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Abstract 

 

There is a myth about that women whine a lot. The whining can be about everything and it 

belongs in the women culture. This myth about the whining can be a disadvantage for the 

women. The men who whine, do they exist? And is it possible to dispel the myth? 

In this essay I examine if whine exists in both women and man dominated workplaces. To understand 

what whining is I have divided whining in two terms. Type one- whine and type two- whine. These 

two types involve all the whine that occurs in the workplaces. A whine can be placed in one of the 

types. 

The myth comes from my position as branch manager on a woman dominated workplace and also 

from speaking to men that works at man dominated workplaces. The women often told me that it 

could be less whining if i should employ more men. The men discussed about that women workplaces 

were just like a chicken coop. 

In Sweden the government works for an equal gender representation in workplaces. In workplaces that 

are dominated by women you can be employed before a woman just because you are a man. You must 

have the skills that the job requires but you will get the job if it stands between you and a woman with 

the same skills and if the companies have to even out the numbers off men and women that works 

there. 

In the essay gender makes a big deferens on how we look at women and men’s personal qualities. And 

it`s important to notes how earlier research has shown that men and women has the same personal 

qualities. These results have not been accepted and we still give women and men different personal 

qualities. The children are being raised to the same personal qualities that their mother and father have 

learned and the story will go on.  

The ambiguity behind the personal qualities is that women still use them to get jobs and it is harder to 

believe that a woman has a quality that is typical for a man but she has the advantage if the company is 

looking for typical women qualities. There for the myth about the women whining can be a 

disadvantage for the women workplaces because the workers may choose to work at places witch are 

not whiny.  

 

Sammanfattning 

 

Det som undersöks i denna uppsats är om det förekommer gnäll på mansdominerade samt 

kvinnodominerade arbetsplatser. Gnället som mäts på arbetsplatserna är uppdelat i två olika 

typer av gnäll som involverar allt förekommande gnäll på arbetsplatserna. Det är uppdelat i 

typ-1 gnäll och typ-2 gnäll. Uppdelningen av gnället är viktigt för att förstå vad gnäll handlar 

om och även få en bättre förståelse för varför det förekommer överallt. 
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Myten om att gnäll tillhör det kvinnliga könet ger kvinnodominerade yrken dåligt rykte och 

kan påverka rekryteringsprocessen. Myten kommer från min position som enhetchef på en 

kvinnodominerad arbetsplats och även från vardagliga samtal med män som arbetar på 

mansdominerade arbetsplatser. Kvinnorna har vid ett flertal tillfällen uttalat sig om att det 

skulle vara en lösning på gnället att anställa fler män. Männens uttalanden handlar om att 

kvinnodominerade arbetsplatser är som hönshus.  

I Sverige är det meningen att arbetsplatserna ska ha en jämn könsfördelning. Det inkvoteras 

män på kvinnliga arbetsplatser och kvinnor på mäns arbetsplatser. Om det finns fördomar att 

kvinnliga arbetsplatser är tjatiga och gnälliga kan det bli svårare att rekrytera män till 

kvinnodominerade arbetsplatser. 

I uppsatsen läggs stor vikt i hur män och kvinnors egenskaper uppfattas olika. Män ska vara 

på ett sätt och kvinnor på ett annat. Det är också av stor vikt att lägga märke till vad tidigare 

genusforskning visar att män och kvinnor har samma egenskaper men de fortsätter ändå att 

uppfattas som olika. Barnen blir uppfostrade till olika könsroller och egenskaperna som 

tilldelats de olika könen lever kvar. 

Durkheims begrepp arbetsdelning har betydelse för hur det är möjligt för fler människor att 

förvärvsarbeta och att specialiseringen av yrkesgrupper kräver att kvinnan förvärvsarbetar på 

samma vilkor som männen. Det är en individualisering av civilisationen. Det egenskaper som 

kvinnor och män har är användbara oavsett vilket kön man tillhör. 

Det finns en tvetydighet bakom de egenskaper som kvinnan samt mannen tilldelats. 

Tvetydigheten grundar sig i att en kvinna eller en man kan erhålla ett arbete just för att de 

tillhör ett visst kön. En kvinna kan använda sig av de tilldelade egenskaperna och ha bättre 

trovärdighet än om en man använder sig av de typiskt kvinnliga egenskaperna. 
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Myten om att tjat och gnäll tillhör kvinnan 

Surgubbe och gnällkärring 

Inledning 

Arbetsdelning, Genus, Uppfostran,Maktdistans 

 

I dagens samhälle ska kvinnor inkvoteras på mansdominerade arbetsplatser och män på 

kvinnodominerade arbetsplatser. I Sverige finns det typiska mansyrken och typiska 

kvinnoyrken. I övriga världen finns också dessa kategorier. Enligt statistiska centralbyrån 

fanns det 49685 män och 322442 kvinnor anställda som vård och omsorgspersonal i Sverige. 

På kvinnodominerade arbetsplatser finns ett utbrett uttryck.” Anställ fler män så blir det 

mindre gnäll” om man frågar män som arbetar på en mansdominerad arbetsplats så är det mer 

känt att ”Här kör vi med raka rör”. 

Det finns olika sorters gnäll på arbetsplatser, det gnälls på ledningen. Det gnälls på 

medarbetarna för att de inte gör på det sätt som de själv skulle ha gjort. Och det gnälls på 

utomstående grupper som sägs göra saker på fel sätt. Gnäll finns på alla arbetsplatser och 

verkar fylla någon form av funktion.Myten om att gnäll tillhör det kvinnliga könet och ger 

kvinnodominerade yrken dåligt rykte och kan påverka rekryteringsprocessen för att jämna ut 

könsfördelningen.  

I mitt yrke som enhetschef på en kvinnodominerad yrkesplats får jag ta del av en hel del gnäll 

i alla former. Jag har tänkt många gånger att det borde vara utmärkande för kvinnor att gnälla 

eftersom de själva upplever sig gnälla jämt.Vid upprepade tillfällen har jag hört uttalanden 

som att ”anställ fler män så slipper du det här gnället”. Det får mig att bli intresserad i om det 

verkligen skulle kunna lösa situationerna som faktiskt gnället handlar om. Kan inkvotering av 

män vara en lösning på gnället och hur kan män vara intresserade av att jobba på en 

arbetsplats som upplevs gnällig? 

Det är svårt att avgöra om det skulle vara positivt eller negativt att könsfördelningen på 

arbetsplatser är mer jämnställd . Det är dock ett konstaterande att det inkvoteras för att 

arbetsmarknaden ska vara jämställd. 

Indikationer tyder på att det ska bli en jämlik fördelning mellan könen på arbetsmarknaden i 

Sverige. Det har under en längre tid inkoterats män på kvinnodominerade arbetsplatser och 

kvinnor på mansdominerade arbetsplatser. Det finns fortfarande en skevhet i fördelningen på 

arbetsplatser som statistiska centralbyråns siffror visar. Den förefallande myten att tjat tillhör 

kvinnan kan ha en inverkan på resultatet i hur fördelningen mellan könen visar sig på 

arbetsplatserna. Att identifiera sig med en organisation som förefaller gnällig är inte attraktiv. 
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Kvinnor och män kan arbeta på alla arbetsplatser rent fysiologiskt. Det har inom 

brandkårsyrket sänkts en del fysiska krav på grund av att kvinnor ska inkvoteras. Detta kan 

ses som antingen en säkerhetsrisk eller att kvinnorna som drar fördel av sänkningen kan 

tillföra brandkårs yrket någonting positivt. Och det gör det även fysiologiskt möjligt för en del 

kvinnor att kunna söka dessa yrken. 

Människan söker sig till de arbeten man vill och har utbildning för. Människor träder in på 

arbetsmarknaden som unga vuxna. De erfarenheter de har med sig kommer ifrån familjen och 

skolan Det förefaller vanligtvis att man i gymnasiet väljer en yrkesinriktning för att sedan 

arbeta med detta. (Hofstede 2005,S.69).Eller att man efter att ha arbetat ett tag inom en branch 

utbildar sig till det man har intresse att arbeta med. 

En undersökning som gjorts av Rosabeth Moss Kanter visar att det bland sekreterare i ett 

företag i USA består av endast kvinnor. De män som jobbade som sekreterare hade en annan 

titel. Sekreterarna som var av kvinnligt kön hade ett anmärkningsvärt rangsystem. De 

rangordnades efter vilken position deras chef hade. Det betyder att de var inte anställda och 

blev belönade för de arbete de utförde. De fick högre rang om deras chef erhöll en bättre 

position i företaget.(Moss Kanter 1993,s 69-103) 

Själva myten om att tjat och gnäll tillhör kvinnor kommer från eget upplevda observationer på 

kvinnodominerade arbetsplatser. Den upplevda jargongen på mansdominerade arbetsplatser 

kommer från observationer som gjorts i samband med observationer av män som arbetar på 

mansdominerade arbetsplatser. De fördomar som lever kvar måste på något sätt få bränsle för 

att kunna leva vidare. 

Ett jämställt samhälle som frångår den klassiska genusordningen skulle kanske kunna uppnås 

med tidens gång. Det finns inget som säger att ett sådant samhälle kommer att uppnås men det 

förefaller naturligt att tro att det är på den vägen vi vandrar. Samhället sätter sin prägel på 

området genom att lagstifta om exempelvis föräldrapenningen skall göra så att kvinnan och 

mannen i större utsträckning ska planera att vara hemma med barnen lika stor del av den 

lediga tiden. Det finns även andra lagar som ska öka jämlikheten genom att ekonomin ska 

jämnas ut för män och kvinnor. Kvinnan ska inte vara beroende av en man. Att män ska vara 

hemma med barnen mer kan i sin tur leda till att barnens uppfattning om könsfördelningen i 

arbetsuppgifter i hemmet förändras och med tiden  kommer även det sätta prägel på hur 

barnen agerar på sina framtida arbetsplatser. 

