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1. Inledning 

 

Sverige har internationellt sett ett mycket gott anseende som ett demokratiskt och 

jämställt land.1 Större sociala och ekonomiska klyftor mellan folkgrupper är inte något 

man accepterar här och nästan lika stor del kvinnor som män har egen inkomst och 

yrkesarbetar. Till skillnad från många andra länder så har svenska kvinnor överlag 

högre utbildningar än svenska män.  

Men, det är snarare norm än undantag att mannen är den i vårt samhälle som tjänar 

mest och oftare innehar chefs- och ledarepositioner. Fler kvinnor arbetar deltid än 

män, och tre fjärdedelar av dem som arbetar som vikarier är kvinnor. När det gäller 

löneskillnader så är dessa störst på chefsnivå och genomgående så har kvinnor inte 

lika hög lön som män för samma arbete och endast 24 procent av landets chefer är 

kvinnor. 2 Vad beror detta på? En möjlig förklaring är att samhället är uppbyggt på 

olika maktstrukturer som vi ser i alla yrkesgrupper och i hela samhället, det finns 

strukturella skevheter som bidrar till att livsvillkoren mellan könen ser olika ut.3  

 

Kultur och medieyrken har en central punkt i samhället idag. Vår uppfattning är att 

denna position är relativt ny, om man jämför med yrken med lång tradition. 

Utbildningar inom detta fält har många sökande varje år, om man exempelvis tittar på 

Kultur, Samhälle och Mediegestaltning på Linköpings Universitet, som vi själva går, 

ser man att antalet sökande i snitt alltid är högre än antalet platser. Antalet sökande 

per plats har under de senaste tio åren varierat mellan 4, 7 sökande/plats till 19,7 

sökande/plats. Till programstarten 2009 var antalet sökande 391 stycken, alltså 6,5 

sökande per plats.
4
  

 

Att titta på maktstrukturerna inom detta kulturfält är extra intressant eftersom vi då 

                                                 
1
  Anita Göransson, Maktens kön s 12 

2
  Ibid. s 13 

3
  Ibid. s 12 

4
 Uppgifter från Linköpings Universitet, se bilaga 
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kommer att se om förlegade könsroller och maktstrukturer har följt med inom denna 

centrala yrkesgrupp. Idag tas jämställdhet i mångas ögon som något självklart, men 

hur ser det ut inom det här yrkesfältet som idag har en sådan central position i 

samhället? Har våra gamla könsroller och maktstrukturer som gynnar männen följt 

med här? 

 

1.2  Syfte och frågeställning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att se om och hur maktstrukturer inom kulturfält i 

Norrköping visar sig.  Då vi själva är kvinnor som kommer att verka inom detta 

område ser vi att vi själva kan använda oss av det vi har kommit fram till. Vi anser 

även att den här undersökningen bör vara intressant för de som idag arbetar och 

verkar inom kultur och kulturella event för att motverka gamla maktstrukturer.  

De frågeställningar vi kommer att jobba kring är:  

 Ser vi tendenser till att gamla (stereotypa) maktstrukturer artar sig inom det 

kulturfält vi undersöker? 

  och i så fall; hur artar sig dessa maktstrukturer och vad beror det på? 

För att svara på dessa frågor kommer vi göra en intervjustudie. Vi kommer att utgå 

ifrån vad våra informanter berättar för oss om deras uppfattningar och erfarenheter.  

 

1.3.  Avgränsningar  

 

Vi har avgränsat oss till att endast använda oss av Norrköping som observationsort. 

Anledningen till Norrköping som val har flera anledningar. Dels så är det den stad 

som vi själva studerar och lever i. Vi har erfarenheter från staden och känner till den 

och olika kulturevent. Vidare så är även Norrköping en av Sveriges ledande städer 

inom kulturliv. Inom Norrköping har man även en tradition av att satsa på kulturen för 

att locka turism.5 Man satsar på exempelvis olika kulturella events för att främja 

                                                 
5
   Mats Brusman Den verkliga staden s 86 



 

 

 

 

 

 

3 

 

kulturlivet och locka turism till Norrköping. En faktor som kan bidragit till 

Norrköpings satsningar på kulturliv och kulturevent är det faktum att man 

kandiderade till Europas kulturhuvudstad 2014.  

