektive arbetsplats. I samband 
med den inledande kontakten har även en presentation om vilka personer forskarna är samt 
vilket syfte studien har framgått, därefter lämnades mailadresser för anmälan att delta. 
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Urvalet av informanter har sin grund i Halvorsens (1992) beskrivning av strategiskt urval. En 
strategisk urvalsmetod ansågs som en lämplig arbetsmetod för denna studie då vi ville ta 
hänsyn till de variabler som ställdes upp som kriterier för forskningen, dvs. kvinnor som 
arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser (se 5.2). Efter visst övervägande valdes respektive 
arbetsplats avsiktligen ut med hänsyn till bland annat forskningens tidsbegränsning. Därefter 
har informanternas deltagande baseras på självselektion. Med självselektion menas att 
informanterna frivilligt valt att delta i studien (Halvorsens 1992:102). 
 
5.4 Etiska överväganden 
Med hänsyn till de etiska aspekterna har studien utgått från de riktlinjer som Kvale och 
Brinkmann förespråkar. Dessa består av fyra olika delar: informerat samtycke, 
konfidentialitet, konsekvenser, och forskarens roll (Kvale & Brinkmann 1999:84).  
 
I samband med första kontakten med studiens informanter har dessa informerats om 
forskningens syfte. Dock har inte alla delar av syftet blottlagts, detta för att minska risken för 
att deras åsikter om ämnet skulle ha påverkats, genom att de mer eller mindre säger det 
forskaren vill höra (ibid. s.50).  
 
För att öka tillförlitligheten mellan forskare och informanter har det också informerats om att 
intervjun, med hjälp av kodning är helt anonym och att alla namn och platser som eventuellt 
nämns i samtalet kommer att bytas ut till fiktiva namn. Detta anses viktigt för att man inte 
under några omständigheter skall kunna avslöja informanternas identitet så deras 
arbetssituation kan komma att påverkas (ibid. s.88–89).  
 
Informanterna informerades även om att endast forskarna kommer att ha tillgång till 
intervjumaterialet i sin helhet, men att vissa delar i samband med uppsatsen kan komma att 
publiceras. Informanterna erbjöds även möjligheten att läsa igenom intervjuerna efter 
transkribering och komma med invändningar innan de kom att användas och vidare publiceras 
(ibid. s.87). 
 
Utifrån studiens urval har informanterna själva kunnat avgöra om de ville delta eller inte. 
Trots det har det ändå att framgått, att de när som helst under intervjun haft möjlighet att 
avböja att svara eller eventuellt avbryta sin medverkan och att intervjuerna i så fall kasseras 
för att materialet inte ska kunna nyttjas eller komma i fel händer. 
       
5.5 Kritisk granskning av metoden 
I denna del kommer det att diskuteras och redogöras för studiens validitet och reliabilitet, det 
vill säga mätningarnas giltighet och relevans samt dess pålitlighet (Halvorsen 1992:41–42). 
 
Med hjälp av intervjuguiden kunde intervjuerna hålla sig till det ämne som studien hade som 
avsikt att undersöka. Intervjuguiden har haft en stor betydelse för insamlingen av det 
empiriska materialet. Genom att den utformades med öppna delvis strukturerade frågor kunde 
informanterna svara mer öppet och utvecklande än om studien hade utgått från fasta 
svarsalsternativ, som ja och nej. Som ett resultat av de frågeområden som fanns med i 
intervjuguiden gav de svar som erfors en bred uppsättning av information, vilket kan ha 
bidragit till att det empiriska förfarandet kunnat fånga upp fler aspekter av informanternas 
upplevelser av kritik. 
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Då metodens genomförbarhet testades på två test personer kunde den forskare som förde 
samtalet bäst väljas ut, det resulterade i att samtalet fick ett bättre flyt mellan forskare och 
informant vid insamlingen av empirin. Testintervjuerna gav också forskaren mer erfarenhet i 
rollen som intervjuare, där brister kunde rättas till innan insamlingen av empirin påbörjades 
samt att man fick chans att känna sig bekväm i rollen som intervjuare. Då båda forskarna 
deltog under intervjun gavs möjlighet att komplettera varandra vilket minimerade risken till 
att missa intressanta utlägg från respektive informant vilket har varit till stor fördel för denna 
studie. Vidare ökade möjligheten till att registrera uttryck i form av kroppsspråk, samt 
komplettera varandras minnen. Däremot är forskarnas erfarenheter av att föra en intervju 
begränsade vilket blir till viss nackdel för studiens resultat. 
 
Innan intervjuerna påbörjades informerades informanterna om studiens etiska aspekter, som 
att studien kunde garantera anonymitet genom bland annat transkribering av alla namn och 
platser etc. Detta ökade möjligheten för informanterna att i sina utsagor vara så öppna och 
ärliga som möjligt utan att påverkas negativt i samband med publiceringen av studien, vilket 
också upplevdes i resultatet. Kodningen följde också de anvisningar som sattes upp före 
genomförandet av insamlingen av empirin (se 5.1).   
 
Samtliga intervjuer genomfördes i informanternas hem, detta inom loppet av en vecka, vilket 
rimligtvis ökar validiteten genom att de inte påverkades av sin omgivning i lika stor 
utsträckning som om intervjuerna hade genomförts i rummet intill deras medarbetare, då 
ämnen som berör relationerna till medarbetarna togs upp. Placeringen i rummet där 
intervjuerna hölls utgick från en strategi vari informanten inte skulle uppleva situationen lika 
dramatiskt, likt ett förhör, vilket kunde ha påverkat informanterna. Istället för att båda 
forskarna satt mittemot informanten placerades forskarna och informanten runt ett bord. 
Samtalet inleddes med lite småprat om allt möjligt för att sedan över till intervjun då 
registreringen av utsagorna påbörjades, vilket ledde till en mer avslappnad situation, vilket 
talar för studiens validitet samt reliabilitet.     
 
I urvalet finns aspekter som skapar både för- och nackdelar. Det som talar för studiens 
validitet i urvalet är att de individer som deltar i studien av egen fri vilja valt att bidra med 
värdefull information. Samt att informanterna upplevdes av forskarna som mycket positiva till 
studien kan ha antytt på ett förtroende från informanternas sida till forskarna. Dock kan 
studiens val av urval kommit att representera en viss typ av personlighet (förslagsvis personer 
med en extrovert personlighet). Mer tillbakadragna personer som inte vågar träda fram 
undviker kanske denna typ av undersökningar, även om informationen från dessa skulle vara 
av lika stort intresse för studien (Halvorsen 1992:102). 
 
Även hanteringen av det empiriskt insamlade materialet talar för att validiteten har stärkts. I 
hanteringen av materialet har det behandlats med noggrannhet genom kodning av individernas 
namn med siffror, där endast forskarna haft tillgång till individernas fullständiga namn och 
mailadresser. Därav har möjlighet till korrigering för informanternas del funnits. Det visade 
sig att ingen av informanterna hade invändningar till framställningen av materialet, vilket 
bland annat tyder på att intervjun inte påverkade dem att säga saker som de sedan ångrade. 
I och med att inte hela studiens syfte blottlades för informanterna, innan genomförandet, har 
risken att informanternas svar skulle ha påverkats sannolikt minskat. Detta har inneburit att 
risken för en medveten påverkan av svaren och således studiens resultat troligtvis har 
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minimerats. Detta kan ha minskat risken för att informanterna medvetet ska ha påverkats i 
sina svar, för att framställa ett annat resultat. 
 
