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Inledning 

Många är vi som har drömmar och hoppas på att göra karriär. Men tyvärr verkar inte alla ha 

samma förutsättningar. I mediebranschen likt många andra branscher är kvinnor på 

chefspositioner starkt underrepresenterade. Vad har de kvinnor som har tagit sig till toppen 

som de andra kvinnorna saknar? Eller är det bara så att karriärdrömmarna inte är lika starka 

hos kvinnor?  

Vi märkte snabbt att det fanns en uppsjö av böcker som handlar om coachning i kvinnligt 

ledarskap. Vi ställde oss frågan: Varför behövs alla dessa böcker? Är det så otroligt tufft att 

vara ledare om man är kvinna?  

Då vi själva har karriärdrömmar inom kultur- och mediebranschen och är just kvinnor var det 

här frågor som genast slog oss. Vi ville genom den här undersökningen ta reda på vad som 

krävs av kvinnor för att nå en ledande position, men också hur man hanterar positionen på ett 

bra sätt. Hur hanterar man situationer där skälet till konflikten är att man är kvinna? Vilka kan 

veta det bättre än de kvinnor som sitter på olika ledarpositioner inom kultur- och 

mediebranschen.   

Det finns en bild av Sverige som ett väldigt jämställt land men faktum är att under 2000-talet 

har Sverige rasat 5 placeringar från plats 11 till plats 16 när det gäller andelen kvinnliga 

chefer jämfört med resten av Europa. Det säger en undersökning som gjorts av Eurostat, som 

är EU:s statistikorgan. Estland och Litauen ligger i täten när det gäller antalet kvinnliga chefer 

med sina 40 procent. Endast 31,5 procent av alla chefsposter i Sverige innehas av kvinnor, 

enligt en artikel i DN om kvinnliga chefer som publicerades 2008-05-17.
1
 

Eftersom det uppenbarligen finns en orättvisa som faktiskt kommer att drabba oss och andra 

kvinnor när vi kommer ut i arbetslivet var det något som fick oss engagerade. Vi ansåg att det 

fanns en anledning till att undersöka problemet närmre.  

  

                                                           
1
 DN http://www.dn.se/ekonomi/bara-en-av-30-svenska-kvinnor-har-chefsjobb-1.619459 (091207) 
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Syfte 

Vi vill med vår undersökning få en fördjupad förståelse för hur kvinnliga ledare inom kultur- 

och mediebranschen upplevt sin karriär utifrån den genusordningen som råder och hur de 

upplever sin situation i nuläget. Vi ska försöka urskilja mönster, olikheter och gemensamma 

nämnare för att kunna jämföra och tematisera de olika kvinnornas upplevelser, synsätt och 

ledarstil. 

Frågeställningar 

 Vad finns det för olika föreställningar och attityder bland respondenterna angående synen 

på ledarroller och könsroller? 

 Upplever kvinnorna att de blir bemötta annorlunda pågrund av deras kön?  

 Finns det en skillnad i berättelserna hos de kvinnor som är nyblivna ledare, och de kvinnor 

som har jobbat länge?  
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Metod 

I vår undersökning har det varit viktigt att hitta kvinnliga ledare med olika karriärerfarenheter, 

både kvinnor på chefspositioner och kvinnor med en ledande roll som exempelvis 

projektledare. Detta gjorde vi för att få en bredd på undersökningen och för att vi ansåg att det 

var viktigare att få en djupare kunskap än att få ett entydigt svar.    

Vi ansåg att intervjuer var den bästa undersökningsmetoden för att få fram just den 

information vi var ute efter, det gav oss möjlighet att träffa kvinnor som gått den väg vi vill 

undersöka. För att förbereda oss inför våra intervjuer gjorde vi två testintervjuer med kvinnor 

som hade liknande positioner som dem vi ville undersöka. Syftet var att ta reda på vilka frågor 

som var bra och vilka som gick att utveckla.  

Vi har utgått från Bill Gillhams bok Forskningsintervjun, tekniker och genomförande, och 

bestämde oss för att en halvstrukturerad intervju passade bäst för vår undersökning. Med en 

halvstrukturerad intervju får man en djupare information, eftersom man tillåts rama in frågan 

men respondenten kan ändå svara väldigt fritt.
2
 Intervjuaren kan hålla intervjuns fokus relativt 

snävt och bearbeta en fråga i taget vilket också gör att respondenten uppmuntras till mer 

djupare reflektioner. Eftersom den här intervjumetoden är väldigt fokuserad blir den 

automatiskt också kortare och mer intensiv än en mer övergripande öppen intervju.
3
 Det 

passade oss då vi ville ha med relativt många respondenter i vår undersökning, men inte hade 

alltför mycket tid.  En annan fördel med den halvstrukturerade intervjun är att med tydliga 

frågor får man också mer konkreta svar, vilket underlättar i analysen, då svaren blir lättare att 

sammanställa.
4
 

Även i processen med att arbeta fram intervjufrågorna använde vi oss av Gillham. Han 

betonar att det är viktigt att få flera synsätt på det som ska undersökas.
5
 Utifrån ett av hans 

tips satte vi oss på varsitt håll och skrev intervjufrågor oberoende av varandra. Sedan 

jämförde vi våra listor. Som Gillham också skriver så märkte vi att vissa frågor vi skrivit 

                                                           
2
 Bill Gillham, Forskningsintervjun – tekniker i genomförande, Studentlitteratur, Lund (2008)  s. 107 

3
 Ibid. s. 107 

4
 Ibid. s. 109 

5
 Ibid. s. 41 
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överrensstämde med varandra medan andra inte gjorde det. Vi hade alltså ett gemensamt 

fokus, men även kompletterande frågor. Vi bearbetade frågorna och valde ut de frågor som vi 

behövde för att täcka upp vårt problemområde, och under processen dök även nya frågor upp. 

Efter Gillhams mall kategoriserade vi in frågorna i en inledande del, en huvuddel och en 

avslutande del som vi anser är nödvändig för att få en helhet i intervjun.
6
 Eftersom vi 

undersökt och läst in oss på tidigare forskning har vi kännedom om ämnet och andra 

undersökningars resultat och har på så sätt hittat en del trådar att bygga vidare på, vilket också 

Gillham hänvisar till.
7
 

Vår första respondent som passade vår undersökning fick vi kontakt med genom vår 

utbildning. Därefter låg fokus på kvinnor som arbetade på erkända mediepositioner bland 

annat inom public service. Respondenterna fick efter intervjuerna ge oss tips på kvinnor vi 

skulle kunna kontakta, vilket gjorde att vi fick tag på kvinnor som passade bra i vår 

undersökning. 

 Intervjuerna gjordes på plats, i kvinnornas egen arbetsmiljö för att skapa trygghet. Vi var 

båda närvarande vid intervjuerna och turades om att ha huvudansvaret med att leda intervjun. 

Den andra av oss var delaktig med dels att ha hand om bandspelare och var även aktiv i 

samtalet och ställde följdfrågor. Vi tyckte att det var viktigt att den som intervjuades inte 

skulle känna sig trängd eller utfrågad, därför valde vi att ha en huvudansvarig frågeställare, 

vilket också skapade en trevlig samtalsstämning. Intervjuerna transkriberades och utifrån det 

materialet har vi försökt urskilja och kartlägga gemensamma nämnare och mönster.  

                                                           
6
 Gillham (2008) s.40 

7
 Ibid. s.41 
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Etisk bedömning 

Intervjupersonerna informerades i förväg om hur intervjusituationen skulle se ut och vad vi 

skulle använda materialet till. För att respondenterna skulle få ta del av vad informationen 

skulle användas till och hur materialet skulle bearbetas och framställas gjorde vi ett 

informationsblad. Där har vi enkelt och kortfattat tagit upp punkter som Konfidentialitet, 

anonymitet och publicering. Detta eftersom vi både har rättslig och etisk skyldighet att söka 

samtycke och förklara hur informationen kommer att användas.
8
 

Urval 

Eftersom vår metod bland annat har gått ut på att be respondenterna om tips på kvinnor att 

intervjua inom deras bransch så har vi hela tiden fått bra personer att kontakta. Ibland har vi 

fått flera tips och har då gjort ett urval för att få den åldersspridning och för att få en inblick i 

nytt ledarskap och mer rutinerat ledarskap. Det har gjort det möjligt för oss att jämföra 

åldersgrupper och på så sätt få en uppfattning om tiderna har förändrats. Vi har inte begränsat 

oss till en gren i kultur- och mediebranschen utan har snarare sett fördelar med att träffa 

kvinnor från olika genrer i branschen för att få en bredd. Vi har träffat allt från kvinnor som 

har positioner inom public service, utställningsproducenter och kvinnor som jobbar med 

kultur på kommunen.   

 

 

                                                           
8
 Gillham (2008) s. 33 
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Tidigare forskning/Bakgrund 

Sverige är ett land där nästan lika många kvinnor som män yrkesarbetar och har egen 

inkomst. I Anita Göranssons bok Maktens kön ville hon ta reda på vad det är som utmärker de 

kvinnliga ledare som har lyckats nå de högsta ledarpositionerna. Hon kom fram till att det 

finns strukturella skevheter som gör att kvinnor och män ändå får olika livsvillkor. Män och 

kvinnor har samma rätt till betald föräldraledighet, ändå är det kvinnan som tar ut 83 procent 

av den gemensamma föräldraledigheten (2003). Kvinnan utför också två tredjedelar av 

hemarbetet. I yrkeslivet finns också en tydlig uppdelning där kvinnor tenderar att jobba just 

inom kvinnodominerade yrkesområden, och männen inom de mansdominerade områdena, ju 

högre upp i karriärtoppen man kommer desto fler män finns det.
9
  

Undersökningen Göransson genomförde var omfattande och innehöll ledare på olika nivåer 

från hela mediebranschen. Deltagarna som var med hade positioner som direktörer, 

chefredaktörer, producenter och nyhetschefer och endast 26 procent av dessa var kvinnor.  