Vi har här valt att endast rikta in oss på kulturella event och liknande former.  

 

1.4. Tidigare forskning 

 

Maktens kön av Anita Göransson från 2007 är en, enligt utgivarna, unik undersökning 

som kartlagt och analyserat kvinnors och mäns olika villkor inom makteliten. Här 

jämförs de olika könen inom näringsliv, politik, förvaltning, massmedier, kultur och 

vetenskap . Man diskuterar här social bakgrund, utbildning, karriärer, nätverk och 

kontakter, familjeförhållanden, livsstilar och olika åsikter.  

Göransson redovisar bland annat hur fördelningen för det kulturella fältet ser ut, det 

kulturella fältet består enligt henne av en mängd olika delfält som innefattar litteratur, 

dans, musik, konst, teater och film. Inom detta fält är 33 procent kvinnor och 67 

procent män, denna könsfördelning stämmer även in på fältet för vd/chefer inom 

kulturfältet.  

 

  Vd/chefer Ordförande Ledamöter Konstnärliga ledare 

Kvinnor  33%  31%  41%  42% 

Män i   67%  69%  59%  58% 

 

Göransson menar vidare att det ”kulturella fältets autonomi bygger i hög grad på en 

tilltro till att det är den konstnärliga begåvningen som utgör inträdesbiljetten på 

området”. Kön skulle kunna tänkas vara underordnat det konstnärliga kapitalet men 

trots att en konstnärlig begåvning skulle kunna innebära könsneutralitet menar 

Göransson att det finns tillräckligt med undersökningar som visar på genuslogikernas 

genomslag även inom detta område. Traditionellt sett så förpassas kvinnor och 

kvinnors konstutövning till ett eget rum, som inte tillhör det mest prestigefyllda 
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konstnärliga rummet.
6
  

När Göransson talar med konstnärer upplever de kvinnliga utövarna att de är 

misskrediterade och att de uppfattas som annorlunda, som ”den andra”.  

Kvinnornas och männens uppfattning om varför det är en ojämn fördelning inom 

ledande positioner i samhället skiljer sig, kvinnorna hävdar att rekrytering oftast sker 

inom informella nätverk och att en rekrytering av kvinnliga ledare inte är prioriterad.  

Kvinnor framhåller även i betydligt högre grad att rekrytering sker inom informella 

nätverk (88 procent mot männens 46 procent). De framhäver vidare att rekryteringen 

av kvinnliga ledare inte skulle vara prioriterad (74 respektive 40 procent) samt att 

kvinnliga sökanden blir förbigånga (64 procent mot männens 16)7 

Göransson har tittat på maktstrukturer inom yrken på ett nationellt plan, medan 

Micael Nilsson har i sin avhandling Genusregim i förändring; jämställdhet och makt i 

kommunal politik mellan åren 1970 och 2006 syftat till att synliggöra formella och 

informella maktstrukturer i Norrköping ur ett feministiskt genusperspektiv.  

Precis som i Göranssons bok så talar Nilsson här om skev arbetsfördelning mellan 

könen, men även om skev maktfördelning. Micael Nilsson redovisar att andelen 

kvinnor och män inom kommunens politiska organ är jämställd, men i själva verket är 

makten inte jämställd utan kvinnorna inom Norrköpings kommun anser att deras röst 

inte vägt lika tungt som männens vid viktiga politiska beslut. Detta menar Nilsson 

visar på skillnaden mellan den formella och den informella makten.  

Avhandlingen visar att problemet med bristande jämställdhet inom kommunalpolitik 

inte enbart kan förstås som ett problem som rör relation mellan män och kvinnor, utan 

problemet är även intimt förbundet mellan relationen mellan politik och förvaltning.  