En annan aspekt som talar för studiens validitet och reliabilitet är att i två av intervjuerna 
kände sig informanterna bekväma med att bli inspelade, vilket ökade tillförlitligheten att 
utsagorna blev korrekt registrerade. I de två övriga intervjuerna kände sig informanterna 
däremot inte bekväma med att bli inspelade, då man istället endast förde anteckningar, vilket 
kan ha lett till feltolkning och att vissa delar av informanternas utsagor kan ha missats. Dock 
ökar istället validiteten och reliabiliteten då informanternas upplevelse av situationen blev mer 
harmonisk då de inte kände samma nervositet och obehag.    
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6 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET 
Här kommer empirin att redovisas genom kategorisering utifrån intervjuguides fyra olika 
frågeområden. Då ambitionen till detta är att vidare koppla empirin till de teoretiska 
ramverken, som bygger på symbolisk interaktionism (med dess syn på rationalitet), social 
responsivitet och identitetsskapande, anses detta tillvägagångssätt underlätta arbetet inför 
analysen. Istället för att belysa varje informants data var för sig ger studiens valda 
tillvägagångssätt möjlighet att ordna det insamlade materialet på ett mer systematiskt sätt, 
vilket läsaren förhoppningsvis skall finna tillfredsställande och mer lättöverskådligt. En 
koppling mellan det empiriska materialet och de olika teorier som tagits upp (se 3.1–3.3) 
kommer att ske i ett senare skede. Detta kapitel avser istället att redogöra för vilka avsikter 
som fanns för att ställa de olika frågorna i intervjun. 
 
Det visar sig redan från början råda samstämmighet hur de på samma arbetsplats upplever 
kritik, vidare vad som skiljer och förenar respektive arbetsplats. Utifrån detta kommer 
presentationen av materialet att redovisas från varje arbetsplats sammantagna upplevelse, 
detta för att underlätta för läsaren. Innan detta kommer dock en kort presentation av 
information om respektive informant: 
 
Informant 1 – utbildad förskolelärare, arbetat på arbetsplatsen i fem år och tillsvidareanställd. 
Arbetar tillsammans med Informant 2. 
 
Informant 2 – utbildad barnskötare, arbetat på arbetsplatsen periodvis under två års tid, 
vikariat. Arbetar tillsammans med Informant 1. 
 
Informant 3 – utbildad förskolelärare, arbetat på arbetsplatsen i femton år, tillsvidareanställd. 
Arbetar tillsammans med Informant 4. 
 
Informant 4 – utbildad förskolelärare, arbetat på arbetsplatsen i två och ett halvt år, 
tillsvidareanställd. Arbetar tillsammans med Informant 3. 
 
Vidare kommer arbetsplatserna att kallas AP1 och AP2 som står för ”Arbetsplats 1” resp. 
”Arbetsplats 2” (detta även om intervjuerna skedde med en individuell utgångspunkt). Denna 
indelning gjordes möjlig just för att informanterna, beroende på om vi befann oss på AP1 eller 
AP2 var utav samma mening. AP1 utgörs av Informant 1 och Informant 2, AP2 utgörs av 
Informant 3 och 4. 
 
6.1 Roller 
Med studiens första frågeområde var avsikten att fånga upp hur informanterna upplevde 
rollfördelningen på sina arbetsplatser och deras tankar kring varför den indelningen kommit 
att se ut just så. Vidare hur de upplevde rollfördelningen, hur den eventuellt påverkade dem 
och om de hade några tankar kring om en alternativ rollfördelning skulle bidra till något bättre 
alternativt sämre. 
 
Då frågan ställdes om hur rollfördelningen såg ut och hur kvinnorna upplevde den var svaren 
överensstämmande på respektive arbetsplats. Däremot skiljde sig AP1 och AP2 åt, då 
samtliga menade att respektive anställningsform var av betydelse då vi intervjuade AP1 och 
att det i stort sett inte hade någon betydelse på AP2. Man menade på AP1 att, beroende på om 
man var fast anställd, vikarie för en längre respektive kortare period, samt hur länge man varit 
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anställd i någon form hade inverkan i rollfördelningen medan man på AP2 ansåg att det inte 
alls var av samma vikt. Detta tydliggörs av citaten nedan. 
  

Citat AP1 
” Ja, då man kommer som vikarie eller som ny får man göra allt skitgöra, det är orättvisst mot 
barnen också att de ska vara med någon de inte känner. Och cheferna, det är lätt att använda 
vikarien men sen duger man inte vid fasta tjänster.”     

 
Citat AP2 

”Alltså, det är ju så[…]till viss del är det reglerat, för i läroplanen är det ju skillnad på barnskötare 
och förskolelärare. Så att vi som förskolelärare HAR ett större ansvar. Men sen i praktiken så, 
beroende på vilka personer man är så kanske man alltså, barnskötarna GÖR samma uppgifter som 
oss förskolelärare, fast VI har huvudansvaret för att det fungerar..” 
 

I och med Citat 1 och 2 föll det sig naturligt att ställa följdfrågan huruvida de upplever att den 
fördelningen som föreligger påverkar dem. Om fördelningen av roller känns rättvis eller ej 
verkar vara avgörande eller åtminstone ha inverkan på individens motivation till arbetet. 
 

Citat AP1 
”Alltså jag blir nedstämd, det sprider ju ingen större glädje och man blir irriterad” 

 
Citat AP2 
”Så är det ju i alla gruppkonstellationer, att det finns dom som är mer ledartyper än andra, och 
det tror jag, det tror jag är bra. Men, ja[…]ja det är klart det finns[…]men det är ju inget uttalat 
så att det känns att det är någon som bestämmer mer eller kör över någon annan[…]nåt sånt är 
det ju inte. Utan det, nej det är ganska[…]ganska bra[…]det faller sig naturligt[…]och alla 
känner att, eller jag upplever i alla fall att alla känner att alla får vara med, men gör sin röst hörd 
och man kan uttrycka sina åsikter. Jag tycker det flyter på naturligt helt enkelt, inget jag direkt 
reflekterat över eller mår dåligt av så.” 

 
Ovanstående citat gjorde det naturligt att ställa en följdfråga till AP1, nämligen vad man 
gjorde för att förändra den rådande situationen. När denna fråga ställdes som följdfråga på 
AP1, om de var benägna att göra någonting för att ändra på den upplevt orättvisa fördelningen 
erfors bland annat följande svar: 
 

Citat AP1 
”Jag tjänar inget på att göra det, jag vinner ju inget på det eller jag vågar kanske inte[…]Jag vill 
inte behöva komma till en arbetsplats där man är osams, tjejer pratar skit om varandra och får 
jag inte bättre lön av att kritisera någon så skiter jag hellre i det.” 
 

6.2 Relationer 
Vad gäller denna kategori kommer vikten av relationer och i detta fall vikten av relationerna i 
en grupp att belysas. I och med att de två AP skiljer sig så markant åt på i princip alla plan 
ansågs det därför högst relevant att redogöra för, vad de anser, är orsaken till att 
arbetsklimatet ser ut på sättet det gör vid respektive AP. För att vidare redogöra för och 
jämföra deras upplevelse kring frågan och vilka orsaker de tror spelar in. 
 

Citat AP1 
”Jag tror att det är bättre att man roterar på personalen, man kan ju inte ha folk som har jobbat 
på samma ställe i tio år, om någonting inte funkade för sju år sen så är inställningen att det inte 
funkar idag heller. Man kan ju inte lyssna på någon annan uppenbarligen[…]” 
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Citat AP2 
”Framförallt så tror jag att det ligger i vår vilja, alltså att vi vill ha det så. Och då innebär ju det 
ett givande och tagande. Vill jag ha ett gott samarbetsklimat då måste jag ju vara samarbetsvillig 
själv. Och den inställningen tror jag att vi har ganska mycket allihopa och att man måste både ge 
och ta, man kan inte bara kräva utan man måste bjuda också. Vi är flexibla och bussiga mot 
varann, förstående mot varann, att vi ändå har olika behov[…]och ja[...]men om du frågar om 
orsaken till det så tror jag ändå det är framförallt viljan hos oss allihopa. Man är ju trots allt 
olika människor, och i det här yrket så är det ju min personlighet, och jag som person är ju mitt 
största arbetsredskap, så det måste jag ju tänka på och ha i åtanke alltså” 

 
Från intervjun menar informanterna från AP1 att samarbetet i gruppen beror på vilka man 
utsetts att samarbeta med och menar att samarbetet flyter på avsevärt bättre då man får tillfälle 
att jobba med någon som liknar en själv och delar ett gemensamt synsätt. 
 