Myten om att tjat och gnäll tillhör kvinnan är en del av det Svenska samhället och kan 

försinka jämställdhetens framgång. Det finns säkert liknande myter som lever kvar och 

grundar sig i hur genusordningen sett ut. Dessa tas inte upp i denna uppsats. Den tvetydighet 

som man lätt kan uppleva genom att arbeta på en kvinnodominerad arbetsplats är att kvinnor 

själva upplever att de gnäller för mycket men att de tycker att gnället ska upphöra. Lösningen 

enligt dem är inte att sluta gnälla utan att anställa fler män. I intervjuerna talas det om gnäll 

som ett sätt att lösa situationer som inte är optimala för organisationen eller individen själv 

och då är det inte lika negativt som när man pratar om gnäll generellt.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att det finns olika sätt att se på gnäll även om det handlar 

om samma saker. Samhällets kvinnor visar upp en tvetydighet gentemot dem själva genom att 

säga att de gnälls för mycket på de kvinnodominerade arbetsplatserna och att närvaron av män 

skulle råda bot på detta. Med detta så menar de att män inte gnäller. Det stärker tron om att 

gnället uppfattas olika om det kommer från en man än en kvinna. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att ge en djupare förståelse för vad gnäll egentligen är. Min 

förförståelse för gnäll är att det är något negativt som till exempel. ”Jag skulle vilja ha högre 

lön” eller som mina barn för det mesta gnäller om ” kan jag få” en ny tröja, en glass, godis 

osv. När jag pratar med mina arbetskamrater kan det även vara ”hur tänkte ledningen att jag 

skulle kunna genomföra det här”. Syftet är även att förklara varför myten om att tjat och gnäll 

är en egenskap som sägs tillhöra kvinnan lever kvar. Målet med uppsatsen är att ta hål på 

myten om att tjat och gnäll tillhör det kvinnliga könet. Min förförståelse av myten är att det 

förekommer indikationer och en normalisering kring att det är kvinnor som gnäller. Mitt 

arbete på en kvinnodominerad arbetsplats har lett till att jag vill undersöka denna myt och få 

en djupare förståelse för gnället.  

Att se tjat och gnäll som ett samhällsfenomen som existerar i alla organisationer, kan ta kål på 

myten om att tjat och gnäll tillhör det kvinnliga könet. Det är högst aktuellt eftersom att män 

ska inkvoteras på kvinnodominerade arbetsplatser och kvinnor på mansdominerade 

arbetsplatser. Varifrån kommer denna myt och varför finns den kvar när det sägs ska vara ett 

individualiserat samhälle? 

Det kan bli lättare att identifiera sig med en arbetsplats som inte har en negativ stämpel. Det 

är en stor nackdel för kvinnodominerade yrkesgrupper att de förknippas med tjat och gnäll. 

Det kommer att behövas en stor del arbetskraft i Sverige till alla arbetsplatser i framtiden 

eftersom det är en stor del av befolkningen som går i pension. Det är fyrtiotalisterna som ska 

gå i pension och dessa förutsägs vara en stor generation. Inkvoteringen av män på 

kvinnodominerade arbetsplatser kan få svårare att rekrytera om yrket har en negativ stämpel. 

Att identifiera sig med sitt yrke förefaller sig vara viktigt. Det är känt i folkmun att på 

kvinnodominerade arbetsplatser gnälls det och tjatas det och på en mansdominerad arbetsplats 

”kör man med raka rör”. 

Förbättringsarbeten inom organisationer kräver att arbetarna tjatar och gnäller för att 

organisationen ska ha en chans att utvecklas.Utvecklingen inom organisationer i dagens 

samhälle är i högsta grad beroende av förbättring för att kunna leva kvar. Vi anses leva i ett 

globalt samhälle som är beroende av att alla delar fungerar. Ekonomin påverkas inte bara från 
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Sverige utan från hela världen. Organisationers förutsättningar kan förändras snabbt och är 

därför beroende av att förbättras hela tiden. 

I Sverige är det inte bara i organisationer som det gjorts försök att öka jämställdheten mellan 

könen. Staten har infört restriktioner i föräldraledigheten som gör att männen skall vara 

föräldralediga i samma utsträckning som kvinnorna. Det finns även lagar som säger att 

diskriminering på grund av kön inte får förekomma. Jämställdeheten skall främja att kvinnor 

ska kunna jobba precis som männen tidigare gjort och det ska även göra så att hemmen blir 

mer jämställda och kvinnor ska kunna arbeta på lika villkor som männen. 

Siffrorna visar att jämställdheten inom vårdyrken i Sverige har en lång väg att gå för att det 

ska vara jämn fördelning mellan könen på arbetsplatser ute i Sveriges organisationer. Myten 

om att tjat och gnäll tillhör kvinnan kan försvåra jämställdhetsarbetet. Tjatet och gnället ute på 

kvinnodominerade arbetsplatser är till en viss grad accepterat av både kvinnor och män på 

grund av att det just är kvinnodominerat . Tjatet och gnället som förekommer på 

mansdominerade arbetsplatser är också legitimt. Det tjat och gnäll som förekommer på 

mansdominerade arbetsplatser pratas det på ett annat sätt om. ”Det ska vara raka rör”. På 

kvinnodominerade arbetsplatser är det mer att det ska tjatas och gnällas om allt och om det 

skulle vara fler män på dessa arbetsplatser så skulle det tjatas och gnällas mindre. 

Om myten ska falsifieras så ska det inte förekomma tjat och gnäll i samma utsträckning på 

mansdominerade, jämställda arbetsplatser samt kvinnodominerade arbetsplatser. Det skall 

förekomma tjat och gnäll i alla organisationer. 

Metod 

Disposition 

Uppsatsen innehåller introduktion med problemformulering, metod, resultat och diskussion. 

Det är en uppsats med lineär disposition. Introduktionen har rubriken inledning och innehåller 

en översikt av vad uppsatsen innehåller samt problematiken i myten som uppsatsen behandlar. 

Problemformuleringen har rubriken syfte. Denna rubrik innehåller syftet med undersökningen 

samt en förklaring till varför frågeställningen är relevant att undersökas. Metoden har rubriken 

metod och beskriver arbetets gång. Resultatet har rubriken resultat och behandlar den data 

som bearbetats samt de teorier som är relevanta för frågeställningen. Diskussion har rubriken 

diskussion och slutledning och behandlar tankegångar kring resultatet och används för att 

komma fram till slutledningen. Under dessa rubriker finns bakgrund till varför 

frågeställningen är relevant (Backman 2008). 

För att komma fram till resultatet kodas datan in och bearbetas fram genom att märka ut det 

subjektivistiska och unika. Interjupersonerna kategoriseras in efter hur könsfördelningen ser 

ut på deras arbetsplats. Olika typer av gnäll kategoriseras även in för att göra det lättare och 

tydligare att se resultatet. Observationerna transkriberas och kategoriseras också in efter 

könsfördelning. Det som indikerar på att myten existerar framställs i resultatet. Tydliga frågor 

kring ämnet gör att resultatet  kan färjas lite av observationerna. De övriga gnället som 

förekom vid observations tillfällena kategoriseras in i gnälltyperna typ 1 och typ 2-gnäll.  
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Intervjuer 

Uppsatsen bearbetas utifrån en kvalitativ ansats. Informella intervjuer kommer att genomföras 

för att samla in den empiri som är relevant och få en helhetsbild av individernas känsla och 

åsikter om tjat och gnäll på deras arbetsplatser. Icke deltagande observationer kommer även 

att genomföras vid intervjutillfällena, detta för att ytterligare validera empirin. Förberedelser 

som testintervjuer kommer genomföras för att kontrollera begreppsgraden av 

intervjufrågorna. Syftet med testintervjuerna är att pröva frågorna och eftersträva att 

intervjumaterial kan kvalificeras som autentiska och trovärdiga (Krag, Jackobsen 1993). 

Intervjumallen består av ett fåtal basfrågor, målet är att utveckla frågorna under intervjuernas 

gång och samtidigt bibehålla huvudtemat. Sex intervjuer kommer att genomföras. Åldern på 

intervjupersonerna är mellan 30-50 år. Det är en slump att det blev just den ålderskategorin. 

Det som styrde vilken ålder det blev var att intervjupersonerna uppfyllde kravet på arbete och 

att de samarbetade med arbetskamrater. På arbetsplatserna som besöks är åldern mellan 18 – 

65 år. Luleå och Boden är de städer som besöks och storleken på företagen varierar. De krav 

som specificeras intervjupersonerna är att de  i sitt arbete skall arbeta med kollegor och 

samarbeta på något vis. Intervjupersonerna arbetar på mansdominerade, kvinnodominerade 

samt en på en arbetsplats med lika fördelning av könen. Kriterierna för intervjupersonerna är 

att de ska ha ett arbete och att de ska arbeta med kollegor. Det förefaller inte svårt att hitta 

intervjupersoner eller observationstillfällen som passar in på kriterierna. Materialet ska 

transkriberas så snart intervjuerna och observationerna är utförda.(Ejvegård 2009).Detta för 

att allt som framkommer i intervjuerna och observationerna skall kodas och bearbetas innan 

någonting av relevans för frågeställningen faller bort. Första kontakten med 

intervjupersonerna sker genom telefon för att bestämma tid och plats för intervjun. En 

förfrågan om att besöka arbetsplatsen sker i samma telefonsamtal. En intervju ska utföras på 

en man som arbetar på en arbetsplats som det är jämnfördelning på könen. Två kvinnor ska 

intervjuas de arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats. En i Luleå och en i Boden. Tre män 

som arbetar på en mansdominerad arbetsplats ska intervjuas en i boden och två i luleå. Test 

intervjun utförs på en man som arbetar på en kvinnodominerad arbetsplats i Boden.  

 

Observationer 

 

Observationer utförs på två arbetsplatser en mansdominerad och en kvinnodominerad. Samt 

en observation med fyra enhetschefer vid ett lunchtillfälle.  

Observationer skall göras i samband med intervjuerna som utförs på två arbetsplatser . En av 

observationerna skall genomföras på ett vård och omsorgsboende i samband med fika rast. En 

annan observation genomförs på en bilfirma som säljer och reparerar bilar. En tredje 

observation genomförs på en lunch med enhetschefer på vård och omsorgsboenden. 