 

1.5. Teoretisk utgångspunkt  

 

Hela världen är byggd utav maktstrukturer, som i sin tur skapar könsroller. Att man 

                                                 
6
 Göransson Maktens kön s 43 

7
  Ibid. s 44 
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idag talar om maktstrukturer är inte något nytt, inom de flesta yrkesrollerna har 

mannen en framträdande ledarroll. På många platser är detta även något man inte 

funderar så mycket kring, det är så pass vardagligt att man inte längre reflekterar över 

varför det oftast är män som sitter på höga ledarpositioner.  Ofta när detta tas upp så 

är en vanlig ursäkt till att det ser ut såhär att ”kvinnor är hemma med barnen mer”, 

men att kvinnan är den som oftare är hemma med barn under barnledigheten beror 

oftast på att det är mannen som är den som tjänar mest, vilket i sin tur leder tillbaka 

till frågan om maktstrukturer.8  

Vi kommer att bygga vår uppsats på tre olika teorier, dessa teorier presenteras nedan. 

 

1.5.1. Simone de Beauvoir  

 

Simone de Beauvoirs feministiska teori som hon skriver om i Det andra könet, en av 

feminismens grundböcker, bygger på att en kvinna blir definierad utifrån mannen, han 

ses som normen och kvinnan blir till något avvikande. 

Mänskligheten är maskulin och mannen definierar kvinnan inte sådan hon är i och för 

sig utan i hennes förhållande till honom själv. Hon betraktas inte som en självständig 

varelse utan är bara vad mannen bestämmer att hon ska vara. Man kallar henne också 

”könet” och menar därmed att hon för mannen framstår först och främst som 

könsvarelse. För honom är hon kön och alltså är hon det helt och hållet. Hon definieras 

och differentieras i förhållande till mannen och inte han i förhållande till henne. Hon är 

den oväsentlige gentemot den väsentliga. Han är Subjektet, det Absoluta – hon är det 

Andra.
9
 

 

Vidare skriver de Beauvoir i samma bok om hur kvinnans och mannens 

könsutveckling påverkar dem olika, pojkar utvecklas med stolthet, i och med att de 

sedan barndomen varit stolta över sin manlighet. Medan när en flicka utvecklas 

könsmässigt måste hon hålla sig inom kvinnlighetens gränser och då puberteten leder 

till olika framtider för de två könen är även dess innebörd radikalt olika, menar de 

                                                 
8
  Yvonne Hirdman Genussystemet s 3 

9
 Simone de Beauvoir Det andra könet s 13 
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Beauvoir.10  

 

1.5.2. Yvonne Hirdman 

 

Genus är ett begrepp som kommer från engelskans gender, och används för att 

beskriva och förstå de maktförhållanden som existerar mellan män och kvinnor. 

Enligt Yvonne Hirdman så bör genus förstås som något mer komplicerat än enbart 

“socialt kön”, vilket är en vanlig förklaring idag. 

 

att kvinnor generellt intar en underordnad position i samhället kan mycket väl 

konstateras, men brukar förklaras som rester från en förgången tid och inte något 

som återskapas genom en skev könsmaktsordning. När vi nu sträcker oss mot 

nya förklarande höjder framhålls att ett samhälle alltid bygger på en ordning 

mellan kvinnor och män, att kön strukturerar
11

 

 

Detta citat bygger på Yvonne Hirdmans teorier om genussystemet. Hon menar vidare 

att man ofta förklarar maktstrukturer med att det är något som lever kvar efter 

traditioner i bondesamhället, men i och med att uttrycka det så lägger man skulden på 

historien, och inte på nuet.  

Skapandet av genus utmärks av en hierarkiserande olikhetsproduktion där görandet, 

skapandet och formandet av olikheter mellan män och kvinnor leder till görande, 

skapande och formande av kvinnlig underlägsenhet och manlig överlägsenhet.
12

 

Kvinnligt genus, feminum, är ”trots alla variationer i tid och rum och klass”
13

 något 

sekundärt och underordnat jämförande med det maskulina genus, maskulinum. 

Människan delar ofta in saker i kategorier och det görs även med kön. Hirdman talar 

om att detta är något fundamentalt för mänskligt tänkande, vi förstår inte ”vackert” 

om vi inte förstår ”fult”.  Hirdman talar vidare om att ”det förståelseskapande 

                                                 
10

  Micael Nilsson Genusregim i förändring s 191 

11
  Hirdman Genussystemet s 3 

12
  Ibid s 4 

13
  Ibid s 5 
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kontrasterandet i symbiotiska par”
14

 blir senare kompletterat av det kausala tänkandet; 

sort A gör A-saker, har A-egenskaper och arbetar inom A-yrken.15 Detta legitimerar 

att man ser att medan sort A endast gör A-saker, gör sort B enbart B-saker och har 

 B-egenskaper osv. Sort A är normen, sort A är mannen. Sort B är mannens motsats, 

en annan sort. Sort B blir särartens kvinna.  