Kvinnor är alltså underrepresenterade på chefsposterna, detta trots att de har högre utbildning 

än män på alla nivåer. Kvinnor har inte heller lika hög lön som män och störst är 

löneskillnaden på chefsnivå.
10

 

Det har dock skett många framsteg de senaste 20 åren. Undersökningar visar att antalet 

kvinnliga chefer har ökat. Rapporten Kvinnliga chefer i näringslivet från 2006 av Monica 

Renstig visar att antalet kvinnliga chefer i det privata näringslivet har ökat från 9 procent till 

26 procent mellan perioden 1990 – 2002. I börsbolagen så var det 31 procent kvinnor som satt 

på chefpositioner. Undersökningen visade också att liknande utvecklingar har skett inom alla 

branscher. Det var däremot fortfarande få kvinnor som satt på chefspositioner i de högsta 

toppskikten. Trots att det har varit en stark utveckling bland börsbolagen sen 1990 så var det 

fortfarande bara 10,6 procent inom företagsledningar som var kvinnor och endast 1,5 procent 

av alla börsvd:ar var kvinnor.
11

 

                                                           
9
 Anita Göransson (RED.) Maktens Kön, kvinnor och män i den svenska makteliten på 2000-talet, Bokförlaget 

Nya Doxa, Nora (2007) s. 12   

10
 Ibid s. 13 

11
 http://www.wombri.se/ohbilder/SNS%20KVINNLIGA%20CHEFER%202006-1b.pdf (091207) 
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Cecilia Zadig arbetar med ledarskapsutveckling och är personlig coach och Gunlög Israelsson 

är koordinator för redaktionell praktik vid JMK Stockholm universitet.
12

 Tillsammans har de 

skrivit boken Media – Amazonerna. De menar att följande faktorer kan påverka kvinnors 

karriärgång som ledare.  Mallen för ledarskap är präglad av den manliga normen och därför 

bedöms även kvinnor ur ett manligt perspektiv. Eftersom den manliga normen råder över 

maktpositionerna är det många kvinnor som inte kan hantera det maktspelet som finns där. De 

kvinnor som däremot hanterar och accepterar spelreglerna har chans att lyckas att ta sig till 

högre positioner.
13

  

Media - Amazonerna baseras på en webbundersökning som gjordes år 2006. De döpte den till 

Kvinnors ledarskap i Media. Målet med undersökningen var att ta reda på vad det är som gör 

kvinnor framgångsrika som ledare i mediebranschen och det var 147 kvinnor som deltog i 

undersökningen.
14

 Det Zadig och Israelsson kom fram till med undersökningen var att den 

vinnande ledarstilen är teamledaren/lagledaren. Det var den stil som var utmärkande för de 

kvinnor som var de mest framgångsrika ledarna.
15

 Enligt undersökningen drivs teamledaren 

av en vision och en tro på sina egna idéer, att nå målet är viktigare än karriären. De kan 

engagera sina medarbetare med sina visioner och därmed driva sina medarbetare till att bli 

framgångsrika. En tydlig skillnad mellan kvinnliga toppchefer och kvinnor i lägre 

chefspositioner är att toppcheferna är duktiga konfliktlösare. Det har också visat sig att de 

kvinnliga chefer som har bra stöd från sin närmsta chef har mycket större möjligheter att 

lyckas. De vet hur de ska bemöta sina chefer och lägga fram idéer på rätt sätt.
16

 

Yvonne Due Billing, som är fil.dr. i sociologi och docent vid Lunds universitet har gjort en 

undersökning med ett antal kvinnliga ingenjörer för att ta reda på hur de såg på kvinnligt 

ledarskap.  Bland annat fick hon svaret att flera kvinnor har tackat nej till en chefspost för att 

de var rädda för att inte få jobba med sitt egentliga intresseområde, de var också rädda för att 

                                                           
12

 Gunlög Israelsson och Cecilia Zadig, Media – Amazonerna - om kvinnors ledarskap, Uppsala Publishing 

House, Uppsala (2007) s. 9-10  

13
 Ibid. s. 21 ff 

14
 Ibid. s. 8 

15
 Ibid s. 18 

16
 Israelsson, Zadig (2007) s. 19-20 
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förlora den goda kontakten med sina medarbetare. 
17

  

Kvinnorna i undersökningen säger även att de inte tycker att det finns någon markant skillnad 

i hur män och kvinnor agerar som ledare. Däremot framkommer det att de har uppfattningen 

om att manligt ledarskap kan vara väldigt varierande, och att det där finns en större skillnad 

än mellan män och kvinnor.
18

  

När temat om relationen mellan manligt och kvinnligt ledarskap kom upp i intervjuerna 

tonade kvinnorna ner skillnaderna. Däremot kritiserade man hellre mannens ledarskap än 

kvinnans och vissa såg en fördel med i vara kvinna på en chefspost.
19

 Några av kvinnorna i 

undersökningen framhävde det typiskt kvinnliga (feminina) som viktiga egenskaper. Med 

feminina menade det något som kvinnor representerar och som de kan identifiera sig med. 

Några av de kvinnliga egenskaperna som kom upp var att kvinnor var mer sociala, att kvinnor 

hade lättare att öppna sig än män och att kvinnor var bättre på att avläsa stämningar och 

klimatet i en organisation. Billing skriver att dessa egenskaper borde ses som positiva 

chefsegenskaper men att man ofta istället har en negativ bild och ser till vad kvinnor saknar 

för ledaregenskaper.
20

  

 

 

                                                           
17

 Yvonne Due Billing, Viljan till makt? – Om kvinnor och identitet i chefsjobb, Studentlitteratur, Lund (2006) 

s.8-9   

18
 Ibid. s.198 

19
 Ibid. s.206 

20
 Ibid. s.206 
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Teori 

Vi har valt att använda oss av två teorier, Den manliga dominansen av Pierre Bourdieu som 

behandlar hur maktstrukturer i samhället förs vidare och hur dessa maktförhållanden ser ut 

och på vilket vis de påverkar oss. Den andra teorin vi har använt oss av är Judith Butlers 

genusteorier som tar upp att samhället bygger på tydliga könsroller med en maskulin man och 

en feminin kvinna och även den hierarkiska ordningen mellan könen.  Teorierna skiljer sig 

från varandras utgångspunkter men deras tankebanor går ibland samman. Vi ser också deras 

olikheter som en fördel då de kompletterar varandra och ger oss därmed möjligheter att se på 

problemet ur olika vinklar. Som ett tillägg har vi valt att nämna Billings tolkning av Elisabeth 

M. Wilsons tre teorier om varför det finns så få kvinnliga chefer, vilket ger oss ytterligare ett 

synsätt.  

Den manliga dominansen 

 

Med hjälp av Pierre Bourdieus bok Den manliga dominansen får vi en inblick i 

samhällsstrukturerna som råder och hur dessa kan verka osynliga tills man tar fram dem och 

synliggör dem.   

Bourdieus samhällskritik inleds med att han förundras över doxans paradox, det vill säga att 

världens ordning, så som den ser ut, respekteras i stort sätt som den är. Den innehåller påbud 

och förbud men också maktstrukturer som förs vidare utan att ifrågasättas. Däribland den 

etablerade ordningen med dominansförhållanden, privilegier och orättvisor som sedan länge 

är så ingrodda att vi accepterar dem och tar dem som naturliga. Bourdieu framhäver just den 

manliga dominansen som ett av de främsta exemplen på paradoxen. Han menar att män styr 

med ett symboliskt våld: ”ett milt, omärkligt våld som offren inte ser och som huvudsakligen 

utövas på rent symbolisk väg, via kommunikation och kunskap, eller, närmare bestämt, via 

misskännande, erkännande och i extremfallet känslor.” 
21

  

Bourdieu menar att vi har förväxlat orsak och verkan, alltså att det biologiska har blivit 

socialiserat och att det sociala har blivit biologiserat.  På så vis har vi framställt en bild av oss 

som en naturaliserad social konstruktion. Vi har själva lagt till egenskaper till det biologiska 

könet, och skapat en skev föreställning om de båda könen. Dessa socialt skapade egenskaper 

                                                           
21

 Pierre Bourdieu, Den manliga dominansen, Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg (1999) s. 11 
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som tilldelats mannen och kvinnan upplever vi nu som verkligheten och som den naturliga 

grunden. På detta vis blir genus bekönad habitus, d.v.s. en tilldelning av en egenskap som 

man omedvetet klär på sig och upplever som en del av sig själv.
22

  

Den sociala könsuppdelningen som vi upplever som naturlig kan också beskrivas som tingens 

ordning – ett uttryck för det som är så normalt och naturligt att vi upplever det som 

oundvikligt. Därför blir inte heller dessa strukturer ifrågasatta utan är erkända och legitima. 

De är också så djupgående att vi inte märker att dessa strukturer existerar; det finns i vårt 

handlings- och tankeschema och ligger som grund för vårt samhälle. 

 Detta påverkar t.ex. utbildningssystemet som gör att vi hela tiden för vidare dessa värderingar 

generation efter generation.
 23

  Vi är alltså här och nu en del av det vi undersöker och bär 

också på den manliga dominansens handlings – och tankescheman, vilket kan vara ett 

problem eftersom att när vi tänker på manliga dominansen, så präglas vårt tankesätt av att vi 

befinner oss mitt i den.
24

  

Bourdieu återkommer i hela boken om de binära oppositionerna mellan könen. I förhållandet 

mellan könen är det mannen som har företräde. Han är den offentliga som visar sitt ansikte 

utåt, kvinnan är tilldelad det privata inåtvända. Han är aktiv, hon är passiv. Likaså tilldelas 

flera motsatspar mannen/kvinnan: hård/mjuk, torr/fuktig, kall/varm, hög/låg.
25

  

Men Bourdieu kritiserar sättet att tilldela könen olika sociala egenskaper, och menar att det är 

en förenklad syn, trots att det är en tanke som drivit hela den antropologiska traditionen. Han 

menar att själva könen är oväsentliga i det stora hela ”:det är inte fallosen (eller brist på fallos) 

som utgör grunden för denna världsbild, utan det är denna världsbild organiserad enligt 

uppdelningen i relationella genus, manligt och kvinnligt.”  