Citat AP1 
”Vissa är man lika med, det är lättare att arbeta med dom som har samma synsätt, som vill 
samma sak.” 

 
När sedan AP2 tillfrågas hur samarbetet ser ut på arbetsplatsen får vi informationen att de i 
största allmänhet och i allra högsta grad finner att de har ett samarbete som för dem är väldigt 
positivt och att det är mer eller mindre självklart att det är något som generellt är vad som 
upplevs i gruppen som helhet. Detta pga. vad som nämnts tidigare, de strävar mot ett 
gemensamt mål i gruppen där de har viljan att upprätthålla ett gott samarbete i gruppen. 
 

Citat AP2 
”Väldigt bra, vi kompletterar varandra väldigt bra, och vi klickar väldigt bra[…]med varandra 
överhuvudtaget, och vi tycker om varandra och vi tycker att det är roligt. Ja, det funkar, jag tycker 
det funkar väldigt bra.” 

 
6.3 Känslor 
Intervjuguiden omfattade även känslor, som skulle kunna spela en mer eller mindre avgörande 
roll i relation till övriga gruppen. Därav frågades informanterna om vilket förtroende man 
hade för sina kollegor i gruppen och om de känner att de får utrymme att vara sig själva på sin 
arbetsplats. 
 
På AP1 kände man att relationerna var på det ytliga planet, man menade att man inte såg på 
sina kollegor som några riktiga eller äkta vänner. Man menade att man måste känna personen 
i fråga på ett djupare plan än det ytliga för att vidare kunna känna något förtroende för övriga 
i gruppen. De upplevde att de arbetar mer individuellt än som grupp 
 

Citat AP1 
”Det är inte mina riktiga vänner, man måste ju känna personen för att lita på den, den enda du 
kan lite på är dig själv! Tjejer är så typiska sådär ”säg inte det här” sen säger man det. Och jag 
hatar att dom pratar illa om mig och andra, inte grova saker men det skvallras så fort man vänder 
ryggen till” 

 
Då det vidare undersöktes vilket förtroende man hade för sina kollegor på AP2 visades tecken 
på att de verkade ha ett gott förtroende för varandra. Man tänkte att detta antagligen hade att 
göra med att gruppen jobbar som en enhet istället för som på AP1 mer individuellt. 
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Citat AP2 
”Absolut, och det är väl det, det att vi klickar så bra[…]att vi är ganska lika, på ganska många 
saker” 

 
Vad gäller möjligheten att få vara sig själva upplevde informanterna på AP1 att det utrymmet 
var begränsat, detta pga. bristen på förtroende. Man verkade vilja dela med så lite som möjligt 
av vad som är privat då man ville undvika, som de uttryckte det ”skitsnack”. Till skillnad 
hade de på AP2 mer eller mindre valt att, och såg fördelar i att hålla det privata för sig och 
yrkesrollen och allt vad den innebar för sig. Detta betyder dock inte att man upplevde att 
utrymmet för att vara sig själv blev begränsat, man var väldigt måna om övriga gruppens 
välmående. Skulle det hända att någon hade det struligt hemma fann de att det var något de 
kunde ventilera om på arbetsplatsen i den mån de ville och det behövdes. 
 

Citat AP1 
”Ja alltså, det där med snackandet, om någon sitter och snackar skit i personalrummet då tycker 
jag sånt är jobbigt, onödigt. Då kan jag låta bli att utlämna något privat om mig själv[…] för det 
påverkar bara mig och jag tycker det är jobbigt” 
 
Citat AP2 
” Ja, helt och hållet. Men här är jag ändå i en yrkesroll, så det är inte alls samma sak som hemma 
så sett, men jag känner mig lika fri och att jag kan vara mig själv även om jag anpassar mig till 
min yrkesroll då jag arbetar. Jag behöver inte vara någon annan än den jag är men här är jag ju 
framförallt min yrkesroll. Vissa saker alltså, av mitt privatliv det måste jag ju lägga ifrån mig när 
jag kommer till jobbet. Men samtidigt så ligger det ju i det här goda samarbetsklimatet att ibland 
händer det grejer privat som faktiskt påverkar jobbet och att där ha en förståelse för varann, det 
tycker jag att vi har. Men jag vill ändå hela tiden hålla mig professionell på mitt jobb. Jag är inte 
här som privatperson utan jag är här i en yrkesroll.” 

 
6.4 Ansvar 
Ansvar som frågeområde, har som syfte att forska vidare i hur man såg på fördelningen av 
just ansvar på arbetsplatsen. Utsagorna önskas ge svar på om man ansåg att alla hade samma 
rätt att ta ansvar eller om det fanns något som gjorde att vissa inte förväntades, eller ens fick 
lov att ta samma utrymme att ta ansvar. 
 
Informanterna ställdes frågan om det gjordes någon skillnad mellan vikarier och anställda vad 
gäller deras befogenheter att kritisera någons arbete, då främst i konstruktiv mening. Avsikten 
med detta var att belysa vad de själva ansåg och upplevde av att ge kritik eller hur de 
upplevde kritik från andra. 
 
AP1 och AP2 var ur detta hänseende relativt liktydiga. Man ansåg på båda AP att det var av 
vikt att åsikter av betydelse kom upp till ytan och behandlades oberoende av vem eller vilken 
befattning man hade. Vad som verka viktigt är dock hur kritik eller åsikter läggs fram och att 
det man lyfter upp till diskussion har en relevant grund. 
 

Citat AP1 
”Ja! Eller tog upp en sak som hände på en sommar. Enbart vikarier och massa nya, jätteoerfarna 
och mycket barn med särskilda behov. Då ringde jag den som var ansvarig chef över sommaren 
och sa vad jag tyckte och då blev det en förändring och nu måste det vara en ordinarie på varje 
avdelning.” 
 
 



 

 22 

Citat AP2 
”Tjaa du[…]alltså jag kan nog känna att det är[…]ne, ja ää[…]vet inte[…]jag kan känna att det 
är ganska bra att bli ifrågasatt. Oavsett av vem[…]sen kan det ju kännas eller  beror det ju på 
hur, hur kritiken läggs fram och hur väl den här personen som ifrågasätter är insatt i det som hon 
ifrågasätter mig om[…]” 
 

Intervjuguiden hade utformats för att i slutet av intervjun behandla frågeområdet kritik. Det 
vill säga vad man tänker när man hör ordet kritik, hur kritiken hanteras på AP, hur det 
hanteras och hur man önskade att det hanterades etc.  
 
De tillfrågade upplevde vid första anblicken kritik som någonting med en negativ klang men 
vid närmare eftertanke gjorde de en distinkt skillnad mellan kritik och konstruktiv kritik. 
Konstruktiv kritik upplevde de snarare som någonting positivt och utvecklande. 
 

Citat AP2 
”Ehm[…] jag tänker[…].utveckling, tänker jag. Oftast, så det beror ju på hur bra man är på att ta 
kritiken, men oftast så kan man ju om den är på ett sånt sätt, så att den inte bara är påhoppande 
och dömande så, så är det konstruktiv kritik så är den ju bara utvecklande. För då får man ju ta 
till sig och fundera på ”jaha, vad gjorde jag här egentligen, kunde jag ha gjort på något annat 
sätt, hade det blivit bättre om jag hade gjort såhär”. Så oftast så tycker jag det är någonting bra, 
men det första som poppar upp i huvudet när man hör ordet relaterar jag till negativa saker.” 
 