Förförståelsen till tjat och gnäll har observerats i samband med samtal med olika typer av 

arbetare på olika arbetsområden samt i mitt eget hem med mina egna barn. För att bearbeta 

det kvalitativa materialet ska intervjuerna vara uttömmande och jag ska därigenom komma till 

en djupare förståelse kring frågeställningarna. Det subjektivistiska och unika bearbetas och 
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redovisas i resultatet (Lantz 2007). Validiteten i uppsatsen bygger på att problemställningen är 

relevant för materialet och metoden. Problemställningen i uppsatsen är att falsifiera myten om 

att gnäll tillhör det kvinnliga könet. För att få en bredare förståelse för att det förekommer 

gnäll sker intervjuer samt observationer på arbetsplatserna. Insamlingen av material är viktig 

för validiteten i uppsatsen (Ejvegård s80). Syftet med denna uppsats är att ge en djupare 

förståelse för vad gnäll egentligen är. Min förförståelse för gnäll är att det är något negativt 

som till exempel ”Jag skulle vilja ha högre lön” eller som mina barn för det mesta gnäller om 

”kan jag få” en ny tröja, en glass, godis osv. När jag pratar med mina arbetskamrater kan det 

även vara ”hur tänkte ledningen att jag skulle kunna genomföra det här”. Syftet är även att 

förklara varför myten lever kvar om att tjat och gnäll är en egenskap som tillhör kvinnan. 

Denna uppsats ska ta kål på myten om att tjat och gnäll tillhör det kvinnliga könet. 

Etik 

Uppsatsen behandlar ett ämne som är högst aktuellt. Tjat och gnäll på arbetsplatser existerar 

överallt.  Myten om att det skulle vara typiskt för kvinnodominerade arbetsplatser behöver  

större förståelse. Detta för att det ska vara möjligt att förstå vad tjat och gnäll egentligen är 

och att det förekommer överallt. Att forska om tjat och gnäll på arbetsplatser är etiskt 

försvarbart genom att det har ett hjälpande syfte och det skadar inte någons integritet. Intresset 

för ämnet och de diskusioner som har förts i samband med denna uppsats har varit positiva 

och gensvaret från respondenterna har varit positivt. De har lett till att de vill läsa uppsatsen 

när den är klar och de har även ställt frågor kring ämnet. Att jag har en roll som enhetschef på 

en kvinnodominerad arbetsplats ger en större förrförståelse för hur resonemanget kring ämnet 

förs. I intervjusituationerna har jag försökt att hålla distans till att jag är chef. Eftersom tjat 

och gnäll förekommer likväl på arbetsgivarnivå som på arbetstagarnivå så är även detta etiskt 

försvarbart. Det som kan påverka resultatet i denna uppsatts är att jag dragit igång 

diskussioner vid observationstillfällen och därav kanske påverkat utgången på disskusionen. 

Det faktum att det på den mansdominerade arbetsplatsen var män som arbetade kan ha skapat 

en spänning kopplat till att jag är kvinna och de män. Det förekom lite ”macho” inställning i 

början av intervutillfället där jag besökte arbetsplatsen. När jag intervuade männen själv så 

försvann den stämningen. Ingen av intervjupersonerna har försökt kontakta mig efter 

intervjuerna. 

Avgränsning 

Vad undersöks i denna uppsats? 

Det som ska undersökas i denna uppsats är om det förekommer gnäll på mansdominerade 

samt kvinnodominerade arbetsplatser. Resultatet grundar sig i den data som framkommer i 

intervjuerna samt observationerna. Intervjupersonerna är män och kvinnor på arbetsplatser 

som är antingen kvinnodominerade mansdominerade samt jämn fördelning av könen. Olika 

arbetsplatser undersöks för att få större mängd data att generalisera till. Åldern på 

intervjupersonerna är mellan 30-50 år. På arbetsplatserna som besöks är åldern mellan 18 – 65 

år. Luleå och Boden är de städer som besöks och storleken på företagen varierar. De krav som 

specificeras för intervjuerna är att intervjupersonen skall i sitt arbete jobba med kollegor och 

samarbeta på något vis. 
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Gnället som mäts på arbetsplatsen är uppdelat i två olika typer av gnäll som involverar allt 

förekommande gnäll på arbetsplatserna. Det är uppdelat i typ-1 gnäll och typ-2 gnäll. Myten 

om att gnäll tillhör det kvinnliga könet och ger dessa yrken dåligt rykte kan påverka 

rekryteringsprocessen för att jämna ut könsfördelningen. Denna uppsats utgångspunkt är att 

det ska bli en jämlik fördelning mellan könen på arbetsmarknaden. Denna utgångspunkt 

grundar sig i hur samhället dvs staten Sverige lagstiftar för att öka förutsättningarna för 

kvinnorna att arbeta på samma villkor som männen. De har infört striktare regler för 

uppdelningen av föräldrapenningen och därmed ska kvinnor och män ta ut lika del av 

föräldraledigheten 

En annan utgångspunkt är att kvinnor och män kan arbeta på alla arbetsplatser rent 

fysiologiskt. Detta grundar sig i hur det inkvoteras män på kvinnliga arbetsplatser och kvinnor 

på mäns arbetsplatser. Det har sänkt en del fysiska krav för till exempel brandmän detta för att 

fler kvinnor ska kunna söka tjänsterna. Uppsatsen tar inte upp hur de intervjuade sökt eller till 

vilken grad de vill arbeta kvar på arbetsplatsen. Eftersom uppsatsen handlar om hur till vida 

gnäll förekommer på arbetsplatser så är inte bakgrunden till varför de arbetar relevant. Det 

som är relevant är om det förekommer gnäll. 

Uppsatsen utgår ifrån att människor generellt söker sig till de arbeten de har utbildning för 

samt att utbildning sker efter att ha arbetat en tid och upptäckt en annan yrkesbana som de 

utbildar sig till eller söker sig till. Detta det är en utgångspunkt som kan avspegla sig i 

uppsatsen eftersom de intervjuade ändå går till sitt arbete. Däremot har de olika bakgrunder 

till varför de arbetar.  

Uppsatsen tar inte hänsyn till om det är en fördel eller nackdel att könsfördelningen på 

arbetsplatser är positiv eller negativ för organisationerna. Könsfördelningen på arbetsplatsen 

är relevant till det avseendet att intervjupersonerna är uppdelade i mansdominerad arbetsplats 

jämn könsfördelad arbetsplats och kvinnodominerad arbetsplats. Inget ställningstagande tas 

till om hur till vida någon av dessa fördelningar är bättre än någon annan i avseendet gnäll på 

arbetsplatser. 

Det är ett konstaterande att det inkvoteras för att arbetsmarknaden ska vara jämställd. En 

annan utgångspunkt är att det existerar tjat och gnäll på alla arbetsplatser och att tjatet och 

gnället som myten säger tillhör kvinnor kan falsifieras. 

Det är arbetsplatser som undersöks i denna uppsats. Könsfördelningen i hemmen samt sexuell 

läggning är inget som undersöks. Det finns inga intervjuer med barn och deras framtida val av 

arbeten. Det undersöks inte hur arbetslösa tänker när de ska söka jobb hos en ny arbetsgivare 

och därmed kan inte datan i denna uppsats visa om myten om gnället påverkar deras val. Det 

som undersöks är de som arbetar på en arbetsplats och har där med redan valt yrkesbana och 

hur de upplever gnället på deras arbetsplats samt om de har några synpunkter på andra 

arbetsplatser. 
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Operationalisering 

 

Huvudsakliga begrepp som används i uppsatsen. 

 

Tjat och gnäll: Tjat och gnäll behandlas som ett och samma ord i denna uppsats. Tjat och 

gnäll är indelat i Typ-1 gnäll och Typ-2 gnäll. 

Typ-1 gnäll är det gnäll som används huvudsakligen av människor när de vill förbättra en 

situation som de inte kan förbättra eller har försökt förbättra och sedan misslyckats.  

Typ-2 gnäll används när en människa vill förbättra sin situation och tar gnället vidare till den 

som har förmågan att förbättra situationen. De två gnälltyperna hör till viss del ihop genom att 

ett typ-2 gnäll och ett typ-1 gnäll kan vara om samma sak och kan även förekomma samtidigt. 

För att förklara hur man vet att det är ett gnäll ska jag nu förklara hur gnäll går till med hjälp 

av exempel. En situation som var vanligt förekommande i intervjuerna var just det att de var 

missnöjda med hur en del av kollegorna utförde sitt arbete. Detta kunde handla om att en 

medarbetare jobbar för långsamt eller kunde inte genomföra arbetsuppgiften som den som 

gnällde ville. Detta uttrycktes till andra kollegor samt till chefen. Det kan även vara gnäll om 

att det är mycket myggor eller att kaffet smakar dåligt eller att man har fått en p-bot på bilen. 

Man kan beskriva gnäll med att det är klagomål som framförs till en annan person. De två 

gnälltyperna kategoriseras in genom att se på vem mottagaren är. Är det en person som har 

möjlighet att påverka situationen som får mottaga gnället så är det  typ 2- gnäll. Om 

mottagaren inte kan påverka situationen som gnället handlar om så är det typ-1 gnäll. 

Arbetsdelning: Begreppet är taget från Émile Durkheim. Arbetsdelningen ses som ett sätt för 

samhället att kunna utvecklas och även att människan individualiseras. Från början levde 

människan i mindre samhällen som hade en läkare en hovslagare osv. Arbetsdelningen har 

gjort att fler människor kan leva på mindre yta och även vara sysselsatta. De kan även bli 

specialiserade på grund av att yrken arbetsdelats in i olika yrken och flera människor behövs 

för att tillsätta dessa tjänster. Samhället har gått från att vara en mekanisk solidaritet till att 

vara en organisk solidaritet. Det är den sociala och materiella tätheten som ökar 

arbetsdelningen. 

Specifik genusordning: Begreppet är taget från Raewyn Connell och innefattar den ordning 

som genus är indelat i. Det är den hegemoniska manligheten som är högst i rang. Han är den 

hetreosexuella mannen som dominerar över de övriga manligheterna samt kvinnligheterna. 

Den underordnade mannen är mannen som är homosexuell och hamnar lägst i rang. De övriga 

männen strävar efter att uppnå den hegemoniska mannen. Idealtypen, den framhävda 

kvinnligheten utmärks av att de är till för att tillgodose männens intressen och begär. 

Utmärkande för den framhävda kvinnligheten är att de ska vara följsamma, visa empati och 

omsorg. Det är skillnad på unga och äldre kvinnors femininitet. De unga förknippas med 

sexuell mottaglighet. De äldre kvinnornas femininitet förknippas med moderskap. I media har 

denna idealtyp en framträdande roll. Det finns även den underordnade kvinnligheten. Dessa 
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förkastar den ovannämnda kvinnligheten och vill inte leva med genusordningen och behaga 

mannen. Egen tolkning av detta är att de vill leva mer på lika villkor inte för att tillgodose 

männens begär och intressen. Det finns även former av icke underordnad kvinnlighet. Dessa 

är feminister, lesbiska, ogifta, häxor, prostituerade och industriarbetare. 