Det är alltså inte våra biologiska kroppar som skapat skillnaderna mellan könen. Det är det 

konstruerade runt det biologiska som är skyldig till reproduceringen kring föreställningen om 

könen. Dessa föreställningar för också med sig en hierarki där mannen står över kvinnan, 

                                                           
22

 Bourdieu (1999) s. 13 

23
 Ibid. s. 20 

24
 Ibid. s. 17 

25
 Ibid. s. 30 
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dominansrelationen legitimeras på grund av att man gjort den till en del av en biologisk natur, 

men som i själva verket är en naturaliserad social konstruktion.
26

  

Den dominerade spelar efter stukturernas regler, regler som gynnar den dominerade och som 

inte blir ifrågasatt eftersom dominansförhållandet blivit naturaliserad och anses legitim. Dessa 

inlärda strukturer gör att man som underordnad automatiskt bär med sig en skev föreställning 

om sig själv. Som exempelvis kvinnans sätt att föra vidare en nedvärderande bild av kvinnor. 

På samma vis en uppfattning om sin kropp som onormal och fel, missanpassad till det 

estetiska modet (en fransk undersökning som redovisas i boken visar att kvinnor mycket ofta 

har svårt att acceptera sin kropp). Detta är ett exempel på det symboliska våldet som förs med 

i dominansrelationen, och som framstår som naturlig.
27

  

I en fransk undersökning som tas upp i den manliga dominansen, fick man reda på att en stor 

majoritet av franska kvinnor vill ha en make som är äldre, och även längre än dem själva. Två 

tredjedelar av kvinnorna säger också att de alltid nekar att gå ut med kortare män. Det här är 

ett sätt att blunda för vanliga tecken på sexuell hierarki, som kvinnor också upprätthåller. Vad 

händer då med det paret där kvinnan faktiskt är längre mannen? Michel Bonzon säger: ”Att 

acceptera en omkastning av det yttre skenet är att låta förstå att det är kvinnan som härskar, 

vilket (paradoxalt nog) drar ner kvinnan socialt: hon känner sig mindre med en liten man.” 

Kvinnor och män har alltså i allmänhet accepterat de yttre tecknen på en dominerande 

ställning.
28

  

Genusteori 

 

Vi har använt oss av Tiina Rosenbergs bok Könet brinner, som är en textsamling av Judith 

Butlers genusteorier. Butler menar att det råder en heterosexuell matris i samhället som kräver 

en genusordning med två tydliga identifierbara kön/genus: ett manligt/maskulint och ett 

kvinnligt/feminint. Dessa är varandras motsatser, vilket gör heterosexualiteten obligatorisk. 

Butler kritiserar den tidigare feministiska teorin som bygger på en heteronormativ syn som 

innebär att feminint är synonymt med kvinna och maskulint är synonymt med man.  

Med ett heteronormativt synsätt utgår man ifrån att alla är heterosexuella och att det är det 

                                                           
26

 Bourdieu (1999) s. 35 

27
 Ibid. s. 48-49 

28
 Ibid. s. 29-50 
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rätta sättet att leva. Rosenberg menar att termen syftar på vilket sätt heterosexualitet hålls kvar 

som norm genom att strukturer, institutioner och relationer bygger på en binär 

könsuppdelning. Det pågår ett aktivt normerande som upprätthåller heterosexualiteten som det 

rätta. 
29

 

Två begrepp som Rosenberg tar upp och som kan förklara Butlers resonemang om sin 

genusteori är genealogi och performativitet. Ett genealogiskt perspektiv innebär att 

kategorierna kön/genus och sexualitet inte ses ur påstådda ”naturliga” skillnader mellan män 

och kvinnor. Performativitet innebär att män och kvinnor görs till två olika genus. Det vill 

säga att människor inte har något förutbestämt inre som gör att de blir på ett visst sätt utan att 

de formas av yttre påverkan till att bli män och kvinnor. Performativitet beskrivs som en aktiv 

pågående process där sociala praktiker skapar olika sociala kategorier, som exempelvis 

kön/genus, sexualitet och etnicitet.
30

  

Analyser om att män och kvinnor iscensätter femininitet och maskulinitet vardagligen i olika 

akter är vanliga inom genusforskning. Ett exempel som Rosenberg tar upp på ett 

förkroppsligande av normer är på vilket vis män och kvinnor sitter med benen. Det brukar 

sägas att kvinnor sitter med hoppressade ben och att män sitter bredbenta. Men Butler vill 

istället säga att” med hoppressade ben iscensätts en kvinna, med särade ben en man”. I 

hoppressade ben krymper ihop kroppen och signalerar osynlighet medan män sitter bredbenta 

som är en utåtgående rörelse och signalerar synlighet. Hon vill därmed peka på vilken 

funktion könskategorierna har, inte vad dessa kategorier är. Butler skriver att könsidentiteter 

kommer till genom upprepningar av akter och så länge människor beter sig i enlighet med 

genusnormer så blir det en garanti för att normerna stärks och upprätthålls. 
31

 

Det är den heterosexuella matrisen som styr definitionen av vad som är manligt och vad som 

är kvinnligt och är då även central för vad som är socialt godkänt. Det betyder att en kvinna 

med en maskulin egenskap strider mot den heterosexuella matrisen och kan därmed uppfattas 

som ett problem. Butler skriver att samhällets heteronormativa syn på maktstrukturen skulle 

kunna påvisa att en kvinna har svårare att nå en maktposition eftersom makt är ett ord som 

                                                           
29

 Tiina Rosenberg, Könet Brinner! Judith Butler, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm (2005) s. 10 

30
 Ibid. s. 9 

31
 Ibid. s. 15-16 
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tilldelas män, och om en kvinna sitter på makten strider det mot de heteronormativa 

strukturerna.
32

  

Tre teorier om sociala förklaringar 

Den brittiska forskaren Elisabeth M. Wilson har tre teorier som syftar till sociala förklaringar 

om varför det finns så få kvinnliga chefer. Billing skriver och tolkar dessa teorier i sin bok 

Viljan till makt?  

Bristteorin är en teori, den innebär att det finns en uppfattning om att kvinnor inte har det som 

krävs för att bli chef, det kan handla om brist på ambitioner eller ledarförmåga. En annan teori 

handlar om sociala och familjemässiga barriärer som kan stå i vägen för framgången. Det kan 

vara brister i stödet från organisationen som står bakom en eller problem med att kombinera 

familj och karriär.  Den tredje teorin handlar om val. Wilson menar då att kvinnor visst har 

förmågan och ambitionerna att göra karriär. De är medvetna om vad som krävs och vad som 

förväntas av dem, men de väljer att avstå från chefsposten bland annat eftersom de inte gillar 

kulturen som råder i toppen.
33

  

 

 

                                                           
32
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33
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Analysmetod 

Vi har använt oss av ett hermeneutiskt perspektiv när vi har analyserat vårt intervjumaterial. 

En metod som innebär förståelse, tolkning och vetande.  

Termen hermeneutik har sitt ursprung i det antika Grekland. Det grekiska verbet 

”hermeneuin” översätts ofta med ”att tolka” men det var mer mångtydigt än så. Hermeneutik 

byggde på tecken, tydning, råd och maning.
34

 Det var orakelprästen, en hermeios, som hade i 

uppgift att tolka gudarnas budskap till människorna.  

Idag används hermeneutiska metoder inom flera vetenskapsområden. Man har använt sig av 

hermeneutik inom bland annat samhällsvetenskap, filosofi och humanvetenskap för att 

utveckla metoder som kan ge forskare andra möjligheter att närma sig problem.
35

  

Inom hermeneutiken är man medveten om att man aldrig kan gå utanför sig själv när man gör 

en tolkning, därför är det viktigt att man har goda förkunskaper om det man ska tolka. Annars 

har man inte alla delar man behöver för att uppnå förståelse. Eftersom tolkningen baseras på 

den som tolkar, i det här fallet vi som författare, så baseras vår tolkning på den process av 

tidigare forskning och de förundersökningar vi gjort. Hermeneutiken handlar om att man med 

flera delar skapar en helhet. Den intervjumetod vi valt passar också in i det hermeneutiska 

tänkandet eftersom vi har låtit personen tala fritt utifrån vårt tema och att vi har varit öppna 

för den unika personens synsätt och tankar.
36

 Hade intervjusituationen haft ett mer utfrågande 

upplägg hade vi nog fått använda oss av ett annat perspektiv. 

Eftersom vi båda var närvarande i upplevelsen av alla intervjuerna har vi valt att även ta med 

och diskutera lite av upplevelsen kring personerna som inte endast berör språket. De vi menar 

är att även handlingar och icke-språkliga livsutryck bör studeras eftersom de blir en del av 

intervjun.
37

 Främst har vi valt att lägga tyngd på sinnestämningen som uppkommit vid 

intervjutillfällena eftersom det påverkar ordens innebörd och hur de ska tolkas. 

När vi har analyserat våra intervjuer har vi sökt efter nyckelord och nyckelmeningar och 

tolkat dem utifrån våra teorier. Här har vi också försökt tillämpa vad man inom 

                                                           
34

 Per-Johan Ödman, Tolkning förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik, Nordstedts akademiska 

förlag, Stockholm (2007) s. 8 

35
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36
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37
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hermeneutiken kallar för den hermeneutiska cirkeln. Per- Johan Ödman som har skrivit boken 

Tolkning, förståelse, vetande – Hermeneutik i teori och praktik som vi har utgått ifrån, gör en 

jämförelse med en hög pusselbitar. När man lägger ett pussel så plockar man bland bitarna. 