 

B är inte A. B är något helt särskilt och bör således inte blandas samman med 

A och A:s områden, möjligheter, privilegier och makt. 
16

 

 

Den här relationen mellan A och B skapar en könens inordning, det vill säga en 

genusordning.  Den genusformade inordningen placerar in män och kvinnor i olika 

rationaliteter. Kvinnoförtrycket utmärks enligt Hirdman just av kontroll av kvinnors 

rörelseförmåga i det fysiska och det psykiska rummet. Maktförståelse mellan könen 

bör baseras på uppfattningen makt som rumsligt begrepp. A tar här plats på B:s 

bekostnad, och A begränsar B:s utrymme. Mäns handlande utgår från deras egna 

intressen av att hålla B, kvinnan, borta från platsen. Mäns självklara sätt att ta plats 

kan här ”förstås som maktformande utifrån ett icke intentionellt beteende”.
17

  

B blir till en ”borde-kvinna”, hon är en normfigur och stereotyp.
18

  

Utifrån detta kommer även a, som en ofullkommen, eller misslyckad, man. Ett 

måndagsexemplar där någonting fattas.
19

 Hirdman menar på att ”som kvinna i det 

tidiga 2000-talet framställs vi således som ett slags aB eller Ba.”
20

 Medan det pågår 

en ständig produktion av B, lever samtidigt många av dagens kvinnor ett a-liv.
21

 

 

Yvonne Hirdman använder sig av termen genuskontrakt. Genuskontraktet innehåller 

en rad regler för de båda könen och deras roller, ansvar och skyldigheter. Det används 

                                                 
14

 Hirdman Genussystemet s 5 

15
 Yvonne Hirdman Genus s 151  

16
 Ibid. 118 

17
 Hirdman Genussystemet s 7 

18
 Hirdman Genus s 43 

19
 Ibid. s 29 

20
 Ibid. s 44 

21
 Ibid s 44 
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för att förklara relationsmönster mellan män och kvinnor. Ordet kontrakt ska här ses 

som en härstämning från latinets con-trahere, att draga samman, och därifrån har man 

försökt använda det på nytt: “kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens 

gemensamma sammandragande med åtskiljda förpliktelser, skyldigheter och 

rättigheter.”22  Hirdman beskriver det så här;  

 

Ett sätt att systematisera dessa olika rationaliteter är att teoretisera i termer av 

genuskontrakt. Kontraktet ska här förstås som en osynlig relation, en övertagen, 

kulturellt nedärvd „överenskommelse‟, ett slags (tvångs)band mellan två enheter. 

 

Exempel på detta är mannens omhändertagande av kvinnan som i sin tur ska ta hand 

om barnet. Mannen har i genuskontraktet rollen som försörjare samt beskyddare, 

medan kvinnans ansvarsområde består av barnafödandet och uppfostran. Dessa 

motsatspar markerar könens skilda positioner och förutsättningar. Begreppet försöker 

här ringa in det strukturella tvång som båda kön styrs av och försöker samtidigt antyda 

en möjlighet till förändring. Förändring av ett genuskontrakt kan ske först efter en 

förändring av omständigheter så att det inte längre är rimligt att efterleva kontraktets 

inneboende paragrafer. 

Hirdman talar här om en grunduppfattning som innebär att mannen har en plikt att 

försörja kvinnan, att ta hand om henne. De omhändertagna kvinnorna har i 

genuskontraktet inte rätt att lämna sin plats, det vill säga hemmet. De ska vara i 

hemmet och utföra sina sysslor i enlighet med vad som bestämts utav kontraktet, det 

vill säga att det ska föda barn och sköta hemmet. Om kvinnan uppfyller detta tar 

mannen han om henne, i enlighet med den naturliga lagen.  

Hirdman menar att den skenbara harmonin mellan det gamla paret är förförisk, där 

mannen tar hand om kvinnan, kvinnan tar hand om mannen och barnet. Hon menar 

vidare att rangordningen mellan könen har alltid varit väldigt tydlig, från bibeln till 

dagens samhälle. “Omhändertagandet” har således varierat kraftig mellan olika tider 

och klasser. 