Egenskapernas dikotomi: är taget från Raewyn Connell. Detta är de egenskaper som 

tillskrivits vara specifika för kvinnor samt män. 

Maktdistans: Är ett begrepp som är taget från Gert Jan Hofstede. Maktdistans är skillnader 

på samhällen i form av hur maktstrukturen ser ut. Begreppet är indelat i två olika delar, det är 

hög och låg maktdistans. Den höga maktdistansen präglas av stora löneskillnader, De 

underordnade är relativt lågutbildade och utför till större delen kroppsarbete. Länder med hög 

maktdistans har tydliga maktsymboler hos de överordnade, det kan vara en dyrare bil. De 

chefer som är äldre har högre status än de som är yngre. Om en chef missbrukar sin makt och 

det blir en outhärdlig situation för de underordnade så kan detta leda till uppror som kräver 

förhandling mellan överordnad och underordnad. I länder med låg maktdistans betraktar sig 

underordnad och överordnad som jämnlikar och de har inte stor löneskillnad. En chef kan få 

en underordnad som chef nästa dag. Kompetensen är högre hos de anställda. Kvalificerat 

manuellt arbete har högre status än okvalificerat kontorsarbete. De överordnade ska ha samma 

parkeringsmöjligheter, samma toaletter och fika i samma rum som de underordnade. Om en 

chef köper en dyr tjänstebil i ett land med hög makt distans kan de underordnade jämföra sina 

chefers bilar med varandra i positiv bemärkelse. Och i de länder med låg maktdistans blir det 

en negativ påverkan att chefen köpt en dyr bil för företagets pengar. 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Maktdistans på arbetet, förutsättningar för gnäll 

 

Denna teori skall visa hur till vida alla människor som förvärvsarbetar har samma 

förutsättningar till gnäll. Det handlar om att man till stor del omedvetet tar med sig relationer 

från uppväxten in i arbetslivet. Teorin visar att det finns olika förutsättningar i samhället 

beroende på hur maktstrukturen ser ut som avgör hur man uppfattar samma sak på olika sätt. 

Hofstede menar att de flesta arbetsföra människor träder in på arbetsmarknaden som unga 

vuxna. De erfarenheter de har med sig kommer ifrån familjen och skolan. De som tidigare 

präglats av relationer mellan förälder barn samt lärare elev utökas nu med en relation mellan 

chef och underställd. De attityder som tidigare infunnit sig gentemot lärare och förälder följer 

även med till yrkeslivet och den relation den underställde har haft till sin lärare och till sina 

föräldrar. Om en underordnad har haft en god relation med sin fadersfigur så påverkas 

relationen positivt mellan chef och underordnad. Om relationen med fadersfiguren varit dålig 

så påverkas relationen negativt mellan chef och underordnad, detta kan leda till att de avfärdar 

chefens auktoritet (Hofstede 2005). 

Maktdistansen har betydelse för hur relationerna fungerar i organisationer. Det är skillnad på 

hög och låg maktdistans. Den höga maktdistansen präglas av stora löneskillnader, de 

underordnade är relativt lågutbildade och utför till större delen kroppsarbete. Länder med hög 

maktdistans har tydliga maktsymboler hos de överordnade, det kan vara en dyrare bil. De 

chefer som är äldre har högre status än de som är yngre. Om en chef missbrukar sin makt och 

det blir en outhärdlig situation för de underordnade så kan detta leda till uppror som kräver 

förhandling mellan överordnad och underordnad.  

I länder med låg maktdistans betraktar sig underordnad och överordnad som jämnlikar och de 

har inte stor löneskillnad. En chef kan få en underordnad som chef nästa dag. Kompetensen är 

högre hos de anställda. Kvalificerat manuellt arbete har högre status än okvalificerat 

kontorsarbete. De överordnade ska ha samma parkeringsmöjligheter, samma toaletter och fika 

i samma rum som de underordnade. Om en chef köper en dyr tjänstebil i ett land med hög 

makt distans kan de underordnade jämföra sina chefers bilar med varandra i positiv 

bemärkelse. I de länder med låg maktdistans blir det en negativ påverkan att chefen köpt en 

dyr bil för företagets pengar (Hofstede 2005). 
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Boglind Eliasson och Månsons tolkningar av Durkheim 

Arbetsdelning  

 

Arbetsdelningen är grunden till hur samhället har kunnat bli ett arbetsdelat organiskt 

samhälle. Det är grunden till att människor kan leva i större samhällen nu än de tidigare. 

Byarna hade t.ex en läkare som tog hand om allas sjukdomar i byn. Nu har vi istället ett 

flertal olika läkare på olika former av arbetsplatser som tar hand om människors sjukdomar i 

dagens samhälle. Denna teori är relevant för uppsatsen genom att den visar hur samhällets 

arbetsdelning kräver flera människor på arbetsuppdragen och det krävs att de samarbetar. 

Att det dessutom ska bli en jämn könsfördelning i dessa arbetsgrupper kräver att män och 

kvinnor måste samarbeta. Samarbete kräver i sin tur att man kommunicerar och utvecklar nya 

arbetssätt. Det är en samhällsutveckling som sker. Arbetsdelningen och myten om tjat och 

gnäll på kvinnodominerade arbetsplatser hör ihop genom att könsfördelningen på 

arbetsplatserna ska bli lika och detta kan ha inverkan på hur arbetsdelningen har sin gång. 

För att kvinnan ska få tillgång till männens arbetsplatser och männen till kvinnans 

arbetsplatser är det av relevans att uppmärksamma arbetsdelningens utveckling i samhället. 

Tillskrivningen av gnäll till kvinnan gör att de kvinnliga arbetsplatserna blir mindre aktuella 

för män att söka och därmed hämnas den jämlika könsfördelningen på arbetsplatserna. 

Arbetsdelning är den del av Durkheims teori som skall visa varför samhället är på det vis det 

föreligger i nutid. Arbetsdelningen har gjort att samhällets arbeten struktureras om på ett 

annat sätt än tidigare. Det sker en specialisering inom yrkesgrupperna. Denna teori om 

arbetsdelning är relevant för uppsatsen då den förklarar hur samhället kräver mer kompetens 

och därigenom fler arbetare som skall förvärvsarbeta och samarbeta. 

Durkheim delar Herbert Spencers perspektiv på arbetsdelningen. Det som Durkheim förkastar 

är att det inte kan vara nakna kontraktsrelationer som håller ihop samhället. Durkheim menar 

att det krävs ytterligare ett moraliskt samförstånd. Kontrakten skulle inte komma till stånd om 

det inte fanns en grundläggande tillit. En större arbetsdelning är individualismens 

förutsättning. När samhällets arbetsuppgifter fördelas på fler människor medför detta en 

möjlighet att arbeta med en mindre del av en arbetsuppgift. Arbetsmarknaden blir mer 

specialiserad, det leder till att människan blir mer individualiserad och därigenom förändras 

samhället till att bli mer individualistiskt. Ett modernt individualistiskt samhälle präglas inte 

av kollektiva straff som ett tidigare lågdifrentierat samhälle då kollektiva straff förekom i 

högre grad. Arbetsdelningen bestämmer hur rättsystemet ska fungera och hur straffen ska se 

ut. Den högre kompetensen i ett högdifferentierat samhälle gör att det finns mer att ta 

ställning till. Kriminaliteten bestäms av människors reaktioner på brottet. Sverige är idag ett 

högdifferentierat samhälle och rätt och fel bedöms av fler människor än tidigare.Samhället 



17 
 

blir mer individualistiskt på grund av detta. (Bogelind; Månsson 2005). Arbetsdelningen 

påverkas av kvinnans tillskrivning av tjat och gnäll. Samhället är högdifferentierat i Sverige 

och det arbetsdelas för att fler människor skall kunna rymmas i samhället. Kvinnor och män 

utvecklar arbetsdelningen.På grund av kvinnans tillskrivning av gnäll kan det finnas en 

mindre effekt av arbetsdelningen. Om män kan arbeta på kvinnodominerade arbetsplatser i 

större utsträckning så leder detta till att fler männinkor kan arbeta med fler arbetsuppgifter. 

Giddens tolkningar av R.W Connell 

Genusordningen, den hegemoniska manligheten. 

Den hegemoniska mannen, den framhävda femininiteten och hierarkin som Conell skriver om och 

tolkas av Giddens är en stor del av varför det finns skillnader på hur olika syner det finns på män och 

kvinnors egenskaper. Kvinnan ska vara på ett vis och mannen på ett annat. Det finns ett sätt som 

accepteras och ett sätt att vara som inte accepteras. Med denna teori vill jag visa på hur olika tankar 

det finns om hur en kvinna skall vara och hur en man ska vara för att bli accepterad i samhället. 

Dessa idealtyper är inte statiska utan ändras med tidens gång. Det finns en grundläggande 

genusordning i samhället som denna teori visar på. Denna genusordning har betydelse för hur man 

ser skillnad på könen. Det ger en bättre förståelse för hur myten om tjat och gnäll kan ha uppstått. Det 

ger även en förståelse för hur myten kan leva kvar. 

 

Connell skriver om hur den sociala makt som män har skapat vidmakthåller genusorättvisor. 

Männens dominans över kvinnan är central i forskningen och har givit grunden till 

genusforskning som bedrivs idag. Det Kollektiva engagemanget i samhället påverkas genom 

de genusrelationer som sker i samhället. Det finns enligt tolkningen av Connell tre aspekter av 

samhället som rör de maktrelationer som existerar. Arbete, makt och katex. Dessa tre 

påverkar och förändrar varandra. Makten verkar genom de sociala relationerna som innefattar 

auktoritet, våld och ideologi inom institutioner som staten, militären och hemmet. 

Genusrelationerna är strukturerade på en samhällelig nivå i en specifik genusordning. 