Efterhand visar det sig att en del av bitarna har ungefär samma färg. Man fortsätter pussla och 

plötsligt passar fler och fler bitar ihop. En del av pusslet ser ut att kunna bilda en helhet som 

föreställer ett motiv, men helheten består av flera fristående bitar.
38

 På det här viset har vi sökt 

efter likheter och olikheter i intervjusvaren för att kunna tematisera. 

Den hermeneutiska cirkeln vars innebörd pusselexemplet försöker förklara, beskriver hur man 

bör hantera tolkningsprocessen. Man måste hela tiden gå från del till helhet och från helhet till 

del. Utan föreställningar om helheten skulle vi inte kunna se ett sammanhang mellan delarna 

och delarna är nödvändiga för att kunna bilda en uppfattning om helheten. Det råder ett 

ömsesidigt beroendeförhållande mellan del och helhet 

                                                           
38
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Undersökningen 

Den första kvinnan vi träffade var en kvinna i övre 30-års ålder. Vi kommer i fortsättningen 

att kalla henne för Johanna. Hon arbetar halva tiden som reporter och halva tiden som 

redaktör.  Hon har man och ett barn på två år. När hon jobbar som redaktör är hon ansvarig 

och leder ett arbetsteam. Hennes arbetsuppgifter är att samordna alla kontakter och inblandade 

personer. Hon är ansvarig för tre redaktioner och hon har nyligen börjat jobba som redaktör. 

Johanna gick en medieutbildning men jobbade sedan ett tag inom vården innan hon bytte 

tillbaka till mediebranschen. 

Den andra kvinnan som vi kommer att kalla för Kristin är något år över 30. Hon lever med sin 

sambo och jobbar som utställningsproducent och projektledare. Just nu leder hon ett stort 

projekt som innehåller flera utställningar och har därmed många olika arbetsuppgifter. Kristin 

började sin mediebana med att läsa en kultur och medieutbildning. Kristins nuvarande jobb 

fick hon efter att jobbat inom museivärlden ett antal år.   

Berit kallar vi den tredje kvinnan vi träffade. Hon är runt 50 år gammal. Hon lever med sin 

sambo och sitt barn. Hon arbetar som chef på en förvaltning med 200 personal under sig. 

Hennes jobb handlar bland annat om att leda sin personal och har hand om budget och 

utvecklingsfrågor. Hon började jobba med information och marknadsföring. Sedan 10 år 

tillbaka har hon haft olika chefsjobb.  Hon har jobbat på sitt nuvarande jobb i ett par år. 

Den fjärde kvinnan som vi träffade kommer vi att kalla Karin. Hon är något år över 40. Karin 

är gift och har två barn varav den yngsta är två år.  Hon arbetar som redaktionschef och har ett 

stort arbetsområde. Där ingår bland annat personalfrågor, budget och verksamhetsutveckling. 

Karin är chef över ca 35 personer. Hon har alltid känt en dragning till att jobba inom media 

men har testat andra jobb på vägen.  

Därefter träffade vi en kvinna som vi kommer kalla för Erika. Hon är några år över 30 och 

lever tillsammans med sin sambo. Erika jobbar som VD för ett väldigt nytt 

marknadsföringsbolag. Hon har varierade arbetsuppgifter bland annat är hon juridiskt 

ansvarig för bolaget och driver även styrelsearbetet, är kontaktperson och personalansvarig.  

Hon har länge varit intresserad av att jobba med kommunikation och började med att läsa en 

medieutbildning. Direkt efter utbildningen började hon jobba med marknadsföring och som 

projektledare inom kommunen. Erika började därefter bygga upp ett bolag tillsammans med 
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sin dåvarande chef och blev efter det tillfrågad om att börja jobba på det nuvarande bolaget. 

Där bestämde hon sig för att söka VD-tjänsten som hon sedan fick.  

Den sista kvinnan kallar vi för Hanna, hon är i övre 40-års ålder. Hanna har sambo men inga 

barn. Hon verkar inom konstvärlden och har en chefsposition. Hon leder verksamheten och är 

ansvarig för personalen. Hanna läste kulturvetarlinjen med inriktning konstvetenskap och 

etnologi. Hon har enda sedan dess varit verksam inom konst- och kulturbranschen. Hon har en 

lång erfarenhet av chefsrollen och har varit chef på flera olika ställen.    
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Analys 

Vi har träffat flera kvinnor och alla de har sin unika syn på ledarrollen. Genomgående så var 

alla kvinnor medvetna om att det fanns ojämlikheter i både samhället och i deras arbetsmiljö. 

De teman som kommer beröras i analysen baseras på de frågor som har blivit mest centrala i 

intervjuerna. För att få en bild av hur kvinnorna hanterade sina ledarpositioner ställde vi 

frågor om hur de agerar som ledare. Det här materialet faller in under temat 

ledarroll/ledartaktik. Ett ämne där vi fick varierande reflektioner var om attityd och 

målinriktning. Det ämne som fick mest utrymme var respondenternas egna berättelser om 

deras upplevelser som har uppkommit på grund av att de är kvinnor. Några av respondenterna 

hade familj vilket visade sig ha påverkat dem på olika vis. Det sista temat handlar om familj 

och karriär. 

Ledarroll/Ledartaktik 

 

Respondenternas personliga ledartaktiker har gemensam nämnare men de har också flera 

olikheter. De flesta har en ledartaktik där de föredrar att föra en diskussion med sina 

medarbetare. Syftet med diskussionerna är att alla ska få säga sitt men att det slutgiltiga 

beslutet tas av ledaren. En kvinna som har den ledarstilen är Johanna. Hon uttrycker sig såhär: 

”Ja men det är nog så, jag tycker ändå att… jag tror ändå att folk gör jobben bättre om de är 

lite taggade för det så. Därför tycker jag inte det att det är fel att man kan fråga folk själva 

om vem är sugen på att göra det här jobbet? Man behöver inte alltid liksom peka med hela 

handen bara för saken skull.”    

Av de sex kvinnor som har deltagit i undersökningen föredrar de flesta att jobba som ett team 

där de kan bolla idéer och inte ta en onödigt stor ledarroll. Även i boken Media-amazonerna 

så kommer de fram till att det är teamledaren som är den vinnande ledarstilen. De mest 

framgångsrika kvinnliga ledarna i den undersökningen var teamledare.
39

 Erika förklarar sitt 

sätt att leda på följande vis:    

”Det blir ju som ett team som jobbar egentligen och jag har ju försökt se till också att dom 

personer som jobbar ihop med mej tycker om att jobba på det sättet, asså att man är väldigt, 

egen roll samtidigt som man på nåt sätt rapporterar man till mej såklart men, nej jag tycker 

nog att vi har fått till ett bra liksom arbetsklimat.”  

                                                           
39
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Hanna som sitter på en hög chefsposition antyder också att hon har en teamledarstil. Hon 

reflekterar över sitt sätt att leda och ser att det kan vara så att hennes sätt skiljer sig från en 

mans. Hanna har sett en slags skillnad mellan vad som skulle kunna vara manligt ledarskap 

och kvinnligt ledarskap. Hon säger: 

”… jag kan gå in i detalj så att säga, så där kan man inte skriva eller så… så att jag kan nog 

vara lite besvärlig på det sättet å det vet jag inte då om det skulle vara som en kvinnlig 

egenskap, att jag vet inte heller om jag egentligen, jag ser mig väl inte som att jag är dålig 

på att delegera utan att det är väl mer det här att jag coachar hela tiden/… /jag är inte chef 

chef , utan liksom ja men hur ska vi göra, men man kan tänka sig man kan tänka så vad 

tycker du asså men?...  jag vill gärna ha ett äh… jag vill ha ett… engagerande 

resonemang…”   

Johanna har inte haft sin ledarposition så länge och hon har märkt en skillnad på hur hon själv 

agerar i sitt ledarskap mot vad hennes medarbetare var vana vid innan då de hade en manlig 

ledare. Hon har därmed reflekterat en del över sin ledartaktik och hur hon förväntas hantera 

ledarpositionen. Hon säger att: ” Det finns en viss syn på hur man ska vara som ledare och då 

är det nog med ganska manliga förtecken.” Det finns en lång tradition om en föreställning att 

det manliga könet är överordnad kvinnan. Det här hierarkiska förhållandet har blivit legitimt 

men är i själva verket en social konstruktion som har blivit naturaliserad.
40

 Eftersom Johanna 

använder sig mer av teamledar taktiken känner hon att hon skiljer sig lite från 

ledarskapsnormen. Det här gör henne osäker och hon tänker ibland:  

”Ja man känner kanske, oj är det här rätt? För så har vi ju inte haft det förut, för då har det 

mer varit någon som har pekat med hela handen lite mera/…/ För då kan man känna, oj 

uppfattas jag som svag nu på nåt sätt” 

Hanna diskuterar huruvida det finns någon manlig eller kvinnlig egenskap. Hon tror att 

grunden till skillnaderna ligger i uppfostran av flickor och pojkar. Hon har ett exempel när 

hon känner sig kvinnlig i sitt ledarskap: 

”Jag tror att det som möjligen skulle kunna vara en kvinnlig egenskap det är att äre så att det är nåt gnissel just i 

personalstyrkan, det har jag otroligt svårt att släppa när jag kommer hem från jobbet. Då får jag ta en väldigt lång 

promenad/…/ Jag tror att det hänger ihop med ett ett slags omhändertagande som möjligen skulle kunna 

kategoriseras som en kvinnlig egenskap. Asså hur man har blivit sedd från det när man var liten, när bekräftas 

jag och så vidare…” 
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Det finns en uppfattning om att kvinnor och män har olika egenskaper beroende på deras kön 

men enligt den heterosexuella matrisen så är det här något socialt skapat.
41

 Det gör 

fortfarande att det förväntas olika saker av kvinnor och män. Männen har fått de mer starka 

och auktoritära egenskaperna tilldelade sig och kvinnorna anses vara mer mjuka och 

omtänksamma. Här går det även att se teorin om de binära oppositionerna som nämns i boken 

den manliga dominansen där män och kvinnor tilldelas motsatspar. Mannen är hård, varm och 

ovanpå och kvinnan är mjuk, kall och under. Uppfattningen om de sociala egenskaperna hos 

genus har ingen biologisk grund utan är skapade av föreställningar och traditioner. Den 

heterosexuella matrisen och de binära oppositionerna har vi här applicerat på 

ledarskapstaktikerna även om vi sett nyanser och inget svart på vitt.         