När sedan frågan om hur kritik hanterades på resp. AP kom upp rådde däremot 
delade meningar. AP1 menade att de upplevde stora brister i att hantera kritik och 
att det ofta lätt blev smutskastning istället för konstruktiv kritik, någonting som 
gjorde att man slutade bry sig och istället lät saker och ting bero. 
 
Citat AP1 
”Nää, dom pratar bara skit bakom ryggen […] Det händer ju varje dag, vardagsmat[…]Så 
istället vänder man kappan efter vinden för att slippa konflikter” 

 
När samma fråga ställdes till AP2 var man mer mån om att hantera kritiken på ett selektivt 
sätt, man bryr sig om och tar hänsyn till andras välmående och väger fördelar mot nackdelar 
dvs. man ser till vilken vinning man får ut av att lyfta kritik till vilka konsekvenser det får när 
det väl tagits upp till diskussion. 
 

Citat AP2 
”Ja[…] vi […] alltså vi, jag tycker att vi är raka mot varandra vi sex. Ehm, på ett sånt sätt så att 
vi säger vad vi tycker och tänker men vi är också varsamma med varann, så att vi säger inte allt 
hela tiden på vilket vis som helst. Sen har man även upplevt förr då att man låter bli att framföra 
sin kritik till vissa för att man helt enkelt känner att de inte skulle kunna ta det på rätt sätt. 
Personer som jag känner, har jag förstått att framför jag kritiken så blir dom oerhört ledsna, och 
kränkta och kanske inte orkar med det och då väljer jag att avstå för den personens skull. Det har 
också varit personer som jag vet, att säger jag någonting så blir den personen så fruktansvärt 
ilsken och reagerar så kraftigt och går och pratar vitt och brett och det orkar inte jag med, så då 
är det för att skydda mig själv som jag har låtit bli.” 

 
I och med svaret som AP2 gett på föregående fråga, ställdes även följdfrågan hur de anser att 
stämningen blir när någon tar upp eventuella problem eller kritik i gruppen. Här verkar 
återigen relationerna ha en avgörande roll. Då de anser sig stå väldigt nära varandra i gruppen 
känner de trygghet i att kunna framföra vad som för dem är viktigt att ta upp och behandla 
och eventuellt reformera. 
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Citat AP2 
”Den, den är bra. Dom få gånger det har vart[…]jag menar positiv kritik det är liksom inga 
bekymmer alls, och dom få gånger som det har vart nåt negativt som[…]dom få gångerna, ja de 
ytterst få gångerna[…]ehh, så [...] ne men vi är ganska[…]eftersom vi har jobbat ihop så länge så 
är vi ganska nära, så blir det liksom att man, nej men det går bra[…]det är inte så att det är 
någon som går omkring och tjurar, det blir liksom ingen dålig stämning, man kan ta upp det, gå 
till botten med det, sen är luften rensad och man går vidare. Så hoppas man att man lärt sig 
någonting av det. 

 
Även i övervägandet att ge eller att avstå från att ge kritik tar man relationerna i beaktande 
och försöker sympatisera med den man har för avsikt att kritisera innan man framför något, 
detta görs tydligt då en av informanterna från AP2 svarar följande på frågan om vad som är 
avgörande i övervägandet att framföra kritiken: 
 

Citat AP2 
”Men alltså det är ju det här också att i, det är viktigt det här att kolla upp bakgrunden till varför 
man gör som man gör och ha en lite ödmjuk inställning och liksom, jag ser med två ögon[…] på 
ett sätt utifrån den person jag är men andra personer ser på samma sak fast från andra synvinklar 
beroende på deras bagage och deras erfarenhet, och det tycker jag att man måste tänka på, och 
då blir man förhoppningsvis ganska ödmjuk både i vad man får ta emot och vad man ger.”  

 
Avslutningsvis frågades informanterna hur de själva upplevde att få kritik och hur de 
hanterade situationen då de ställdes inför detta. Sättet att hantera kritiken var snarlik, man 
blev i samtliga fall arg, ledsen eller på något sätt sårad, där sättet att framföra kritik var 
avgörande för att kritiken man fick ta emot skulle få någon positiv inverkan eller bara såra. 
Även här verkar relationerna mellan medarbetarna avgörande då man på AP1 nämner något 
om vissa som man kan föra en bra dialog med samt hävdar man på AP2 att det är lättare att 
ifrågasätta någons kritik beroende på vilken relation man har till varandra. 

 
Citat AP1 
”Ja alltså, det där med snackandet, om någon sitter och snackar skit i personalrummet då tycker 
jag sånt är jobbigt, onödigt. Det jag tycker är värst är när man blir sårad, dom må vara snälla 
och menar väl men dom kan vara så klumpiga, det är lätt att man blir arg.” 

 
Citat AP2 
”Det beror ju helt och hållet på hur den läggs fram. Jag kan ta ganska mycket kritik så, är det 
någon som säger någonting bra så blir man ju bara glad. Och är det någon som säger någonting 
”du, hörrudu hur fundera du här, varför gjorde du såhär” då, ja då får man ju ta sig en 
funderare. Och är det någon som säger att, ja men liksom ger kritik på ett dåligt sätt så att man 
känner liksom här inne att, ”hjälp, varför gör du såhär” då blir man ju ledsen. Sen beror det på 
vem det är som har sagt någonting. Är det någon person som jag känner väl, och som jag känner 
förtroende för och som uttryckt sig på ett väldigt plumpt sätt så[…]då säger jag det till den[…]är 
det någon jag inte känner så väl å liksom säger någonting elakt så då[…]då blir jag nog bara 
ledsen och så[…]så är det inte så mycket mer med det[...]då bearbetar jag det hellre och håller 
det för mig själv.” 
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7 RESULTAT OCH ANALYS                        
I detta kapitel redogörs det för en sammanfattning av det empiriska resultatet genom att 
belysa olikheterna i de olika informanternas utsagor för att vidare ställa dessa i kontrast till 
varandra. Meningen med just detta förfarande är att skapa en tydlig överblick där arbetet med 
analysen och tolkningen sedermera förväntas förenklas. Därefter kommer det i 
slutdiskussionen att analyseras och tolkas för att sedan knyta an dessa till de teorier och den 
tidigare forskning som ställts upp till studiens förfogande. 

7.1 Analys och sammanfattning av det empiriska materialet            
Rollfördelningen och ansvarsfördelningen verkar påverka relationerna. Vidare tenderar 
relationerna upplevas som mer eller mindre styrda av eller åtminstone på något sätt bli 
påverkade av individens känslor. Anställningsformen hade viss påverkan vad gäller 
rollfördelningen i arbetsgruppen, detta ansåg såväl AP1 som AP2 mer eller mindre.  Det 
gjordes antydningar till att informanternas motivation till arbetet och åsikter kring 
arbetssysslorna hade anknytning till känslan av om rollfördelningen kändes rättvis eller ej. Ett 
agerande vad gäller att omformulera den på AP1 upplevda orättvisa kring roll- och 
arbetsfördelningen verkade utebli och detta på grund av att man ansåg att man inte tjänade 
någonting på att försöka, samt av rädsla för att skapa osämja i gruppen.  

Vad det gäller vikten av relationerna i gruppen skiljer sig de båda arbetsplatserna åt. De 
informanter som fanns på AP1 hade inte ambitionen men ändå tänkt tanken om att en rotation 
och blandning av ny och äldre personal skulle verka gynnade för arbetsplatsen. De med låg 
ålder som minoritet kände sig dock inte hörda och påvisade känslan av hopplöshet. Då de 
erfarit ett bättre samarbete när de arbetat med personer som liknat dem själva och delat ett 
gemensamt synsätt, ansåg de detta vara orsaken till de dåliga relationerna som gruppen 
utgjordes av i dagsläget. Informanterna på AP2 påvisade däremot en framåtanda och stark 
vilja att upprätthålla de goda relationerna som bildats i arbetsgruppen. För dem var det viktigt 
med givande och tagande samt att de är flexibla, trevliga och visar hänsyn till varandra, de 
strävar hela tiden efter att på ett positivt sätt komplettera varandra.  