Enligt den modell som framställs i tolkningen som Giddens gjort av Connell så finns det två 

idealtyper för maskulinitet och femininitet. Den hegemoniska manligheten befinner sig högst 

upp i hierarkin och dominerar de övriga manligheterna samt kvinnligheterna. Det 

hegemoniska är den dominans som en viss grupp utövar genom en kulturell dynamik i alla 

sfärer. Det handlar inte om fysisk överlägsenhet enligt Giddens. Han tar ändå upp Arnold 

Schwarzenegger och Sylvester Stallone som förkroppsligar en hegemonisk maskulinitet. Det 

är endast ett fåtal människor som kan uppnå denna hegemoniska manlighet. Den 

underordnade manligheten är den homosexuella mannen. De övriga männen strävar efter att 

uppnå den hegemoniska manligheten. Det är till motsats en hegemonisk manlighet att vara 

homosexuell, då anses man inte vara en riktig karl. Dessa hamnar längst ner i hierarkin.  

En form av femininitet är den framhävda femininiteten som formas från underordnade 

positioner. Den framhävda femininiteten är ett viktigt komplement till den hegemoniska 

manligheten. Idealtypen den framhävda kvinnligheten utmärks av att de är till för att 

tillgodose männens intressen och begär. Det som är utmärkande för detta är att den framhävda 

feminiteten ska vara följsam, visa empati och omsorg. Det är skillnad på unga och äldre 
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kvinnors femininitet. De unga förknippas med sexuell mottaglighet. De äldre kvinnornas 

femininitet förknippas med moderskap. I media har denna idealtyp en framträdande roll. Det 

finns även den underordnade kvinnligheten. Dessa förkastar den ovannämnda kvinnligheten. 

Egen tolkning av detta är att de vill leva mer på lika villkor inte för att tillgodose männens 

begär och intressen. Det finns även former av icke underordnad kvinnlighet. Dessa är 

feminister, lesbiska, ogifta, häxor,  prostituerade och industriarbetare. 

Giddens menar att Connell anser att dessa idealtyper inte är fasta och statiska. Han anser att 

det är en process som hela tiden ändras. En människa kan ändra sin genusinriktning och kan 

byta sin sexuella läggning. Genusrelationerna påverkas i och med detta. 

En del sociologer anser att vi i de västerländska länderna genomgår en genuskris. Den krisen 

har tre former. Institutionaliseringskrisen, sexualitetskris samt intressebildningskrisen. Den 

förstnämda handlar om att instutitionerna t.ex staten eller familjen som tidigare har gett stöd 

åt den patriarkala ordningen nu lagstiftar för att det ska bli mer jämställt. Det handlar om 

kvinnomisshandel, våldtäkt samt ekonomi. Den andra delen, sexualitetskrisen visar på att den 

hegemoniska manligheten hotas av den alltmer normaliserade bilden av homosexualitet. Samt 

att den kvinnliga sexualiteten tar allt mer plats. Den sista krisen handlar om 

intressebildningen. Det betyder att det finns en större organisering kring gay-rörelsen. Gifta 

kvinnors rättigheter och de antisexistiska strömningarna som hotar den hegemoniska 

manligheten. 

Globaliseringen har påverkat genusordningen. Connell menar att själva genusbegreppet har 

blivit globaliserat. Multinationella institutioner visar upp en arbetsdelning som är 

genusrelaterad. Det är styrda av män. Det finns inga kända exempel på samhällen där kvinnor 

har mer makt än män.(Giddens 2007). 

Raewyn Connell Likheter mellan könen 

 

Denna genusteori tillför uppsatsen den bakrund som problematiken grundar sig i. 

Forskningsresultat visar inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och mäns egenskaper. 

Och ändå fortsätter tvivlet på dessa forskningsresultat och de godtas inte i samhället. 

Kvinnor anses vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och 

sexuellt lojala. Män anses vara aggressiva, tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa. 

På 1800-talet ansågs kvinnan dessutom ha ett lägre intellekt än mannen. De hade då ingen 

rösträtt eller möjlighet att deltaga i akademiska studier. I nutid har kvinnan rösträtt samt 

tillgång till att studera på akademisk nivå. De föreliggande egenskaperna som tilldelats 

kvinnor och män är dock fortfarande stark. Detta kan ses som en fördel för kvinnan då hon 

ska inkvoteras på manliga arbetsplatser. Hon kan då tillföra egenskaper som inte mannen kan. 

Det kan också vara till nackdel för kvinnan när en chefsposition skall tillsättas då hon anses 

sakna den aggressiviteten som anses behövas för en sådan tjänst. Med två ord kallas de 

egenskaper som tillskrivs män samt kvinnor för egenskapernas dikotomi. Det är ett område 

som det har forskats mycket om. Det har kommit fram forskningsresultat som visat att 

kvinnans och mannens intellekt är lika. Detta blev även snabbt accepterat i samhället. 
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Egenskaperna har undersökt en efter en och inga signifikanta skillnader mellan könen har 

påvisats i resultatet. Efter 80-års forskning på detta område finns det fortfarande tveksamheter 

gentemot dessa resultat som visar att skillnader mellan könens egenskaper inte är signifikanta. 

Connell menar att detta beror på att den dikotoma genussymboliken präglar den västerländska 

kulturen. Genuslikhet förefaller inte som något positivt. Connell menar också att detta 

nollresultat avböjs för att kunna forska vidare och även att man kan fortsätta att ljuga (Connell 

2009.s.86-94). 

Giddens tolkning av funktionalistiska perspektiv om barnens socialisation 

 

Dessa perspektiv är relevant i denna uppsats för att se hur barn indoktrineras av sina 

föräldrar till de könsroller som de sedan i vuxen ålder behåller. Därför kan fördomar som att 

tjat och gnäll tillhör kvinnan leva kvar över generationer trots att samhället ser annorlunda 

ut i verkligheten. Det visar även på att det har funnits en syn på kvinnors lönearbete som har 

ansetts som skadligt för barnen. Det är därför relevant att ta upp dessa perspektiv.  

Giddens tolkar Talcott Parsons teori om barnens socialisation och menar att stabila och 

stödjande familjer var huvudingridiensen till en framgångsrik socialisation. Det finns en 

tydlig arbetsfördelning mellan könen. Kvinnan sköter omsorgen för barnen och ger dem 

trygghet och emotionellt stöd. Mannen försörjer familjen. Kvinnan ska dessutom stödja 

mannen emotionellt. Detta ska säkerställa familjens sammanhållning. 

Giddens tolkar John Bowlby och menar att det är mamman som har den avgörande rollen för 

att skapa barnens socialisation. Mammor försummar sina barn genom att lönearbeta. De kan 

då inte ge sina barn det emotionella stöd som behövs. Mamman ska vara närvarande för att 

barnen ska bli socialiserade på ett bra sätt enligt Bowlby. 

Feminister har kritiserat detta och det finns även forskningsresultat som visat att det är bättre 

för barn att båda föräldrarna är lönearbetande. Det är enligt feministerna idéer som menar att 

kvinnan inte skall lönearbeta utan istället vara hemma och ta hand om barnen som leder till att 

det finns en acceptans för kvinnoförtrycket i hemmet. Det är endast för att den typen av 

kvinnoroll stöder den hegemoniska mannen och ett patriarkalt samhälle(Giddens 2007). 

Men and women of the corporation 

 

En studie av sekreterare I en organisation i USA visar att det var en tydligt skev 

könsfördelning inom denna yrkesgrupp. De män som arbetade på arbetsplatsen och utförde 

samma arbete som de kvinnliga sekreterarna hade en annan titel. Kompetensen hos kvinnorna 

på arbetsplatsen bedömdes inte utifrån vad de kunde prestera på arbetet och de fick inte 

erhålla belöningar för den kompetens de hade. Den kompetens som de använde sig av på 

arbetstid hade ingen betydelse för hur mycket lön de erhöll och de kunde inte påverka sin 

situation själva. Om en chef däremot blev uppgraderad så fick sekreteraren som tillhörde 

denna chefs arbetsgrupp också en typ av uppgradering. .(Moss Kanter, 1993) 
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. 

Resultat 

Typ 1 och typ 2-gnäll 

 

I bearbetningen av datamaterialet framkom att det finns två sorters gnäll som förekom hos alla 

intervjupersoner och även i de observationer som gjorts. De är inte helt skilda till sina 

karaktärer men det verkar finnas två olika sorters gnäl. Efter en sökning på internet kring 

ämnet hittades en bra förklaring på detta. Det är skrivet av Gunnar Törngren och reviderat av 

mig för att ge en tydligare förklaring av den data som samlats in. Han delar in gnäll i två 

typer. Typ 1 och typ 2. Den första varianten, här kallad Typ 1 handlar om att någon uttrycker 

ett klagomål men har ingen förväntan om någon faktisk förändring. I vardagslivet stöter man 

ofta på detta fenomen exempelvis någon som beklagar sig över det usla vädret på semestern, 

en nyss påkommen förkylning, en hård arbetsdag eller sur chef. Den som beklagar sig över 

denna typ av fenomen förväntar sig vanligen inte att den som lyssnar på detta gnäll ska hitta 

någon lösning på situationen eller åtgärda den på något sätt (ofta har situationen redan 

inträffat och är därmed inte ens möjlig att åtgärda). De vill få få situationen bekräftad av 

någon motpart, och därmed bättre kunna stå ut med hur det är, eller varit.  

Den andra varianten av gnäll, här kallad typ 2, skiljer sig från den föregående i så till vida att 

den som uttrycker gnället har en förväntan att detta ska leda till en faktisk förändring i någon 

form. Exempelvis en förväntan om förändring av något hos den som gnäller, den som är 

”gnällmottagare”, annan person, något fenomen eller någon sak. Men gemensamt är att något 

ska förändras. Det kan vara ett ont knä, en social situation eller vad som helst och det kan 

även vara vem som helst av de inblandade som ska åstadkomma förändringen. Men det 

viktiga är  i gnäll typ 2 att förväntan om förändringen finns där, att den är möjlig att 

åstadkomma med tillgängliga medel.  