Men det finns även kvinnor som man i det här fallet kan benämnas ha en något mer manliga 

ledarstil. Berit beskriver sin ledartaktik som rak och tydlig och hon arbetar målinriktat för ett 

resultat.  

”Nu mera är jag lite mer processinriktad. Jag har ganska klart för mig, dit ska jag, men så 

taktiken är att få andra att tro att det är dom som har kommit på idén och arbetat fram det 

och sen jobbar vi fram till dit/…/ Ja dom får ta ansvar för sin egen utveckling och jag styr 

och puttar lite.” 

Berit säger att det finns en mall för hur ledare på en toppnivå bör vara. Hon menar att både 

män och kvinnor behöver anpassa sig för att kunna hantera ledarrollen och kunna bli 

respekterad som chef. Alla accepterar inte de här koderna och då blir det genast mycket 

svårare att befinna sig i toppskiktet. Berit säger att det även finns många män som inte heller 

köper den här normen för hur man som toppchef bör agera. Hon uttrycker det att: ”dom är 

också underordnade, dom är trash”. Hon fortsätter: 

”Jag vet inte om man kan dra generellt så asså jag tror mer att det handlar om, alltså en 

struktur, strukturella skillnader än enskilda könskillnader tror jag, jag tror inte riktigt på det 

där att vi föds olika, jag tror nog att vi är ganska lika egentligen utan det är mera strukturen 

som gör om till vad vi är, och det finns väldigt många män som man skulle kunna säga har 

mycket bra ledarskap men det finns kvinnor som har dåligt ledarskap men jag har sett, om 

man pratar generellt så kan man ju se att kvinnor som kommer upp i väldigt höga positioner 

i samhället har, köpt den patriarkatiska strukturen, dom köper klädkoderna, dom köper 

ledarkoderna och så vidare och det har väl varit en överlevnad, antar jag.” 
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I teorin om den manliga dominansen kritiserar även Bourdieu föreställningarna om att det 

finns ett manligt och kvinnligt sätt att vara. Själva könen är oväsentliga i det stora hela. Att ha 

ett manligt eller kvinnligt kön är inte det som borde utgöra grunden för världsbilden. Likt det 

som Berit säger så borde man se till individen och inte utgå från som Bourdieu uttrycker det 

”fallosen eller bristen på fallos”.
 42

 Det är orimligt att våra biologiska kroppar skulle ha skapat 

skillnaderna mellan könen utan det är snarare konstruerade runt det biologiska. Som Berit 

uttrycker det i citatet ovan så föds vi inte så olika utan det handlar om en konstruktion som 

sker efteråt som är socialt skapat. Detta bär skulden till föreställningarna om olikheterna 

mellan könen.      

Attityd/målinriktning  

 

Det fanns en skillnad i vad som drev de olika respondenterna till deras ledarskap. Några blev 

sporrade av utmaningen, medan andra hade ett sådant genuint intresse för sitt arbete att de 

ständigt utvecklades och det ledde till att de steg i graderna.  

Kristin är en kvinna som drivits av sitt intresse snarare än att dras till en maktposition.  

”är man en person som tycker om att utvecklas i sitt jobb så blir det per automatik att man 

ständigt liksom vidgar, vidgar behoven av att styra och ha ansvar o så och med det så 

klättrar man ju på olika sätt, men jag har aldrig haft det som något mål” 

När vi ställde samma fråga till Karin, om det har varit en drivkraft för henne att nå en 

ledarposition så utropade hon ”Nej!” Hon fortsätter:  

”Ja det ena har lett till det andra och jag har utvecklats så också själv, i och för sig så att 

under tiden, att ja men det här är roligt. Och det här kan jag och det här vill jag. Så men det 

har inte varit, jag är ingen, absolut ingen karriärplanerare” 

Hon har alltså snarare haft ett intresse som har drivit henne än jakten på att skaffa sig en 

ledarposition. För Hanna var det också intresset som drev henne till att ta en ledarposition. 

Det blev en naturlig utveckling för att hon var engagerad och ville kunna påverka i hennes 

område. För Johanna har målet främst varit att få göra det hon vill göra: 
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” … dom reportagen jag vill och ofta försökt att armbåga mej mer när det gäller att få göra 

långa reportage som jag tycker är spännande det och så där då, mer än att leda över andra, 

mer att få leda över mej själv liksom.”  

Ett av skälen till att Johanna fick sin ledarposition var för att hennes chef ville ha in en kvinna 

och gärna någon lite yngre. Då tog hon chansen och såg det som en utmaning.  

Erika är en ung kvinna som först skaffade sig erfarenhet inom sitt arbetsområde och när det 

sedan kom en chans att bli chef, så tvekade hon inte att söka tjänsten med inställningen att 

”det här kan jag.”  

Även Berit som har en hög chefsposition har varit målmedveten och utrycker att hon har 

strävat efter en ledande position.  

De två senare fallen kan tolkas som ett motbevis av bristteorin, som innebär att kvinnor inte 

skulle kunna ha de ambitioner och ledarförmågan som krävs för en chefsposition. 

Genomgående har våra respondenter hög ambition och de verkar engagerade i sina jobb. 

Däremot skiljer sig ambitionerna, för vissa är det en strävan efter ledarpositionen, för andra är 

ambitionen att lära sig mer och utvecklas.   

Vi ställde frågor om vad respondenterna utifrån sina egna erfarenheter skulle vilja ge för tips 

till kvinnor som vill göra karriär eller gå en liknande väg som de själva hade gjort. Vi fick 

många väldigt manande och inspirerande tips. Vad som var intressant var att vissa kvinnor 

som höll relativt låg profil runt ämnet om kvinnors relation till manlighet och makt kunde 

ändå ha väldigt drivande attityd om att kvinnor ska träda fram på samma vis som män. 

Exempelvis Kristin som säger: 

”Näe, det tycker jag inte. Jag tycker inte att det finns något riktigt manligt eller kvinnligt 

öga. Så nä, det tycker jag inte, att det finns ett manligt klimat, det skulle jag inte vilja säga. 

Men det kan ju va så att det är de, men det är inget… jag har inte upplevt det.”   

Kristin säger att hon inte tror att det existerar ett manligt klimat. Ändå blir hon väldigt 

engagerad i frågan om hur tjejer ska kunna jobba sig framåt, få synas och få utrymme i 

arbetslivet. Här säger hon också att hon inte vill se blyghet som en kvinnlig egenskap, ändå 

gör hon här en uppdelning: 

”Man ska tro på sig själv och man ska inte vara så hård mot sig själv och man ska söka 

tjänster som man inte tror att man är kvalificerad för, därför att det tror jag är, jag ska inte 

säga att det är en kvinnlig egenskap. Men jag tror att åtminstone när jag har pratat med 

andra tjejer, att vi tjejer är väldigt blygsamma och vi vill ha enormt mycket på fötterna 
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innan vi går ut och säger att vi kan å vi kanske underskatta oss själva och kanske 

överskattar våra konkurrenter som kanske är killar medans killar har ett kanske, lärt sig att 

chansa lite mer att liksom sälja sig själv lite mer i en arbetsintervju å… det e ju till 75 % 

kan dom det där, inte 100 % mässigt.” 

Kristin beskriver sin arbetsplats som jämställd och hon trivs med sin arbetsmiljö. Hon 

upplever heller inte att hon har stött på några motgångar som har med genus att göra. Hon vill 

inte göra någon skillnad på manligt och kvinnligt, men ändå när det kommer till den här 

frågan så är hon väldigt mån om att kvinnor ska ta plats på samma vis som män. En sådan 

uppmuntran visar ändå på att hon faktiskt har uppmärksammat en skillnad om manligt och 

kvinnligt. Kristin upplevs som väldigt påläst och medveten om genus och har ett intresse för 

dessa frågor. Kan man då tolka det som att Kristins inte ser sig själv som en del av kontexten?  

Där även hon befinner sig i den manliga dominansens värderingar, som innebär att vi lever i 

en värld som hela tiden reproduceras och har präglat oss i våra liv. Därför kan det kanske vara 

svårt att se sig själv som en del av det, men lättare att se andra och då skapa en distans.  En 

annan kvinna som inte känner sig så berörd av maktordningen är Hanna. Hon är medveten om 

att dessa strukturer finns, men anser inte att hon själv har påverkats märkbart:    

”Asså jag kan se det kanske snarare i förhållande till andra makthierarkier som finns 

runtomkring. Om du talar om mig som chef här på XX… så ser jag det inte inom 

förvaltningen till exempel, jag ser det, däremot kan jag se det utifrån äh, vissa heta fält 

inom kommunen /…/ jag upplever nog inte riktigt att jag kanske har drabbats av det, jag 

kan inte riktigt säga det.” 

En kvinna som har stor erfarenhet och har jobbat länge inom sin bransch är Berit. Hon 

upplever att hon har stött på många motgångar på vägen. Detta har lett till att hon har en 

väldigt stark och tydlig åsikt om att tjejer verkligen borde ta plats och stå på sig. Hon 

uttrycker sig så här:     

”Så tror jag att man ska tro på sig själv i allmänhet, jobba med sitt eget själv, sin egen 

självkänsla. Den är nog väldigt viktig tror jag, men fan jag är bra! Dom får fan säga vad 

dom vill, för att jag skulle också kunna bli statsminister.  Det är bara det att jag inte fått 

chansen men, det ska jag minsann visa. Så!”  