Det empiriska materialet visade på att känslan av att befinna sig i en ytlig och nästintill 
fientlig relation bidrog till en viss otrygghet, minskad öppenhet och minskat förtroende till 
sina medarbetare. På AP2 ansåg informanterna att de hade skapat en djupare relation till sina 
medarbetare, de jobbade mer som en kollektiv trupp mot ett enat mål, till skillnad från AP1 
som jobbade mer individuellt och mer motarbetade varandra. Detta ledde till att man på AP1 
inte alls fann samma utrymme som på AP2 att få vara sig själv och vara mer personlig.  

Enda gången då jämförelsen av de båda AP sammanföll var ur hänseendet att hur kritik läggs 
fram och behandlas är avgörande för hur kritiken kommer att tas emot och uppfattas. Vidare 
ansågs inte den individuella arbetsbefattningen ha inverkan på huruvida man ansåg att någon 
hade ”rätt till” att framföra kritik.  

Rent instinktivt upplevde samtliga att kritik, baserat på våra informanters utsagor, att ordet vid 
första anblicken är synonymt med någonting negativt. Vid närmare eftertanke diskuterades 
däremot en distinkt skillnad mellan kritik och konstruktiv kritik då det senare av samtliga 
upplevdes vara synonymt med någonting positivt eller utvecklande.  
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Då frågan om hur kritik hanterades på respektive AP menade informanterna på AP1 att de 
upplevde stora brister i att hantera kritik, som ofta istället för att verka i konstruktivt och 
utvecklande syfte, utbyttes till smutskastning och dålig stämning. Detta ledde till att 
informanterna på AP1 efter en tid stått likgiltiga inför den omformning som uppenbart skulle 
behöva komma till stånd till arbetsgruppens uppenbara fördel. Återigen skiljer sig 
informanternas syn på AP2 åt radikalt. Här var man mån om att alla skulle få komma till tals 
utan att bli påhoppade eller riskera att skapa osämja i gruppen. Genom att se till vinningen (i 
form av utveckling) och väga detta mot förlusten (risken att kritiken uppfattas på fel sätt) var 
det med ett genomtänkt tillvägagångssätt de framförde vad de ansåg behövde diskuteras, med 
visad hänsyn och empati till relationerna.  

Avslutningsvis var syftet att skapa förståelse i hur kvinnorna, som arbetade på en 
kvinnodominerad arbetsplats, upplevde kritik. Även här hade relationerna inverkan, AP1 
menar att med en bra dialog och en bra relation mellan den som ger och den som tar kritik 
ökar chanserna avsevärt för att kritiken uppfattas på rätt sätt. En snarlik uppfattning fångar vi 
även hos informanterna på AP2, där man förutom det som hos AP1 redan tagits upp menar att 
man känner sig mer benägen och bekväm med att ifrågasätta kritik och på så sätt redan från 
början reda ut eventuella missförstånd, detta om den man får kritik av är någon som står i en 
nära relation till en själv. 

7.2 Analys och tolkning                     
För att frambringa en förståelse för hur individerna i denna studie, som har för avsikt att skapa 
förståelse för hur kvinnor upplever kritik, kommer empirin att tolkas med hjälp av studiens 
tolkningsramar (teorier och tidigare forskning). Vi har för avsikt att i denna del knyta an 
teorier till resultaten av det empiriska materialet som sammanställts i den tidigare delen av 
kapitlet. 

Denna del har som utgångspunkt att analysera och tolka materialet, men även att påvisa att 
den tidigare forskningen vi har använt oss av har varit relevant för studien. Fortsatt 
redovisning av empirin bygger på en indelning av analys och tolkning i de olika rubrikerna 
som följer nedan. Avslutningsvis kommer det att föras en diskussion och en kritisk 
granskning av resultatet.  

7.2.1 Vikten av att få utrymme till att vara sig själv         
Goffman talar om vissa begrepp som är av betydelse för individens identitetsskapande, 
begrepp som han anammat från teatervärlden. Goffmans resonemang kring team och 
teamframträdanden är relevanta för att kunna förklara förhållandet till resonemanget om 
vikten att få utrymme till att vara sig själv.  

Att ingå i ett s.k. team kan å ena sidan vara gynnande för individen då det leder till relationer 
och interaktioner med andra människor. Vilket bevisligen, baserat på tidigare forskning inom 
gruppdynamik (se 2.2) leder till att det uppstår en ”vi-känsla”, en känsla som har positiv 
inverkan på de till en början ytliga relationerna som blir allt mer djupa ju starkare ”vi-
känslan” blir. Här jobbar man mot ett kollektivt mål och man slipper stå till svars eller lösa 
eventuella problem på egen hand. Denna kollektivism bidrar till ökad sammanhållning, tillit 
och effektivitet vilket är gynnande för utvecklingen av gruppen (se 2.2). Denna ”vi-känsla” 
och positiva inställning är någonting man tydligt kan se på AP2, där de värnar om varandras 
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välmående och hela tiden tar hänsyn till gruppens behov och inte bara värnar om det 
individuella. 

Ett teamframträdande kan å andra sidan också ha en negativ inverkan på individen, ur den 
aspekten att det kan få individen att undantrycka sina individuella behov och värderingar till 
förmån för gruppens. Man tvingas med andra ord vara någon eller åtminstone agera som 
någon man inte är. När gruppen av någon anledning väljer att undanhålla information eller 
rent av att exkludera någon medlem i gruppen exkluderar man även denne från den trygghet 
man haft i sin rollgestalt. Därmed riskerar personen att ”tappa bort” sig själv, detta då denne 
inte längre vet vad han/hon skall förhålla sig till och hur han/hon skall och förväntas agera 
som ett eget jag inför den publik för vilken hon uppträder (se 3.3.3). Detta är något man 
snarare återfinner på AP1, där individerna mer tenderar undertrycka sina känslor, t.ex. att de 
undviker att ge kritik då de anser att det bara kommer förvärra saker och ting. 

Utifrån sammanställningen av resultaten är bevisligen relationerna av stor betydelse vad det 
gäller känslan av att få utrymme till att vara sig själv och kunna framföra kritik. Här dras 
parallellen att djupare relationer, likt de på AP2, vilka man endast i interaktionen med andra 
har möjlighet att hela tiden stärka och bygga på, även stärker tilliten i gruppen. På så vis blir 
det svårare för gruppen att exkludera någon. Resultaten tolkas som så att man i och med 
tilliten kan känna trygghet nog att våga vara öppen. I och med det vågar man ställa krav och 
framhäva sina åsikter (därmed kritik) på ett sådant sätt som kan vara gynnande på det 
individuella planet men även längre fram i ett utvecklande avseende vad gäller den kollektiva 
utvecklingen.  

Jobbar man däremot inte på relationerna, likt på AP1, tolkas det som att man istället för att 
sträva mot ett kollektivt mål automatiskt strävar mot ett individuellt mål, vilket kan leda till 
att man istället för att utvecklas tillsammans motarbetar varandra. Motarbetar man varandra 
får detta ganska självklara konsekvenser som kan vara avgörande för gruppens utveckling. 
Man tillåter sig inte i de ytliga relationerna på samma sätt att visa vem man är, eftersom 
risken att bli motarbetad är stor. Då man blir motarbetad som individuell person visade 
resultatet att man tenderade ha en mer negativ inställning till sina arbetssysslor och andra 
medarbetares åsikter och verksamheten över lag. Då detta sker verkade man bli allt mer 
apatisk inför den förändring som man till en början ansåg skulle vara gynnande om den kom 
till stånd. 

För att man ska kunna få till stånd en positiv utveckling i gruppen måste man börja på det 
individuella planet. Man måste ha viljan att skapa, upprätthålla och stärka relationerna, våga 
visa vem man är och våga framföra sina åsikter för att kunna bidra till de kollektiva målen. I 
analysen kommer vikten av att våga vara sig själv för att kunna utvecklas som individ fram, 
för att man överhuvudtaget ska ha möjlighet att kunna utvecklas kollektivt. 