Intervju 

 

I intervjuerna framkom dessa två typer tydligt hos båda könen. På de arbetsplatser som är 

kvinnodominerade , mansdominerade samt den arbetsplats som var jämt fördelad mellan 

könen förekom de båda gnällsorterna. På arbetsplatserna som är mansdominerade förekom de 

olika gnälltyperna. Typ 1-gnäll visade sig genom att det fanns missnöje med beslut som fattas 

av de som leder arbetet. Detta började med en typ 2-gnäll med en förväntan att de som leder 

arbetet skall kunna ändra på situationen. När ett beslut tagits som inte ändrar situationen 

övergår gnället från typ 2-gnäll till typ 1-gnäll. Det kan inte komma fram till en lösning och 

det resulterar i att det gnälls på ledningen inom arbetsgruppen för att beslutet inte styrker 

framgång i arbetarens fördel. På de mansdominerade arbetsplatserna framkom även att det 

gnälls inom gruppen. Typ 1-gnäll visade sig genom att de intervjuade gnällde på att en del 
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inte jobbar på det vis som de borde. En situation som var vanligt förekommande i intervjuerna 

var just det att de var missnöjda med hur en del av kollegorna utförde sitt arbete. Gnället 

klassas som typ 1 eftersom de inte hade som intention att lösa problematiken. Det hade i vissa 

fall gjorts försök att gnälla till överordnade utan resultat. Det gnälldes även på grupper som 

låg under annan ledning. Detta yttrade sig genom den jargong som uppstod kring dessa 

grupper. En av de intervjuade gav ett bra exempel på detta. Han sade att de hade problem med 

kunderna. Han har i uppdrag att lämna ut teknisk utrustning till kunder inom det militära. Den 

problematik som uppstår är att kunderna inte följer det som är föreskrivet och därigenom får 

den intervjuade mer arbete. Detta började med ett typ 2- gnäll som gick till ledningen. De 

kunde lösa vissa delar med hjälp av förtydligande jämt emot kunderna. Detta löste inte 

problematiken och det resulterade i jargongen att ”kunden har alltid fel”. 

De kvinnodominerade arbetsplatserna var på samma sätt präglade av gnälltyperna. Det som 

kunde utläsas av datamaterialet var att typ 1-gnäll visade sig på samma vis som på de 

mansdominerade arbetsplatserna. Det arbetarna upplevde var att de gnälldes till överordnade 

om att någonting inte fungerade och när detta inte kunde beslutas om till fördel för 

intervjupersonens önskemål så över gick typ 2- gnäll till ett typ 1-gnäll och gnället riktades till 

kollegorna. Det förekom på samma vis gnäll kring att de övriga inte arbetade på samma vis 

som intervjupersonerna och detta resulterade i att de gnälldes först till överordnad för att 

försöka lösa problematiken. Sedan övergick gnället till ett typ 1- gnäll om de överordnade inte 

kunde lösa problematiken. På de kvinnodominerade arbetsplatserna gnälldes det över 

arbetsgrupper som låg under annan ledning. Det började med typ  2- gnäll som utgjordes av 

ett uttalande av problematiken till den gruppen som utfört sitt arbete på ett icke 

tillfredsställande sätt. När de inte gick att förändra deras arbetsteknik övergick typ 2-gnäll till 

ett typ 1-gnäll som låg som en jargång i gruppen som en av de intervjuade arbetade i. Detta 

uttalade sig i till exempel ”färdtjänsten kommer ju alltid sent.”. 

Den arbetsplats som det var jämn fördelning mellan könen präglades av samma gnällmönster 

som de ovan. Det förekom gnälltyp 2 som övergick i gnälltyp 1 när inte ledningen kunde göra 

något åt problematiken. Det förekom gnäll på andra grupper som inte låg under samma 

ledning som den intervjuade. Jargongen som utgjordes av detta var att ”Det är bara 

dumskallar, de klarar inte av någonting”. Detta framkom av att intervjupersonen som jobbar 

på en avdelning inte hade några som helst förväntningar på att de övriga avdelningarna som 

hade annan ledning skulle fylla i blanketter rätt. Detta ledde till mer jobb för 

intervjupersonens avdelning.  

Observation 

 

Observationerna på arbetsplatserna genomfördes i samband med en del intervjuer. De visade 

att gnäll är någonting som är vardagligt. Med vardagligt så menar jag att det inte läggs märke 

till mer än andra samtalsämnen. På observationstillfället på den kvinnodominerade 

arbetsplatsen visade sig detta genom att vid fika pauser uppkom gnäll väldigt ofta. Det 

handlade om både typ 1-gnäll och typ 2-gnäll. När chefen var deltagande under fikapauserna 

kom en väldigt stor mängd med typ 2-gnäll och när chefen inte var närvarande uppstod mest 
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typ 1-gnäll. Gnället som uppstod gavs inte större uppmärksamhet av deltagarna än de övriga 

samtalsämnerna. Vid den första observationen när inte chefen var närvarande handlade typ 1-

gnället om hur ledningen överhuvudtaget tänkt när de genomfört en del beslut och att de 

beslut som togs inte fanns i den problematik som framförts. Typ 2-gnället handlade om att det 

som vanligt inte hade nog med tid att genomföra de arbetsuppgifter som de är anställda för att 

utföra. De övriga samtalsämnen kunde handla om allt från barnuppfostran till resor och 

vädret. 

Ett observationstillfälle genomfördes på en mansdominerad arbetsplats. Där  

uppmärksammades inte gnället mer än de övriga samtalsämnena. De som var utmärkande på 

den mansdominerade arbetsplatsen gentemot den kvinnodominerade arbetsplatsen var att 

samtalsämnena skilde sig åt under fikat. Chefen deltog inte i fikapauserna och gnället 

handlade om hur de skulle lösa problematiken kring en beställning när det var strejk. 

Samtalsämnena handlade också om vad de skulle göra den kommande helgen och en stor del 

skämt drogs även upp. En uppfattning om kvinnliga och mannliga arbetsplatser observerades i 

samband med en diskussion. På en fråga om de skulle kunna tänka sig att jobba med fler 

kvinnor så var svaren enhälligt ja. Om de själva skulle kunna tänka sig att jobba på en 

kvinnodominerad arbetsplats så var svaret nej. Det kom även en del påtalanden om att det är 

ju som att jobba på ett hönshus fullt av kacklande hönor. 

Har ni någonsin hört detta uttalande av någon av era anställda: ”Anställ fler män så blir det 

slut på gnället”. En diskussionsgrupp bestående av 4 stycken enhetschefer inom vård och 

omsorg tillfrågades vid ett tillfälle om det någonsin hört talas om detta av en anställd. De 

svarade enhälligt att de har hört det vid ett flertal tillfällen och när det anställs en man så har 

de kvinnliga anställda på dessa kvinnodominerade arbetsplatser påtalat att det är bra att det 

kommer fler män. ”Då kanske det blir någon ordning på oss”. 

En del av observationerna som gjordes i samband med intervjuerna var att när gnäll 

uppmärksammas som gnäll i allmänhet så uppfattades gnället negativt. Det fanns antydan om 

att gnället var negativt då det handlade om saker som inte tillhörde arbetet. När gnället 

uppmärksammades i anknytning till arbetet och gnällets funktion så var det mer positivt och 

handlade om förbättring. Ungefär halva intervjun koncentrerades inte på gnället i positiv 

bemärkelse, det var när intervjun kom till frågan som handlade om vad gnället tillförde till 

organisationen som det kom en helt annan attityd till gnäll. En del hade en form av ”aha 

upplevelse” som jag tolkar det. 

 

Diskussion 

 

Denna uppsats har för avsikt att mäta om det förekommer gnäll på alla arbetsplatser oavsett 

om den är mansdominerad , kvinnodominerad eller jämställd. I resultatet kan man utläsa 

värden som visar att det förekommer gnäll på alla arbetsplatser. Det som även gick att utläsa 

var att det förekom två olika typer av gnäll. Typ 1 och typ2- gnäll. I resultatet kan man även 
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utläsa att den myt som undersöks existerar på arbetsplatserna. Att myten existerar och varför 

den fortsätter att existera kan förklaras med hjälp av Connells teorier om genus. Connell 

menar i boken Om genus att forskning om genus har förekommit en längre tid. De resultat 

som har framkommit av forskningen har dock inte godtagits och därför har det fortsatts att 

forskas på samma vis som tidigare. Hon menar att även om empirin visar att kvinnor och män 

inte uppvisar signifikanta skillnader i egenskapernas dikotomi så godtas inte detta. Det som 

har godtagits är att det inte finns någon skillnad på intelligensen hos män och kvinnor. Hon 

frågar sig varför det föreligger på detta vis och det är det min frågeställning till viss del 

handlar om. Varför lever ”gnäll tillhör kvinnan” kvar när empirin visar tydligt att det gnälls på 

samma vis från båda könen. 

För att komma vidare i diskussionen går jag tillbaka till arbetsdelningens början samt grunden 

till genus forskningen och uppfostring av barnen. Arbetsdelningen är en del i det nutida 

samhället. Det har arbetsdelats i samhället och jämställdheten har ökat i form av både lagar 

som styr samt att kvinnans egenskaper som hon tilldelats av samhället används ibland till 

hennes fördel. Det är också en tvetydighet som Connells forskning styrker. Hon kan söka jobb 

på mansdominerade arbetsplatser för att hon kan tillföra hennes kvinnliga egenskaper. Och 

forskning visar att dessa egenskaper inte är specifika för en kvinna. I resultatet kan man utläsa 

att tjat och gnäll är något som förekommer på kvinnliga arbetsplatser, samtidigt som männen 

gnäller i samma utsträckning. Att flera män på en kvinnodominerad arbetsplats skulle vara en 

lösning på gnället tolkar jag som att gnället är någonting negativt om det kommer från en 

kvinna och någonting positivt om det kommer från en man. Denna tolkning grundar sig i att 

om en man gnäller om förbättringar i hans tillvaro så tolkas det som att han ”kör med raka 

rör”. 

Om en kvinna gnäller för att få en förbättring i tillvaron så är det gnäll i negativ bemärkelse. 

Eftersom det är kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser som hävdar att mer manlig 

närvaro skulle minska gnället så anser de att gnäll inte behövs. I resultatet framkommer att 

gnäll på arbetsplatsen inte handlar om konflikter utan typ 1-gnäll och typ 2- gnäll. Det kan 

dock gömma sig konflikter bakom gnället, i de intervjuer som genomfördes så uppfattades 

mina frågeställningar genomgående av att gnäll handlade om att förbättra tillvaron med hjälp 

av typ 1 och typ 2- gnäll. Det var när man talade om gnäll generellt som det fick en negativ 

klang och att organisationen kunde klara sig utan det. 