Det märks när Berit säger de här orden att det baseras på något som har präglat henne mycket. 

Hon känner väldigt starkt för det här och det märks en skillnad mellan Kristins berättelse om 

sin bakgrund och vad hon har stött på. Berit har en helt annan tyngd i sin berättelse på grund 

av sin långa resa då det såg annorlunda ut förr och kvinnor hade det ännu tuffare att ta sig 
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fram. Det här tyder ju på att det har skett en positiv förändring då Kristin inte alls tycker att 

hon har stött på några riktiga motgångar som rör genusskillnader. Men hon är ändå väldigt 

medveten om maktstrukturerna vilket kan har gjort att hon lättare har kunnat undvika 

problemet. Berit säger i sin intervju att den orättvisa uppdelningen kring genus är något som 

varit ständigt närvarande under hela hennes karriär.  

Erika som tillhör samma åldersgrupp som Kristin känner att hon hela tiden har känt av 

maktstrukturen där män dominerar. Den medvetenheten som hon har som ung kvinna idag har 

gjort det lättare för henne att kunna synliggöra problemen och kunna tackla dem. Erika har en 

hög position på sitt jobb som VD. Hon trodde själv under rekryteringen att det självklart 

skulle komma en 45- årig man och köra förbi henne. Att hon själv tog för givet att en äldre 

man skulle få jobbet visar tydligt på tanken om hur strukturen ser ut. Att hon fick jobbet visar 

också det på en förändring då man inte längre kan ta det för givet att det endast är männen 

som får dessa positioner.  

Upplevelser  

 

”Jag vet att min ordförande som är då min närmsta chef nu, han, berättade för mej att på 

morgonen när det skulle bli officiellt, att de blev jag som fick jobbet. Så hade dom ringt 

från tidningarna, Norrköping NT och Corren då. Och så hade dom ringt och frågat såhär - ja 

vi skulle vilja ha lite förhandsbesked här om vem, vem han blir han den här nya VDn. För 

vi vill veta om han är Norrköpingskille eller om det är en Linköpingskille så att vi vet hur 

mycket utrymme det ska vara i tidningen!” 

Det här berättar Erika som nyligen blivit VD och det är ett exempel på en situation i vardagen 

som inte är ovanlig. Alla kvinnor vi har pratat med har någon gång i vardagen blivit 

uppmärksamma på en situation som uppstått på grund av deras kön. Erika säger senare under 

intervjun att när en situation beror på hennes kön så har hon reagerat direkt och konfronterat 

personen.   

”Ja, ja, eller jag har ju liksom försökt göra så, att jag verkligen har försökt ta, ta en sån 

diskussion direkt, alltså jag har sagt direkt att det här tyckte inte jag var okej, nu sa du 

nånting till mej som, helt ovidkommande och enbart för att jag är, råkar va tjej liksom, och 

det hade ju ingen som helst betydelse i sammanhanget. ”    

Vi ser en generationsskillnad i sättet att bemöta personer och situationer som orsakar 

problemen. Erika är ung, nyutbildad och har haft en relativt kort karriär. Hon tillhör en 
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generation som skakar om doxans paradox
43

 och följer inte det gamla sättet att se på världens 

givna ordning, de föreställningar som finns kring hur män och kvinnor bör vara. Hon låter sig 

inte påverkas av att hon är en kvinna på en position som ofta tilldelas män och i en omgivning 

som till stor del består av män. Det faktumet att hon befinner sig på den positionen strider mot 

den heterosexuella matrisen. Hon är inte längre endast en feminin kvinna utan en kvinna med 

en manlig egenskap vilket gör det legitimt att straffa henne med det symboliska våldet för att 

tillrättavisa henne. En äldre kvinna som har befunnit sig länge i sin bransch är Berit. Det finns 

en markant skillnad på de här två kvinnornas attityd och strategi när det handlar om just dessa 

frågor. Berit har fört en lång kamp och har hela tiden känt av den heterosexuella matrisen och 

har därmed ständigt känt sig motarbetad. Dock känner hon sig tryggare nu när hon har större 

erfarenhet och har funnit sitt sätt att hantera problemet. Berit väljer numera sina strider. Hon 

ser hela tiden problemen men låter det ibland gå förbi henne när hon i ett möte med 

”gubbarna” för ”hundrasjuttioelfte gången” måste få höra hur hennes förslag förbises medans 

samma förslag från en ”gubbe” får medhåll.   

Den heterosexuella matrisen är ständigt närvarande i Berits berättelser. Att vara kvinna i den 

miljö hon befinner sig i är som att bära med sig en tung ryggsäck. Hon blir ständigt påmind 

om att hon som kvinna inte har en given plats här.  

”Så att det tror jag, det tror jag att ni också och känner hela livet så går man ju med det här, 

det är en sorg att det är på det här sättet och vi kan som enskilda personer påverka så lite” 

En medvetenhet som inte fanns tidigare har vuxit fram. De kvinnor som tillhör en yngre 

åldersgrupp i vår undersökning visar en tydlig medvetenhet jämfört med den äldre 

generationen. Dessa äldre kvinnor fick bära ett tyngre lass på grund av omedvetenheten som 

rådde förr, där tingens ordning hade en självklar gång som fördes vidare generation efter 

generation.   

”I början så ville jag inte tro att det kunde handlade om mig, jag ville hellre, rättare sagt jag 

ville inte tro att det handlade om mitt kön alls, jag vägrade att se det för att jag tyckte att 

det, det skulle bli allt för deprimerande på nåt vis… att inse att det var så hemskt! Efter 

hand då så vågade jag se det att det handlar inte om mig som person utan att det handlar om 

mitt kön och då när jag förstod det… då gick jag igenom den sorgeprocessen, det kan jag i 

och för sig, ibland kan jag bli jätte ledsen, fortfarande, jag kan gråta….” 
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Berit insåg alltså att eftersom att hon var kvinna fick hon andra spelregler som gav henne 

sämre förutsättningar än männen kring henne. Genealogiteorin
44

 syftar på just detta att det 

skapas en social och kulturell bild av män och kvinnor som inte har någon förankring till 

skillnaderna mellan könen. Det här är något som har skapat en stark och tydlig orättvisa i det 

här sammanhanget som gör att rollen som chef blir mer naturlig för en man. Fortfarande är det 

så att kvinnor på chefspositioner inte kan gå obemärkt förbi. 

Erika berättar om en upplevelse där fokus hamnade på hennes kvinnlighet istället för det hon 

försökte förmedla i chefsrollen.  

”Jaa, under hela min relativt korta karriär, så har jag ju känt, ja mer att man liksom, man får 

lägga mer tid på att hantera situationer än vad män får göra. Och det kan handla om allt från 

att när man har hållit i en presentation så kommer nån fram och säger, åh vilken fin kavaj 

istället för att… Jaha du har inte lyssnat på nåt vad jag har sagt, eller vad, väldigt små saker 

egentligen som man reagerar själv ganska starkt på för att man tycker att, ja men vad har 

det här med det här att göra liksom, skulle jag gå fram till Sven-Åke och säga att han har 

snygg slips efter sin jätteviktiga dragning, det händer ju inte ens en gång!” 

Utifrån det här kan man utläsa att män och kvinnor behandlas olika även att de befinner sig på 

en likvärdig nivå. En kvinna bemöts som en kvinna med allt vad det innebär, hon får 

komplimanger för sitt utseende och förväntas att bli glad över det. Medan en man inte bemöts 

på det här sättet eftersom att vara mån om sitt utseende anses vara en mer kvinnlig egenskap. 

Det här faller in under teorin om performativitet
45

 där kön/genus görs genom yttre 

påverkningar. I samma ögonblick som hon fick kommentaren gjordes hon till kvinna. Innan 

hon fick kommentaren så var kanske inte hennes kön lika centralt utan hon var en chef bland 

likvärdiga medarbetare.    

Det har framkommit under intervjuerna att tiderna håller på att förändras. Ett mönster som 

kanske är under förändring är kvinnors attityd gentemot varandra. Eftersom omedvetenheten 

var större förr så var det tuffare för en kvinna att klättra i karriärstegen. Istället för att hjälpa 

andra kvinnor i karriären kan det vara så att äldre kvinnor valt att klamra sig fast och fokusera 

på sitt eget. Kristin säger under intervjun att:  

”Äldre kvinnor kan känna sig hotade av unga tjejer som kommer från en annan generation 

och är väldigt bestämda och vet vad dom tycker å så. Så jag tror också att det finns också 
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ett… det är inte liksom bara det här man, kvinna utan det är kvinna, kvinna också … Jag 

tror att kvinnor skulle kunna vara mycket bättre på att lyfta sina unga… adepter eller vad 

man ska säga asså trycka fram unga, unga kvinnor mer. Precis som… som män gör det.” 

Hon säger att hon har upplevt det så att män är duktiga på att ta andra män under sina vingar 

medan detta inte sker på samma sätt mellan kvinnor. Eftersom att vara ledare oftast tolkas 

som en maskulin roll så faller det sig naturligt för män att lyfta fram andra män, vilket också 

bekräftas i boken Maktens kön där det påvisas att män har en tendens att välja att jobba med 

andra män.
46

  

Äldre kvinnor kan i större utsträckning också accepterat vad Bourdieu kallar tingens ordning 

där män drar fördel och ses som givna i ledarrollen. Därför kan det uppfattas som att det ska 

vara som det alltid har varit, att männen är ledare och styr. Det vill säga att de gamla 

strukturerna är legitima och inte ifrågasätts. 