7.2.2 Upplevelsen av att ha en bra relation                       
I denna del av analysen kartläggs hur kvinnornas relationer och samarbete till sina 
medarbetare påverkas av kritik i verksamheten. Med det empiriska materialet som grund 
kunde skillnader i informanternas upplevelser på resp. arbetsplats påvisas. Övergripande 
handlande det om skillnader i upplevelser av hur man såg på relationerna, vilket också är 
fallet i deras uppfattning av arbetsplatsen i sin helhet. 
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Relationerna anses som viktiga på respektive arbetsplats. På AP1 upplevde kvinnorna ett 
generellt missnöje i gruppen, dock valde man aktivt att inte agera mot detta. Man värnade om 
att försöka bevara de rådande relationerna snarare än att försöka förbättra dem, detta för att 
undvika att riskera osämja och med det än mer komplicerade relationer. Kvinnorna visade sig 
alltså överväga för- och nackdelar innan de skrider till handling. Detta kan man med den 
symboliska interaktionismens syn på rationalitet förklara, att ett handlande som i slutändan 
inte främjar individen ses som ett irrationellt handlande och man väljer istället att avstå från 
att handla. Kvinnorna kommer alltså i första hand värna om relationerna på arbetsplatsen, 
vilket även tidigare forskning har antytt (se 2.1). För vidare förståelse av detta kan även 
tillämpning Goffmans teori om identitetsskapande vara av vikt, där han talar om individen 
som en aktör som befinner i olika regioner.  Där kvinnorna kommer att överväga att behålla 
sina åsikter i den bakre regionen, dvs. man blottlägger inte saker för personer man inte har 
förtroende för. 
  
Kvinnornas upplevelser av relationerna återspeglades på respektive arbetsplats. Upplevelserna 
som kvinnorna erfarit kan ses som ett resultat av det som Trost och Levin återger som viktigt 
för den symboliska interaktionismen, det s.k. Thomas teoremet, vilket innebär att den sociala 
verkligheten kan uppfattas olika av kvinnorna vilket visar sig i resultatet av deras handlingar. 
Detta beroende på vilken situation de befinner sig i, individens egen sinnesstämning vid det 
specifika tillfället samt i vilket gruppsammanhang kvinnorna befinner sig i för stunden, med 
andra ord, då man tänker positivt kring sitt handlande resulterar detta i positiva konsekvenser 
och vice versa (se 3.1). Missnöjet kring relationerna på AP1 skulle därför kunna ses som 
tillfälliga, beroende på vilken sorts individer gruppen utgörs av för tillfället. 
 
Rollfördelningen och ansvarsfördelningen verkar också vara en variabel som påverkar 
relationerna. Vidare tenderar relationerna att upplevas som mer eller mindre styrda av, eller 
åtminstone på något sätt påverkade av individernas känslor, dessa antaganden bör man enligt 
Trost och Levin ta i beaktande i processen att försöka förstå och förklara mänskligt handlande 
(se 3.1).  
 
Kvinnorna från de olika arbetsplatserna uttalade sig även om huruvida de var villiga, och i så 
fall i vilken utsträckning de var beredda, att dela med sig av sitt privatliv till sina medarbetare. 
På AP2 ansåg man att det fanns, i den mån man ville, utrymme för att vara privat, medan man 
på AP1 aldrig skulle kunna tänka sig gå in på det privata planet, något som påverkar och 
begränsar relationernas utbredning och djup. 
 
Även om man på ena arbetsplatsen valde att förhålla sig mer strikt till sin yrkesroll utan att bli 
allt för personlig, fanns där en motivation och viss förståelse av vikten att värna om 
relationerna genom att tillåta sig vara mer personlig i mötet med andra. Detta visar på hur 
kvinnorna reflekterar över sina val av handlingar inför att ge kritik, vilket kan förklaras med 
hjälp av Goffmans teori som talar om individen som en aktör som ser sig själv utifrån 
publikens perspektiv i övervägandet att handla på ett eller annat sätt. Detta kan ses som ett 
resultat av den respons man förväntar sig av de andra kvinnorna (se 3.3.1).  
 
Kvinnorna lade stor vikt vid att värna om relationerna i gruppen, detta bland annat genom att 
gemensamt försöka bistå med känslan av att det fanns utrymme för att vara personlig. 
Goffman förklarar detta genom att belysa vikten av team och teamkänsla, där individer 
samverkar för att stärka tilliten i gruppen och i och med det stärks även relationerna (se 3.3.3). 
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Detta stämmer också överens med vad den tidigare forskningen har visat, nämligen att 
kvinnodominerande yrken tenderar till att bli relationsorienterade (se 2.2). Kvinnorna var ur 
detta hänseende relativt liktydiga då man ansåg att det var viktigt att åsikter av betydelse kom 
upp till ytan och behandlades oberoende av vem eller vilken befattning man hade. Vad som 
verkar viktigt är dock hur kritik eller åsikter läggs fram och att det man lyfter upp till 
diskussion har en relevant grund. Detta kan bero på vilka normer som har utvecklas på 
arbetsplatsen, som Goffman menar att individen i sin framställning av definition av plats och 
tid reflekterar över innan man skrider till handling, oavsett om individen är medveten om 
detta eller ej. 

7.2.3 Vikten av att kunna hantera situationen      
Kvinnornas känslor av att kunna hantera olika situationer, kan förklaras med hjälp av 
interaktionsmens syn på rationalitet (se 3.1.1). Empirin visade att vissa kvinnor upplevde en 
orättvis fördelning av arbetet, men att man ansåg att det inte tjänade någonting till att försöka 
lyfta fram kritik för att förbättra situationen. Att framföra kritik direkt till de berörda 
personerna skulle ur denna synpunkt kunna förklaras som irrationellt handlande, då de redan 
innan har känslan av att målet inte kommer att nås. Det vill säga att de känner att de kommer 
att bli motarbetade av gruppen eller motparten. Detta kan också förstås som att kvinnorna inte 
lägger fokus på att vilja förbättra situationen och vänder uppmärksamheten mot någonting 
annat, man blir därför asocialt responsiv till kritiken och lägger fokus på att bland annat värna 
om relationerna under vissa kontextuella förhållanden (se 3.2). 

Kvinnorna uppgav att de hela tiden vägde för- och nackdelar mot varandra innan de fattade 
beslutet om att ge kritik eller ej. Detta kan man förklara med hjälp av Goffmans syn på 
identitetsskapande, som att de i sin ”kammare” agerar publik åt sina egna framträdanden (se 
3.3). I det ögonblicket observeras det egna agerandet genom en bedömning av de normer som 
man annars handlar utifrån. Med detta anser Goffman att individen kan välja att agera som om 
man hade en närvaren publik, och på så vis göra dessa analyser och överväganden att inte 
framföra kritik. 

Kvinnorna på den ena arbetsplatsen upplevde en rädsla för att skapa osämja i gruppen i 
samband med att de gav kritik. Utifrån det kan detta förklaras som att individen, enligt 
interaktionismen, försöker kartlägga och definiera situationen för att därefter handla, vilket 
också då stämmer överens med att kontexten och situationen blir avgörande för att de 
överhuvudtaget ska kunna ta emot och framföra kritik. 