Den modell av manligt och kvinnligt som Connell presenterar och tolkad av Giddens är den 

grund som samhällets genus bygger på. Det är den hegemoniska manligheten som är 

överordnad de övriga manligheterna och kvinnligheterna. Den underordnade kvinnligheten är 

den kvinnlighet som ifrågasätter den framhävda kvinnligheten som ska behaga mannens 

begär. När samhällets gemensamma tankegång kring manlighet och kvinnlighet i grunden 

bygger på detta tolkar jag det som att om kvinnor ifrågasätter de kvinnor som stödjer den 

hegemoniska manligheten och uppfattas som negativa. Den framhävda kvinnligheten som 

styrker den hegemoninska manligheten uppfattas som positiv. Den underordnade mannen 

styrker även han den hegemoniska manligheten och är positiv. Egenskapernas dikotomi har i 

detta sammanhang en stor betydelse för hur de egenskaper som tilldelats kvinnor styr över hur 

myten kan leva kvar och hur gnället från kvinnor kan uppfattas som negativt. De egenskaper 
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som tilldelats kvinnan är att de ska vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, 

känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala. Enligt Connell och enligt Giddens tolkning av 

Connell så ska den framhävda kvinnligheten utmärkas av att de är till för att tillgodose 

männens intressen och begär. De utmärkande för detta är att de ska vara följsamma, visa 

empati och omsorg. Kvinnan ska alltså inte ifrågasätta. Gnället handlar om att ifrågasätta och 

förbättra situationer och därför kan jag tolka det som att gnäll från en kvinna uppfattas 

negativt på grund av denna genussyn som lever kvar genom tiderna. Genussynen lever även 

kvar för att kvinnan själv använder sig av denna för att framhäva de egenskaper som hon 

tilldelats för att tillföra den mansdominerade arbetsplatsen sin exempelvis empati som då ska 

vara bättre eller mer utvecklad än männens empatiska förmåga. Så länge både kvinnor och 

män vill ha kvar denna genussyn så kommer den alltså inte att upphöra. Giddens menar att 

Connell anser att dessa idealtyper inte är statiska. Han anser att det är en process som hela 

tiden ändras. En människa kan ändra sin genusinriktning och kan byta sin sexuella läggning. 

Genusrelationerna påverkas i och med detta. Detta betyder att det kan bli mer accepterat att 

gnälla även om gnället kommer från en kvinna. 

 

Denna tvetydighet genomsyrar denna uppsats och kan endast förklaras genom att människan 

vill ha en genusskillnad men ändå inte. De vill använda sig av den när det passar in. Att 

kvinnor säger att fler män på kvinnodominerade arbetsplatser skulle vara en lösning på gnället 

visar på att det är kvinnor som accepterat genusordningen, män är alltså bättre på att förbättra 

situationer eftersom det var detta som är gnällets grund. De gör att denna myt lever kvar trots 

att den i empirin inte existerar. Med mer eftertanke skulle mer observationer och intervjuer 

behövas på de arbetsplatser som är jämnfördelade mellan könen. Detta skulle kunna visa om 

hur det är att arbeta i just dessa grupper. Det kan ändra synen på att fler män behövs för att 

gnället ska upphöra. Det kan också visa om en sådan mentalitet existerar på dessa 

arbetsplatser. 

Hofstede menar att de flesta arbetsföra människor träder in på arbetsmarknaden som unga 

vuxna. De erfarenheter de har med sig kommer ifrån familjen och skolan. De som tidigare 

präglats av relationer mellan förälder och barn samt lärare och elev utökas nu med en relation 

mellan chef och underställd. De attityder som tidigare infunnit sig gentemot lärare och 

förälder hänger även med till yrkeslivet och den relation den underställde har haft till sin 

lärare och till sina föräldrar. Om en underordnad har haft en god relation med sin fadersfigur 

kan detta påverka relationen negativt mellan chef och underordnad, det kan leda till att de 

avfärdar chefens auktoritet. Detta är av intresse för denna undersökning genom att denna teori 

visar hur barn tar med sig upplevelser från hemmet och skolan in till arbetslivet. Om ett barn 

har en fader som behandlar sin dotters gnäll som negativt så förväntas hon att räkna med att 

gnäll som senare i livet uppkommer på arbetsplatsen är negativt. Hon kommer också att 

uppfatta andra kvinnors gnäll som negativt. Detta gäller för män på samma vis. Det kan dock 

knytas tillbaka till den hegemoniska manligheten och då förväntas kvinnan inte gnälla. 

Därigenom kan det vara så att killar och tjejer behandlas olika av sina föräldrar och arvet 

lever kvar. 
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Det finns en intressant observation som gjorts av June Stantam(1986) och tolkats av Giddens. 

De gjorde en undersökning om könsroller i hemmet och en mamma hade läst en bok med de 

traditionella könsrollerna och bytt ut han mot hon och vice versa. Sonen som hörde sagan blev 

irriterad på detta och anklagade mamman för att inte tycka om pojkar utan bara tjejer. Även 

om det finns annan litteratur för barn idag som inte styrker könsrollerna på samma vis så är 

det inte länge sedan det förekom.(Giddens 2007) 

Nu är det så att vi har kommit en bit på vägen med jämställdheten i Sverige. Det kan dock 

vara en form av spärr som sitter kvar för både män och kvinnor att släppa den gamla 

genusordningen för att fullt ut ersätta denna med en annan genusordning som kanske inte kan 

kallas genusordning utan ett jämställt samhälle.  För att samhället ska ses som individualicerat 

gäller det att se gnäll som en typ av förbättringsmöjlighet istället för att dela upp det i 

kvinnognäll samt mansgnäll. Det skulle bidra till att jämnställdheten i samhället gick ett litet 

steg framåt mot ett samhälle som behandlar könen lika.  

Ovan kan vi läsa att vi blir mer individualiserade och samhället blir i större utsträckning 

globaliserat. Vi i Sverige påverkas inte bara av Sverige utan av hela världen. I den 

bemärkelsen kan man anse att en sådan förändring av syn skulle vara väldigt svårhanterlig. 

Med tanke på att teorierna visar att det finns en ganska stor kraft i samhället som vill ha kvar 

genusordningen och att kvinnor ibland vill tillskriva sig de egenskaper som framställs som 

kvinnligt och männen det som framställs som manligt, så kan detta vara en myt som kommer 

att leva kvar länge. Samhällets arbetsuppgifter fördelas på fler människor som har en större 

möjlighet att arbeta med en mindre del av en arbetsuppgift samt bli mer specialiserad. Detta 

leder till att människan blir mer individualiserad och därigenom förändras samhället till att bli 

mer individualistiskt. Det individualistiska är en ingångspunkt för den jämna 

könsfördelningen genom att människan får en mer neutral syn på könen och därmed kan de 

egenskaper som tidigare tillskrivits kvinnan vara mer individuell. Med detta menar jag att 

kvinnor och män tillskrivs de egenskaper de visar upp eller antas att ha. Individualismen ger 

ett större spektrum på egenskaper och man kategoriseras inte in i könsrelaterade egenskaper 

som den hegemoniska mannnen eller den framhävda femininiteten. 

 

Giddens menar att Connell anser att dessa idealtyper inte är statiska. Han anser att det är en 

process som hela tiden ändras. En människa kan ändra sin genusinriktning och kan byta sin 

sexuella läggning. Genusrelationerna påverkas i och med detta(Giddens 2007,S372). 

Maktdistansen har betydelse för hur relationerna fungerar i organisationer. Det är skillnad på 

hög och låg maktdistans. Detta kan ses som en utgångspunkt till det faktum att det gnälls på 

alla arbetsplatser oavsett om det är kvinnodominerade, mansdominerade eller jämt fördelade 

mellan könen. Det kan gnällas på helt olika vis på grund av hur maktdistansen ser ut i 

samhället. Om den är låg så betraktas chefer i princip lika som arbetarna och ska därför inte 

kunna premiera sig själv med dyra bilar osv. Då blir det att ett typ1-gnäll uppstår. 

Medarbetarna kan bara se på när chefen bryter mot de inofficiella regler som tillhör ett 

samhälle med låg maktdistans. Det kan därför gnällas om samma sak av både kvinnor och 

män. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att myten om tjat och gnäll kommer från att samhället har 

utgått ifrån att ha en annan typ av genusordning än idag. Även om genusordningen har 

förändrats genom tiderna så lever vissa myter kring män och kvinnors egenskaper kvar. Det 

kan också tänkas att kvinnor ger möjligheter för myten att leva kvar med tanke på att de 

egenskaper som en gång tillskrivits kvinnor. De används till kvinnans fördel då det gäller att 

få ett arbete som tidigare dominerats av män. Maktdistansen i samhället kan också styra över 

hur gnället ser ut och maktdistansen gäller för både kvinnor och män och påverkar många 

människor. Här kan man även ta hänsyn till att maktstrukturen ser olika ut i olika 

organisationer, det är ändå maktstrukturen människor måste ta ställning till när de arbetar i en 

organisation. 

Om man tänker tillbaka på hur samhället tidigare såg ut innan kvinnan fick en naturlig plats 

på arbetsmarknaden så är det mycket som har förändrats även i hemmen. Kvinnan delar 

numer på föräldrapenningen med mannen och detta innebär att mannen till större del än 

tidigare uppfostrar barnen. Den slutsatsen dras genom att den som spenderar mer tid hemma 

med barnen har en större möjlighet att ge uppfostran än om de till större del inte är hemma 

och kan ge uppmärksamhet till barnen. Detta ska då enligt mina tolkningar av Hofstede leda 

till att barnen får med sig en annorlunda relation till lärare och sedan chefer som de i vuxen 

ålder kommer att möta. Tidigare var det enligt Hofstede den manliga förebilden i hemmet som 

gav utslag för hur barnet kommer att bemöta sin framtida chef. När det är en jämn fördelning 

på uppfostran mellan mannen och kvinnan så kan det leda till att barnet har båda som förebild 

till hur de ska bemöta sin framtida chef. 

Den tvetydighet som framkommer av undersökningen att kvinnor till viss del vill behålla och 

till viss del förkasta genusordningen och de egenskaper som de blivit tillskrivna, är en 

bidragande faktor till att myten finns kvar i samhället. Intervjuerna visar genomgående att 

gnäll förekommer på alla arbetsplatser och att de är indelade i två typer av gnäll. Gnället anses 

även behövas för att organisationen ska kunna förbättras och det finns ingen indikation om att 

gnället skulle vara mer negativt för att det kom från en kvinna. Det är ändå så att de svar som 

observerades av enhetscheferna, att gnället skulle försvinna om det tillsattes fler män på de 

kvinnodominerade arbetsplatserna, gör att kvinnorna måste uppfatta gnället som negativt. Den 

negativa klang som gnället har, är observerat från att ha pratat om gnäll i allmänhet. När det 

pratas enskilt om gnäll på arbetsplatser är det positivt. Det framkom att en del gnäll klarar 

organisationen sig utan men i huvudsak så är gnället till för att förbättra situationen för den 

anställde eller för organisationen.   
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Slutsats 

Tvetydigheten får myten att leva kvar. 