Karin berättar om en situation där hennes företrädare, en äldre kvinna, valde att lyfta fram 

män under flera år. Hon säger då:  

” … jag vet inte om det beror på att hon inte hade tillgång till kvinnor, eller såg kvinnor på 

det sättet… ” 

Citatet kan tolkas som att den kvinnliga chefen inte kunde se att en kvinna skulle kunna ha 

den rollen utan att den rollen var självklar för en man. Hon sitter själv på en ledarposition men 

verkar inte se sig själv i sammanhanget utan följer strukturen som den alltid har varit. De här 

är ett sätt att blunda eller inte ifrågasätta strukturerna man befinner sig i.  

När Karin själv fick företrädarens position så var hon noga med att lyfta fram en kvinna då 

hon fick chansen. Eftersom att det hade drabbat henne tidigare så ville hon rätta till det hon 

tyckte att hennes företrädare hade gjort fel. Karin anser att är viktigt att det är mer jämt 

fördelat med kvinnor och män på en arbetsplats. Hon säger ”… det kan te sig lite märkligt då 

tycker jag. Att man inte tittar på, att vara kvinna också är en kompetens som behövs”  

Det Karin gör påminner om det som företrädaren gjorde fast situationen är omvänd och hon 

väljer att plocka fram kvinnor. Till skillnad från företrädaren gör Karin ett aktivt val för att 

ändra på ett mönster som hon har reagerat på.   

Kristin har sett en annan sida av problemet. Där det inte handlar om att man väljer bort 

kvinnor. När kvinnor efterfrågas inom vissa områden så finns det inga kvinnor som har den 
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kompetensen som behövs. Kristin har ett exempel på när de på hennes jobb sökte ny personal 

till en plats där det behövdes teknisk kompetens.   

”Det är ju så att vi har pratat om… när det har varit nyrekryteringar till studion här att det 

vore ju bra, det har till och med cheferna sagt att det vore bra med liksom lite kvinnor . Men 

det finns ju inte… eller exakt det är inte så många tjejer som söker tjänsterna som inte har 

dom kvalifikationerna, men det är ju ett annat problem liksom.” 

Kristins exempel tyder mer på en kulturell struktur där mallen om föreställningarna om 

könens olika egenskaper snarare har betydelse än att kvinnor skulle vara oförmögna att kunna 

lära sig att arbeta med teknik.  

Tankar kring generationsskillnader är återkommande i intervjuerna. Det framgår tydligt att det 

har skett förändringar i tanken kring kvinnans plats som vi har nämnt tidigare. Ett gammalt 

synsätt hos den något äldre generationen kvinnor är att istället för att ifrågasätta varför 

kvinnor inte har samma rätt till att få ta lika stor plats som män, så har man anpassat sig till 

det utrymme som man har blivit tilldelad. I den manliga dominansen står det om en tyst 

maktstruktur där ingen behöver säga högt att kvinnor och män ska ha olika stor plats, det finns 

ändå en tyst överenskommelse om arbetsfördelningen, där männen har fått den största och 

bästa platsen.  Det här blir tydligt i Erikas berättelse om hur äldre kvinnor har velat vägleda 

henne och lära henne hur man ska jobba som kvinna. 

”Jag kan tycka att man, det finns en generationsfråga i det här som jag stöter på gång på 

gång på gång tycker jag faktiskt. Och det är när man möter äldre kvinnor som försöker 

såhär - jaa, men jag kan vara lite mentor till dej och jag kan ge dej lite tips som om hur man 

kan göra. Och så kommer dom med nåt tips som bara är såhär, ja men det där betyder ju att 

jag ska förminska mej själv, eller forma mej själv.” 

Eftersom den äldre generationen kvinnor har fått ta den plats som erbjöds vilket var en mindre 

plats så kompenserade man det här med att skapa egna grupper. Erika fortsätter med att säga: 

”Dom har startat kvinnliga nätverk till exempel. Dom har istället för att liksom vara sej 

själva i den miljö som faktiskt finns så har dom skapat egna små världar, där det är okej att 

vara som dom är och jag kan tycka att det är kontraproduktivt för då har man liksom,  jag 

har istället försökt att vara i den värld som finns och hantera den som ÄR istället.” 

Utifrån det här kan man tolka att Erika lever mer i nuet än hennes äldre kollegor som följer 

den gamla traditionen och maktstrukturen.  
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Möjligheten till att få ta större plats ökar med ålder och erfarenhet enligt flera utav våra 

respondenter. Berit som tillhör den äldre ålderskategorin menar att åldern bidrar till att man 

tas mer på allvar. Är man ung så kan det behövas en titel för att man ska få tillgång till 

utrymme. Först då blir det legitimt att man kan sitt arbete. Erika berättar att förut hon inte blev 

sedd för vad hon kunde, på grund av sin unga ålder: 

”… det har ju varit en del, som jag kan känna såhär efteråt att en del påpekar liksom att 33 

det är, då är man ung VD och samtidigt kan jag tycka att det är väl kanske snarare så att 

man borde se till dom personliga liksom förutsättningarna som man har, liksom 

förutsättningar för att klara ett sånt jobb! Istället för beroende på hur gammal man är kanske 

inte är så intressant. 

 /…/ Däremot kan jag märka att en titel är ibland viktig. Och det har nog inte, så agerar ju 

inte jag gentemot andra människor, men jag märker att det är.” 

Ålder verkar vara något som det läggs tyngd på och det verkar finnas en tyst 

överenskommelse där man har större respekt för den som är äldre. Det kan därför vara svårt 

som ung att kunna bli respekterad på samma villkor som någon som har varit länge i 

branschen. Är man dessutom tjej så har man återigen sämre utgångspunkt för att man måste 

erövra platsen, man bli inte tilldelad den.  

Familj och karriär 

 

Kvinnor och män har på grund av strukturella skevheter olika livsvillkor. Enligt 

undersökningen Maktens kön (2003) så tar kvinnan ut 83 % av den gemensamma 

föräldraledigheten. Vilket leder till att skaffa familj drabbar kvinnans karriär hårdare än 

mannens. Av våra sex respondenter var det tre kvinnor som hade barn. De hade olika 

uppfattningar om hur det har påverkat deras karriärer.  

Karin har ett jobb som kräver att hon jobbar heltid och helst lite över det. På hennes jobb har 

många jobbat kvar väldigt länge, vilket resulterar i att det nu är många äldre män där. Hon 

känner därmed av ibland att hon skiljer sig på det viset att hon är en yngre kvinna med barn.        

”Men det är väl ibland sådär, att jag känner att jag vill åka hem. Till mina barn, jag vill 

hämta dom på dagis i tid, jag vill inte sitta kvar här på kvällarna liksom och då kan man ju 

känna, dom andra sitter kvar för det är män i 60års åldern och dom har inga småbarn längre, 

och när dom hade småbarn så var det deras fruar som tog hand om dom.”  
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Det är de gångerna som hon känner att hon bryter mot en norm som säger att hon borde vara 

hemma med sina barn. Då sticker hon ut och synliggörs som kvinna. Den här förväntningen 

blir ännu tydligare när till och med hennes medarbetare frågar henne om inte hon har funderat 

på att gå ner på deltid eftersom hon har barn. Det är inget tabu att fråga en kvinna om inte 

borde vara hemma med sina barn. Utifrån den sociala konstruktionen så kanske man inte lika 

självklart skulle ställa samma fråga till en man. Karin fortsätter:    

”… jag har ett annat liv. Också. Som är mycket viktigare egentligen. Men det hindrar ju 

inte att jag är otroligt engagerad och jobbar väldigt mycket liksom. Men det är klart att i det 

perspektivet kan jag ändå känna, men det kan ju vara vad jag själv känner i det också, min 

egen känsla att jag borde mer, jag borde kunna mer, jag borde prestera mer liksom.”  

För Karin är dessa förväntningar och föreställningarna om hur hon borde vara, något som hela 

tiden kommer upp. Vilket sätter press på henne då hon också vill prestera bra och jobba lika 

mycket som alla andra. Berits uppfattning är att det inte möjligt för båda parter att göra karriär 

och samtidigt ha småbarn.  

”Det har jag valt att göra jag har bara ett barn och när jag, när jag var gift och med barnets 

pappa så var det jag som gjorde karriär och han som stod tillbaka. Så att det var aldrig har 

varit. Nu har jag en sambo med en man som har hoppat av sin väldigt framgångsrika 

karriär, och så att, inga problem, alltså men där tror jag, ja det är lite olika” 

Berit hävdar att hon har kunnat göra karriär och samtidigt skaffa barn på grund av att hennes 

man stod tillbaka. Hon tycker att man måste göra en uppdelning där en jobbar och den andra 

tar mer ansvar hemma. Att det var hon som gjorde karriär strider mot teorin om den 

familjemässiga barriären, som menar på att det kan vara svårt att kombinera familj och 

karriär för en kvinna. Faktum är att alla våra respondenter med barn strider mot den här 

teorin. I Johannas fall är det hon som jobbar 100 % och hennes man 80 %. Det är han som har 

flexibla tider och får anpassa sig. Karin och hennes man har båda chefspositioner och 

dessutom pendlar båda. Karin upplever det som att det fungerar bra, men så är dem väldigt 

beroende av sina föräldrar som bor i närheten och som får ställa upp. Att vara kvinna och göra 

karriär samtidigt som man har barn är uppenbarligen inte oproblematiskt men samtidigt inte 

omöjligt. 

Det som går att utläsa är att det fortfarande finns en föreställning om att det är kvinnan som 

ska vara hemma med barnen. Men å andra sidan ser vi i undersökningen att det inte behöver 
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vara på det här viset längre. En positiv utveckling som bryter mot de gamla traditionerna och 

har ifrågasatt de oskrivna reglerna som länge har funnits.  
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Diskussion 

Vi kommer att inleda diskussionen med ett stycke där vi reflekterar över intervjusituationen 

och undersökningen. Det här är relevant för att förstå ämnet och dess komplexitet då det 

framkommit i våra samtal att man fortfarande måste tala om ämnet med försiktighet. Därefter 

fortsätter vi med en mer teoretiskt baserad diskussion. 