Den rädsla som individen upplever kan, i situationer då de ska inta ett kritiskt förhållningssätt, 
påverkas av de sanktioner som kan komma från gruppen. Detta kan förklaras som ett resultat 
av den osäkerhet de känner inför varandras minspel (se 3.1). Detta stärks i och med en 
jämförelse med den andra gruppen. I den andra gruppen kände man en större frihet och 
möjlighet att hantera liknande situationer och man kompletterade varandra hela tiden istället 
för att motarbeta. Något som kan vara avgörande för det är de starka relationerna man fann 
hos den andra gruppen.  
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Kvinnorna upplevde dessutom att det var lättare att hantera situationer med personer som 
påminde om dem själva. Man kunde på så sätt lättare definiera situationen och analysera deras 
minspel korrekt. Minspelet kan vara avgörande för hur man väljer att hantera eller bemöta en 
situation.  Detta kan också förklaras med hjälp av Goffmans begrepp om regioner, där 
aktörerna själva väljer huruvida de vill bevara kritiken bakom kulisserna och undanhålla detta 
för de personer de egentligen vill kritisera. Det vill säga i den bakre regionen, just för att 
slippa bestraffningar av individen eller gruppen, blir en osäkerhet om varandras rollspel 
avgörande (se 3.3.2). Detta innebar att vissa kvinnor undvek att framföra kritik och valde 
istället att prata bakom ryggen på folk, vilket förtydligas i nedan redovisat exempel. 

”Det är inte mina riktiga vänner, man måste ju känna personen för att lita på den, den enda du 
kan lite på är dig själv! Tjejer är så typiska sådär ”säg inte det här” sen säger man det. Och jag 
hatar att dom pratar illa om mig och andra, inte grova saker man det skvallras så fort man vänder 
ryggen till” 

I och med individernas olika möjligheter till att hantera situationer av kritik visade det sig 
finnas en viss skillnad mellan arbetsplatserna. Detta klargörs genom att hänvisa till Goffmans 
syn på publikens makt. Han skriver att det är publiken och scenen som avgör vilka roller som 
är möjliga för individen att inta (3.3). Dock visade det sig att kritik i vissa fall inte sågs som 
något naturligt, öppet och vanligt förekommande för kvinnorna i arbetsgruppen, vilket då 
minskar möjligheten till att inta ett kritiskt förhållningssätt till de situationer där individen är 
närvarande. 

Vad gäller upplevelsen av situationens betydelse visade det sig att kvinnorna i de flesta fallen 
ansåg att det inte var lönsamt att framför kritik direkt till den berörda personen. Utifrån 
överväganden och analyser av de andras reaktioner avgjordes valet redan där i frågan om att 
framföra kritik eller ej. Att ett missnöje kunde urskiljas var tydligt de gånger då kritik förts 
bakom ryggen på de berörda personerna, ett missnöje över att man på arbetsplatsen har 
utvecklat normer och sedan tillåter detta beteendet. Mycket av det missnöje som individerna 
skulle vilja framföra till berörda personer valde man att istället behålla i de bakre regionerna 
(för sig själv eller personer man har förtroende för), detta för att undvika osämja i gruppen. 

7.3 Kritisk granskning av resultat och analys                         
Många frågeområden överlappar varandra, det har gjort det lite mer komplicerat att 
kategorisera det empiriska materialet, även då detta var utgångspunkten för analysen. För att 
analysen ska bli så sanningsenlig som möjligt läggs det vikt vid att metoden genomförts med 
noggrannhet då man registrerade samtliga delar av informantens utsagor. Att intervjuerna 
utgick från en delvis strukturerad samtalsintervju, som gav en bred uppsättning information 
att tolka, har även gjort analysen mer svårtolkad. 

I och med valet av analysverktyg innebär det att all förståelse är bunden till en viss kontext 
eller sammanhang, vilket även gäller för den kunskap som förvärvas i en specifik situation. 
För denna studie innebär det att intervjuerna blir bundna till en viss kontext där den kunskap 
som erhölls, inte automatiskt uppfattas som synonym med liknande kunskap under andra 
förhållanden (Kvale & Brinkmann 2009:71). Således är den kunskap som erhålls från 
informanterna inte automatiskt applicerbar i andra sammanhang än just detta. 

En nackdel med detta val av analysverktyg är dock risken för feltolkningar. För att en 
tolkning skall vara giltig krävs det att tolkningen man gjort av materialet överrensstämmer 
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med det intersubjektivas betydelse dvs. vår tolkning måste överrensstämma med andras 
tolkningar av samma förfarande. Detta gör att denna studies tolkning och analys av de data 
som samlats in blir aningen diffus, i det avseendet att dessa data endast tolkats av oss själva 
och således har inte kravet för det intersubjektivas betydelse bemötts. 
 
Att frågorna i intervjuerna var öppna kan ha bidragit till att materialet blivit mer 
svåranalyserat, vilket gör att det kan finnas risk för feltolkning och det i sin tur påverkar 
forskningens resultat. Dock genom sammanfattningen och redogörelsen av de relevanta 
delarna av det empiriska materialet ger det forskaren såväl som läsaren en klar överblick för 
vad som tolkas, på så sätt ges läsaren möjligheten att bidra med ett intersubjektivt synsätt på 
studiens tolkningar. Detta bidrar till att våra tolkningsresultat klarnar förutsatt att läsarens och 
vår tolkning överrensstämmer. 
 
Avslutningsvis har vi tagit i beaktande de för- och nackdelar som föreligger i och med vår 
förförståelse och vad denna kan ha bidragit till. Inom hermeneutiken spelar förförståelsen, 
som sedan tidigare känt en central roll. Detta innebär att vi grundat på personliga värderingar 
och erfarenheter tolkar resultaten utifrån dessa samt med utgångspunkt från de valda 
teorierna. På grund av detta kan man aldrig hävda att tolkningen varit helt och hållet objektiv. 
Vi har redogjort för vår respektive förförståelse, således anser vi att vi givit läsaren 
möjligheten att ta dessa i beaktande då denne tillgodogör sig de resultat, analyser och 
tolkningar som redovisats och på så vis får chansen att själv bedöma i vilken grad materialet 
kan anses vara av objektiv karaktär. 
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8 REFLEKTIONER OCH SLUTSATSER                       
I detta kapitel redogörs det för de slutsatser och reflektioner som man i och med studien 
kommit fram till, samt en avslutande diskussion kring förslag på vidare forskning. 

8.1 Slutsatser       
Studien har kunnat bidra med en insikt i hur kvinnor, på kvinnodominerade arbetsplatser, 
upplever kritik. Vi har genom studiens analyser gått från empiri till teori för vidare relatera 
detta till tidigare forskning. 
 
Forskningen visade på att möjligheten till att ge kritik är situationsbunden då de olika 
arbetsplatsernas miljö och normer skiljde sig åt, men att samtliga informanterna ansåg att det 
är viktigt att man skiljer på sitt privata jag och arbetsrollen. Med detta menas att individen gör 
en definition av situationen och anpassar sig till den rådande miljön. Arbetsmiljöns betydelse 
visade sig bland annat på AP2, där man hade en stark ”vi-känsla”, vilket kan ha en negativ 
inverkan på individen ur den aspekten att det kan få individen att undantrycka sina 
individuella behov och värderingar till förmån för gruppens. Å andra sidan kan ”vi-känslan” 
skapa trygghet, vari man känner sig trygg med att vara sig själv och vågar framföra kritik. 
Resultatet visade även på att de som mötte kritik från någon som de ansåg sig ha en djupare 
relation till, vågade ifrågasätta och även mottaga den kritik de möttes av på ett övervägande 
positivt sätt.  

I bedömningen av att förmedla kritik utgår samtliga individer från ett känslomässigt rationellt 
övervägande. Detta då individen reflekterar över om det gynnar henne själv eller inte. Vid 
tillfällen då informanterna valde att avstå från kritik visade sig detta också stämma överens 
med vad tidigare forskning har visat. Bland annat att individerna känner en rädsla för att 
hamna i en konfliktsituation, men också att kvinnorna värnar om sina relationer, som Lennéer 
Axelsson & Thylefors (2006) menar att de lätt gör på kvinnodominerade arbetsplatser. Här 
vill vi belysa hur den generella bilden som Lennéer Axelsson & Thylefors framställer av 
kvinnor som relationsbundna tycks ha med deras förutsättningar på arbetsplatsen att göra, 
vilket påverkas av situationer och relationer. 