 

För att falsifiera myten om att tjat och gnäll tillhör det kvinnliga könet har intervjuerna givit 

svar på att det existerar gnäll i alla organisationer. För att på ett uttömmande sätt få så bred 

bild som möjligt, användes informella intervjuer. För att samla in ytterligare empiri som är 

relevant och få en helhetsbild av individernas känsla och åsikter om tjat och gnäll på deras 

arbetsplatser genomfördes observationer. De svar som framkom kodades in systematiskt och 

har även givit en bild av vad det är för gnäll som förekommer i organisationerna. Dessa gnäll 

kunde kodas om till två typer av gnäll och användas för att förstå vad gnäll egentligen är. Det 

som observerades var att det pratades om gnäll på olika sätt,det fanns negativt gnäll som 

handlade om saker som inte rörde arbetsplatsen. Här finns utrymme för mer studier. En vidare 

studie skulle tillföra denna uppsats mer perspektiv på gnäll. Det skulle vara i vilken 

utstäckning det negativa samt det positiva gnället förekommer på arbetsplatser. Det är inte 

taget hänsyn till detta i uppsatsen och lämnades därför. Typ 1 och Typ 2 -gnäll innefattar även 

positivt gnäll och negativt gnäll och avsikten med gnället är för att förbättra situationen hos 

individen eller organisationen. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att gnället som 

förekom ledde någonstans men meningen med att uttala sig var att uppmärksamma den part 

som mottog gnället.  

Myten om att tjat och gnäll tillhör kvinnan är tagen från observationer på kvinnodominerade 

arbetsplatser samt observationer som gjorts angående jargongen på mansdominerade 

arbetsplatser. Uttalanden som att ”här kör vi med raka rör” är en indikation på att männen inte 

ser deras gnäll som gnäll det är bara att lösa situationen. På kvinnodominerade arbetsplatser 

har chefer som observerats i ett samtal meddelat att det är vanligt förekommande på 

kvinnodominerade arbetsplatser att kvinnorna säger att ”om ni skulle anställa fler män så 

skulle gnället minska”. Det tyder på att kvinnorna själva tycker att männen är lösningen på 

gnället, inte att lösa det som det faktiskt gnälls om. 

Myten verifieras genom den jargong som förekommer på arbetsplatserna. Ett 

observationstillfälle som genomfördes på en mansdominerad arbetsplats uppmärksammades 

gnället inte mer än de övriga samtalsämnena. En uppfattning om kvinnliga och manliga 

arbetsplatser observerades i samband med en diskussion. På en fråga om de skulle kunna 

tänka sig att jobba med fler kvinnor så var svaren enhälligt ja. Om de själva skulle kunna 

tänka sig att jobba på en kvinnodominerad arbetsplats så var svaret nej. Det kom även en del 

uttalanden om att ”det är ju som att jobba på ett hönshus fullt av kacklande höns”. Myten 

verifieras av denna jargong och även att kvinnorna på de kvinnodominerade arbetsplatsen 

yrkar på att männen skulle kunna begränsa gnället. 

Arbetsdelningen i samhället kräver flera människor på arbetsuppdragen och det krävs att 

dessa samarbetar. Att det dessutom ska bli en jämn könsfördelning i dessa arbetsgrupper 

kräver att män och kvinnor måste samarbeta. Samarbete kräver i sin tur att man kommunicerar 

och utvecklar nya arbetssätt. Det är en samhällsutveckling som sker. Arbetsdelningen och 
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myten om tjat och gnäll på kvinnodominerade arbetsplatser hör ihop genom att 

könsfördelningen på arbetsplatserna ska bli lika. Detta kan ha inverkan på hur arbetsdelningen 

har sin gång. Skevheten i könsfördelningen på arbetsplatser ska minska med hjälp av 

inkvotering, en jämn könsfördelning eftersträvas. De yrke som kan visa detta på ett tydligt sätt 

är yrkeskategorin brandman. De har sänkt kraven på den fysiska delen av testerna som utförs 

så att kvinnor i större utsträckning skall kunna bli behöriga till dessa tjänster. Arbetsdelningen 

ökar på grund av detta eftersom de fysiskt svagare brandmännen får andra uppgifter. När 

samhällets arbetsuppgifter fördelas på fler människor som har en större möjlighet att arbeta 

och bli mer specialiserade, så kan detta leda till att människan blir mer individualiserade. 

Därigenom förändras samhället till att bli mer individualistiskt. Det individualistiska 

samhället är en ingångspunkt för den jämna könsfördelningen genom att människan får en 

mer neutral syn på könen.Därmed kan de egenskaper som tidigare tillskrivits kvinnan bli till 

att vara mer individuell. Det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga är inte längre typiskt. 

Den myt om att kvinnodominerade arbetsplatser är mer gnälliga eftersom det arbetar mest 

kvinnor där borde därmed försvagas och tillslut även försvinna. 

I Connells teorier kan man läsa att genusforskningsresultat har under en lång tid visat att 

kvinnor och män egentligen inte har de egenskaper de tillskrivits men ändå vill inte dessa 

resultat annamas av samhället. Kvinnor anses vara omvårdande, lättpåverkade, pratsamma, 

känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala. Män anses vara aggressiva, tystlåtna, rationella, 

analytiska och promiskuösa. Myten om tjat och gnäll kommer från att samhället har utgått 

ifrån att ha en annan typ av genusordning än idag. Även om genusordningen har förändrats 

genom tiderna så lever vissa myter kring män och kvinnors egenskaper kvar. I 

undersökningen framkommer att kvinnor till viss del vill behålla och till viss del förkasta 

genusordningen och de egenskaper som de blivit tillskrivna. Det är en bidragande faktor till 

att myten finns kvar i samhället.  

Intervjuerna visar genomgående att gnäll förekommer på alla arbetsplatser och att de är 

indelade i två typer av gnäll. Gnället anses även behövas för att organisationen ska kunna 

förbättras och det finns ingen indikation om att gnället skulle vara mer negativt för att det 

kom från en kvinna. Det är ändå så att de svar som observerades av enhetscheferna, att gnället 

skulle försvinna om det tillsattes fler män på de kvinnodominerade arbetsplatserna gör att 

kvinnorna måste uppfatta gnället som negativt. Den negativa klang som gnället har är 

observerat från att ha pratat om gnäll i allmänhet. När det pratas enskilt med 

intervjupersonerna om gnäll på arbetsplatser är det positivt. Det framkom att en del gnäll 

klarar organisationen sig utan men i huvudsak är gnället till för att förbättra situationen för 

den anställde eller för organisationen.  

Det kan också tänkas att kvinnor ger myten en möjlighet att leva kvar med tanke på att de 

egenskaper som en gång tillskrivits kvinnor. Connell menar att det existerar en tvetydighet 

som gör att tillskrivningen av egenskaper lever kvar. Kvinnor vill tillskriva sig vissa 

egenskaper för att de har möjlighet att förvärva ett arbete. Det blir lättare för en kvinna att bli 

betrodd att inneha en egenskap som tillskrivits kvinnan medan det blir svårare att bli betrodd 

att ha en egenskap som tillskrivits mannen. Kvinnan vill ändå inte alltid använda sig av de 

egenskaper som hon tillskrivits om det påverkar henne negativt. De används till kvinnans 
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fördel då det gäller att få ett arbete som tidigare dominerats av män. Maktdistansen i 

samhället kan också styra över hur gnället ser ut och maktdistansen gäller för både kvinnor 

och män och påverkar många människor. Här kan man även ta hänsyn till att maktstrukturen 

ser olika ut i olika organisationer det är ändå den människan måste ta ställning till när de 

arbetar i en organisation.  

Nya lagar i Sverige skall hjälpa till att jämna ut könsfördelningen på arbetsmarknaden. Det är 

ett sätt för samhället att visa i vilken riktning de vill att samhället skall tänka. En mer 

jämställd arbetsmarknad, där kvinnor och män skall arbeta med samma saker. Myten om att 

gnället tillhör kvinnan kan vara ett hinder för att arbetsmarknaden blir mer jämställd. Det är 

en myt som lever kvar genom att det föds av både kvinnor och män. Empirin visar är gnäll 

något som förekommer på både kvinnodominerade samt mansdominerade arbetsplatser. Det 

som är anmärkningsvärt är att denna myt lever kvar och kan sätta hinder för en jämnlik 

arbetsfördelning mellan könen. Ett mer individualiserat samhälle betyder att man tillskriver en 

människa egenskaper för att de har just de egenskaperna inte för att de tillhör ett visst kön. 

Det kan finnas många myter i samhället som i samma bemärkelse lever kvar trots att det inte 

existerar. Det skulle vara intressant att undersöka hur myter uppkommer och om det finns 

någon liknelse om varför de lever kvar.  
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Bilagor 

Intervjuguide  

 

Vad är din yrkestitel? 

 

Hur stor del av personalen på din arbetsplats är kvinnor och hur många är män? 

 

Anser du att din arbetsplats är kvinnodominerad ,mansdominerad eller inget av de 

föregående? 

 

Måste du samarbeta med dina arbetskollegor vid något arbetsmoment?( Med samarbeta menas 

att man löser en arbetsuppgift med hjälp av en eller flera andra arbetskollegor.) 

 

Vilket/vilka? 

 

Finns  det något som kan försvåra ett samarbete? 

 

Har ni tydliga arbetsrutiner på arbetsplatsen? 

 

Vad är gnäll för dig? 

 

Vad skulle du säga att du gnäller mest om? 

 

Vad gnälls det mest om på arbetsplatsen? 

 

Varför förekommer gnället? 
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Om du fick välja ett vanligt förekommande gnäll som verksamheten skulle klara sig bättre 

utan vilket skulle det vara? 

 

Finns det något gnäll som måste finnas kvar för att verksamheten ska fungera optimalt? 

Hur ska arbetsplatsen se ut för att fungera optimalt? 

 