Ämnet som vi har undersökt är ett aktuellt och hett ämne. Det märkte vi under våra intervjuer 

då våra respondenter gärna ville prata om sina jobb och sina arbetsuppgifter, men då frågorna 

om deras ledarroller i en genuskontext kom upp så ändrades stämningen. Det krävdes då mer 

eftertänksamhet och alla vägde sina svar noga. Ibland kändes det som om respondenterna ville 

förenkla frågor och på så vis ge ett ledigare svar. Ibland fick man känslan av att de uteslöt 

saker som de satt och grubblade på. Det här visar på att trots att det har skett många 

förbättringar är det fortfarande ett otroligt känsligt ämne. Respondenterna la stor vikt vid att 

vara anonyma då de var oroliga över om det de sa skulle leda till komplikationer. Då man 

ännu inte kan tala högt om upplevelser kring det här ämnet förstår man också hur lång tid den 

här processen kan ta. Att berätta om sina upplevelser skulle faktiskt kunna leda till att 

problem uppstår i deras arbetsmiljö. Trots det här så fanns det ett stort intresse för vår 

undersökning och vi hade inga problem med att få tag på kvinnor som ville prata om det här 

ämnet. Även att vi ibland kände att de höll igen på sina svar så fick väldigt bra material och vi 

blev väl bemötta. Vi kände att vi fick bra tips från alla kvinnorna och att de verkade måna om 

att det skulle gå bra för oss.   

I undersökningen hade vi teman som vi ville ta upp med respondenterna. När vi sedan 

sammanställde materialet upptäckte vi att det dök upp nya teman. Ett starkt tema som växte 

fram var hur olika de äldre och de yngre kvinnorna såg på och hanterade situationer som 

uppkommit på grund av hur genusordningen ser ut. Förr verkade det som att det var doxans 

paradox som rådde då man inte ifrågasatte tingens ordning med maktrelationer och 

genushierarkin. Det ledde till att de personer som gick emot den här ordningen och inte 

passade in i strukturerna kring normen ständigt blev motarbetade. Det som vi kunde utläsa av 

våra yngre respondenter var att det idag finns en ny medvetenhet om genus och 

maktordningen. Kvinnor kan idag lättare hantera och undvika att stöta på komplikationer. 

Doxans paradox verkar ha blivit synliggjord och man har börjat ifrågasätta och lyfta fram 

problemen för att kunna motverka dem.   
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De yngre kvinnorna verkar få uppleva ett helt annat klimat där det fortfarande finns orättvisor 

men numera är hanterbart på ett sätt som det tidigare inte var. Man behöver inte som kvinna 

bära runt på den här tyngden som en äldre respondent uttryckte det.  

Nu när problemen har synliggjorts kan man inte längre se bort från dessa orättvisor. Med 

tanke på hur långt man redan har kommit med att bena ut orättvisorna som maktstrukturen för 

med, sig så kan man nu jobba vidare med att lösa vad man förr varken kunde se eller ville se.   

Tack vare den medvetenhet som har uppkommit så är det lättare för kvinnor att säga ifrån, det 

innebär inte längre att de bryter mot normen på samma vis som förr. Det är inte längre 

legitimt att straffa ett sådant normbrytande beteende med ett symboliskt våld, som onda 

blickar eller utfrysning.
47

 Alla respondenter berättar att de på olika vis reagerar och markerar 

när orättvisor på grund av deras kön uppstår.  

 

I synen på ledarrollen så var de flesta respondenter överens om att diskutera och bollar idéer 

för att fördela arbetet var ett bra sätt att leda. Man ansåg att det var en bra ledartaktik då alla 

har en chans att säga sitt och får på så vis göra det dem är bäst på. Flera av kvinnorna var 

dock uppmärksamma på att deras ledarstil skilde sig från hur det sett ut tidigare. I ett fall var 

den tidigare chefen en man och den aktuella kvinnan kunde då känna tryck från olika håll att 

hon borde ha ett starkare ledarskap. Trots att kvinnorna i undersökningen inte ville säga att 

det fanns några direkta skillnader mellan män och kvinnor, så framkom det ändå olika 

egenskaper som de själva tilldelade manligt och kvinnligt. Några av dessa egenskaper var 

exempelvis viljan att ta del i allt arbete istället för att lämna ifrån sig arbetsuppgiften. Man 

kunde inte låta bli att lägga sig i sina medarbetares uppgifter och försöka coacha och påverka 

arbetet. En annan egenskap som några kvinnor tog upp var att de hade svårt att släppa 

konflikter som skett på jobbet och gick och grubblade på dessa även efter jobbet.  

Omtänksamheten att vilja ta hand om sina medarbetare uttrycktes också som ett feminint 

beteende.  Att vara blygsam och inte våga träda fram kunde ses som en kvinnlig egenskap. En 

respondent uttryckte det som att många kvinnor behöver ha mycket kunskap om ämnet innan 

de vågade säga att de kunde det.  

Kvinnorna tog inte alls lika ofta upp egenskaper som ansågs som manliga. Att de tog upp de 

kvinnliga egenskaperna kan tyda på att det är egenskaper som skiljer sig från den givna 

normen och på så sätt sticker ut och blir synliga. Ett annat synsätt skulle kunna vara att 
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kvinnorna tog upp egenskaper som de kunde identifiera sig med och därmed gjorde sig själva 

till kvinnor. Här iscensätter kvinnan sig själv som kvinna vilket gör att man återigen 

reproducerar den feminina kvinnan.
48

     

 

Frågan om varför det är så svårt att rekrytera kvinnor till tekniska arbetsuppgifter togs upp i 

en intervju. Man har börjat fundera på varför det är så och insett att det krävs att man går ännu 

ett led bakåt för att ta reda på varför inte kvinnor är intresserade eller söker sig till dessa 

områden. Det här baseras på en lång tradition med en föreställning om att man föds med 

biologiska olikheter, vilket kritiseras i Butlers genusteorier. Hon menar att en kropp föds i en 

obestämd sexualitet och sedan tilldelas en sexualitet utifrån de kulturella genuskoder som 

finns.
49

 Det handlar alltså om att de sociala konstruktionerna formar personen till antingen 

den feminina kvinnan eller den maskulina mannen med de egenskaper som tillhör de olika 

kategorierna. Redan sen födseln så uppfostras vi in i den sociala konstruktionens uppdelning 

och får därmed olika intressen. På det här viset är teknik ett exempel på ett område som är 

tilldelad maskulinitet och får därmed följderna att det inte finns så många kvinnor inom de 

områdena.  

Eftersom vi fortfarande är en del av de gamla kulturella traditionerna så är det inte så konstigt 

att en del av respondenterna känner att även andra kvinnor upprätthåller könshierarkierna, 

som är till kvinnans nackdel. Dels så hade Kristin ett exempel där hon upplevde det som att 

kvinnor var sämre på att hjälpa andra kvinnor. Det kan kanske ses som en strategi för att hålla 

kvar sin plats och inte bli utmanad av andra kvinnor, man skapar sina egna regler där man är 

den enda spelaren. Även Erika berättade om äldre kvinnor som hade skapat kvinnliga nätverk 

där de skapade sin egen värld där de fick ta plats. Hon menade istället på att man borde leva i 

den världen som faktiskt råder. Genom att leva i den faktiska världen så har man möjlighet att 

påverka i stunden och på plats.  
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Hälften av kvinnorna i vår undersökning hade barn. I den tidigare forskningen som vi stött på 

finns det flera teorier om att ett familjeliv hämmar kvinnor som vill göra karriär. I vår 

undersökning motsades de här teorierna då alla kvinnorna med barn har lyckats att kombinera 

familjeliv med karriär. I ett fall var det mannen som stod tillbaka medan hon fick utrymme att 

göra karriär. I ett annat fall lyckades föräldrarna pussla ihop tiden tack vare att de hade 

flexibla tider. Här var det också kvinnan som jobbade 100 % och mannen jobbade 80 %.  I det 

tredje fallet gjorde båda föräldrarna karriär och hade chefsposter, men var då väldigt beroende 

av sina föräldrar. Utav det här kan vi utläsa att det går att som kvinna göra karriär och 

samtidigt ha ett familjeliv. Däremot kan det behövas utomstående hjälp för att lyckas med det. 

Vi har analyserat och diskuterat de frågor som uppsatsen avsåg att undersöka och det kom 

även fram nya delar som blev viktiga för att kunna förstå, tolka och skapa en helhet. Utifrån 

våra respondenter har vi kunnat sammanställa olika teman och hittat både olikheter och 

gemensamma nämnare. Trots att undersökningen inte är så stor så tycker vi att vi har fått 

tillräckligt med material för att kunna skapa oss en bild av hur kvinnligt ledarskap kan se ut 

idag. Det är dock svårt att svara på om det har hänt en förändring i doxans paradox, eller om 

det bara är så att vi bemöter den på ett annat vis. Men eftersom vi har blivit mer medvetna och 

kan ifrågasätta strukturerna så har vi kunnat synliggöra doxans paradox, vilket tyder på en 

förändring.   
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Informationsblad 

 

Information om undersökningen: 

 Konfidentialitet – Undersökningen kommer att ledas fram med hjälp av vår 

handledare, som därmed kommer att ta del av materialet. Uppsatsen kommer även 

granskas av en opponentgrupp bestående av kurskamrater. 

 Anonymitet – Du som respondent kommer att vara anonym. Vi kommer att byta ut ditt 

namn. Vi kommer inte heller att nämna namnet på din arbetsplats, däremot kommer vi 

att beskriva dina arbetsuppgifter.   

  Publicering - Undersökningen kommer inte att publiceras men i och med att det är en 

kandidatuppsats så kommer den att offentliggöras. Den kommer att ligga i LiU:s arkiv. 
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