Man kan se tydliga tecken på hur framförandet/mottagandet av kritik även är relationsbundet. 
Detta om man jämför med vad tidigare forskning vad gäller gruppdynamik. Relationerna på 
de olika arbetsplatserna skulle kunna liknas vid vad tidigare forskning kommit fram till, att en 
grupp kan befinna sig i olika faser och därmed skiljer sig även relationerna i grupperna åt och 
i och med det uppfattas förutsättningarna att framföra kritik olika stora. 

Analysen har visat att kvinnor som i mindre grupper interagerar med varandra tenderar att 
skapa allt djupare relationer till de övriga i gruppen ju längre de får chans att, som i detta 
avseende, arbeta ihop. Detta visas även i den tidigare forskningen som visar på hur kvinnor 
tenderar att värdesätta relationerna, man vill att alla ska bli nöjda. Vidare finns en tydlig 
skillnad vad gäller djupet i relationerna på respektive arbetsplats. Orsaken till det kan ha att 
göra med att de som intervjuades på AP1 hade personliga erfarenheter i yrkesrollen som 
vikarie, vilket de inte hade på AP2. Vikarierna får inte samma chans till att bygga på några 
relationer eller alternativt jobba på att få ett djup i dem, relationerna blir mer eller mindre 
flyktiga då man som vikarie inte alltid vet hur länge man kommer att få vara kvar. Detta var 
dock inget som testades som orsaksvariabel i studien. 
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I och med detta dras slutsatsen att relationerna och situationerna har en övervägande central 
roll för hur man upplever att både ge och ta kritik. När man istället talar om de mer ytliga 
relationerna kännetecknas kritik snarare som någonting som bryter mot de sociala 
situationerna, samt att individerna känner begränsningar i möjligheten att behandla och lyfta 
kritik till ytan utan att det får negativa konsekvenser, som sedan leder till att man hellre avstår 
att framföra kritiken, detta oavsett om man vill framföra det i avseendet att det skulle bidra till 
någonting positivt. Vilket enligt den tidigare forskningen skulle hämma utvecklingen. 

8.2 Reflektioner                    
När studien för det här projektet påbörjades ansåg vi att vi mer eller mindre slumpmässigt 
handlöst kastade oss in i något vi till en början trodde oss besitta väldigt mycket kunskap om 
sedan tidigare. Trots att tidsbegränsningen gjorde sig påmind känner vi oss som författare 
ändå nöjda med de resultat som studie visade.  

Studiens urval utgjordes av endast ett fåtal individers utsagor ses det insamlade materialet 
som tillfredsställande då deras arbetssituationer skiljde sig åt mellan arbetsplatserna. Studien 
har intagit ett kritiskt förhållningssätt för att belysa studiens validitet och reliabilitet 
genomgående i arbetsprocessen.   

Studien har också genomgående följt den röda tråden i arbetet, vilket också varit avsikten. 
Detta har resulterat i att arbetet fått en lättöverskådlig design, där det redogörs för förfarandet 
vad gäller såväl insamling som bearbetning av det empiriska samt teoretiska materialet, vilket 
har stärkt validiteten och reliabiliteten för arbetet.   

8.3 Förslag till vidare forskning  
Då studien avgränsades till att endast behandla kvinnors upplevelser av kritik, med fokus på 
förskolan, skulle det vara intressant att bredda forskningen kring ämnet. Att man även ser till 
andra typer av verksamheter som har en jämnare könsfördelning, då tidigare forskning (se 
3.1) har påvisat generella skillnader gällande mäns och kvinnors sätt att handla.  
 
Då denna forskning visade tendenser på att arbetsplatsernas gruppuppbyggnad och 
relationsmönster är en avgörande faktor för upplevelsen av att ge och ta kritik, upplever vi att 
detta skulle vara intressant att forska vidare i. I denna forskning fanns en skillnad mellan 
individernas upplevelser i relation till deras arbetsplats, därför skulle det också vara intressant 
att forska vidare i hur olika gruppkonstellationer, i en annan miljö, möjliggör eller begränsar 
möjligheten för individen att hantera kritik.  
 
I och med samhällsförändringarna där man efterfrågar den sociala kompetensens egenskaper, 
bland annat ett kritiskt ifrågasättande, skulle det också vara intressant att undersöka hur olika 
åldrar upplever detta.  
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Bilaga 1  

Intervjuguide 

Som hjälpmedel i genomförande av intervjuerna kommer denna intervjuguide vara en 
vägledning för att föra samtalet med informanterna. Intervjuguiden har byggts som en öppen 
delvis strukturerad samtalsintervju, vilket innebär att det inte finns några på förhand 
sammanställda frågor att ställa, utan att frågorna istället kommer att alstras genom själva 
samtalet (Halvorsen 1992:86).  

Som utgångspunkter för intervjuerna kommer de att hålla sig till vissa frågeområden som 
öppna frågor hoppas generera öppna och utvecklade svar. 

Frågeområden är följande: Relationer, känslor, roller, kritik, ansvar 

För att erhålla så mycket information som möjligt kring dessa frågeområden utgår den sedan 
från tre olika teman, som redogörs nedan, vid utformningen av frågorna. För att få kunna 
erfara så mycket information som möjligt av informanternas utsagor har det sedan utformat 
lämpliga följdfrågor från de olika temaområdena. Denna metod leder till att respondenten  kan 
prata mer fritt och i och med det minimera risken för ledande frågor samt intervjuareffekten 
(Kvale, 2009,187). 

Temaområden: Information (I), åsikt (Å) och handling (H).   

Intervjun inleder med mer generella frågor för att sedan gå in på allt mer specifika 
frågeområden. 

Generella frågor 

Hur många är ni som arbetar här?  
Hur många barn per anställd har ni?  
Vilken anställning har du?  
Brukar ni rotera arbetsgrupper?  
Hur upplever du omsättningen på personalen?  
Hur ser fördelningen av kön ut på din arbetsplats?  

Specifika frågor 

Roller 

- Hur ser arbetsfördelningen ut? (I) 
- Varför, tror du, den ser ut just så? (Å) 
- Upplever du den som rättvis? (Å) 
- Hur skulle du vilja att den såg ut om du fick bestämma? (H) 

 

 



 

  

Relationer 

Hur ser samarbetet ut på din arbetsplats? (I) 
Vad tror du är orsaken till det? (Å) 
Hur skulle du vilja att samarbetet fungerade?(H) 

 

Känslor 

Har du förtroende för alla dina kollegor?(I) 
Vad gör att du känner så?(Å) 
Känner du att du kan vara din själv på din arbetsplats? (I) 
Hur skulle du vilja ev. förbättra det? (H) 

Ansvar 

Vilket ansvar tycker du vikarier har jämfört med anställda? (I) 
Har en vikarie samma befogenhet som övriga på arbetsplatsen att tillrättavisa och kritisera 

någons sätt att arbeta? (I) 
Vad beror det på? (Å) 
Hur tycker du att det borde vara? (H) 

Kritik 

Vad tänker du när du hör ordet kritik? (I) 
Hur hanteras kritik på din arbetsplats? (I) 
Vad gör man och varför? (Å) 
Hur skulle du vilja att det hanterades? (H) 

Upplever du kritik på samma sätt oavsett om det är vikarie/annan anställd/chef som 
kritiserar dig? (I) 

Har du någon gång fått/gett kritik till någon på din arbetsplats? (I) 
Vad gjorde att du valde att (avstå) att framföra din kritik? (Å) 
Hur upplevde du det? (H) 
Hur skulle du vilja att folk såg på att ge/ta kritik? (H) 

Om det uppstår osämja eller delade meningar om något, tar du i så fall upp detta med 
berörda? (I) 

Hur anser du att stämningen bli på din arbetsplats när ev. problem lyfts till ytan? (Å) 
Hur påverkas du av detta? (H) 