 

                                                 
22

  Hirdman, Genus  
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Syftet med ett begrepp som “genuskontrakt” är enligt Hirdman att  

 

skapa ett fundament att teoretisera utifrån som inte hela tiden rör på sig. Tvärtom gäller 

det att begreppsbinda den ”orörlighet” som präglat könens villkor. Och att renodla 

orörligheten i historien som präglat könens villkor. Ty hur ska man annars se 

förändring? 
23

 

 

Hirdman talar senare om det stereotypiska idealtypiska kontraktet där Han har 

ansvaret, försörjningen och beskyddandet och Hon har födandet, uppfödandet och 

beroendet på sin sida. Här formas skillnader som påverkar de olika könens 

existentiella förutsättningar. Hirdman anser att den manliga normen inte alltid syns, 

då könens isärhållande är genomförd så att könens områden inte ens vidrör 

varandra.
24

 

Att mannen ses som norm är inte något som innebär att det inte existerar områden där 

kvinnor, om de håller sig till genuskontraktet, inte kan uppskattas och äga makt. 

Makten handlar då snarare om viktighet och status än makt och auktoritet, än makt i 

rumslig förståelse.
25

 Hirdmans menar alltså att den manliga normen inte alltid syns 

men att kvinnor har svårare att äga en makt som även innefattar en auktoritär roll.  

 

 

1.5.3. Micael Nilsson  

 

Micael Nilsson beskriver i sin avhandling Genusregim i förändring auktoritet som en 

social relation, vilket innebär att en person har makt över en annan aktör där 

inflytandet uppfattas som rättmäktigt eller legitimt av den senare. Nilsson talar om 

skillnaden mellan formell auktoritet och informell auktoritet, där formell auktoritet 

menas att maktutövningen öppet erkänns som legitim, medan informell auktoritet 

avser makt som fungerar oberoende av om det uppfattas som legitimt.26 Som exempel 

                                                 
23

 Hirdman Genus s 88 

24
 Hirdman Genussystemet s 6 

25
 Ibid. s 7 

26
 Nilsson Genusregim i förändring s 47 
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på detta talar han om kvinnliga politiker som har en position som förtroendevald 

ledamot eller ordförande inom kommunens politiska organ kan utöva inflytande, 

medan deras manliga kollegor kan utöva makt i kraft av auktoritet och personlig 

status. 27 Vi tror att problematiken med formell och informell makt är något som råder 

i hela samhället och olika yrkesgrupper, inte enbart inom politiken. Men att det i 

övriga samhället inte handlar om just förtroendevalda poster utan grupproller över 

huvudtaget. 

Nilsson tar i sin avhandling även upp begreppet manlig homosocialitet som syftar på 

den tendens som finns att män föredrar mäns umgänge och därmed väljer män, istället 

för kvinnor, till ledande positioner. Han problematiserar även detta utifrån sociologen 

Gerd Lingrens teori om begreppet
28

. Enligt Nilsson menar Lingren här att den 

manliga homosocialiteten innehar ett normsystem som leder till att män framträder 

som en enhet framför och inför kvinnor. Mäns relation till andra män kan komma att 

fungera som en strategi, en social strategi som även kallas för brödraskap. Genom 

denna sociala strategi kan man utestänga dels kvinnor från makt och inflytande, men 

även de män som inte passar in i den manliga normen. Den manliga homosocialiteten 

kan då bidra till att befästa en maktordning som underordnar kvinnor, vilket i sin tur 

även kan leda till att det som förknippas med kvinnor och kvinnlighet blir underordnat 

och nervärderas. Nilsson talar om att det finns forskare som menar på att 

maktordningar som är uppbygga på detta sätt leder till att både män och kvinnor 

orienterar sig mot män, av strategiska skäl. Vilket även medför att vissa kvinnor 

nedvärderar andra kvinnor, men även sådant som är förknippat med kvinnlighet.  

Det finns även en kvinnlig homosocialitet men den leder oftare till att kvinnor 

hämmas. 
29

 

Micael Nilsson skriver även om definitionen av makt.  Han menar att en definition av 

makt är att det är ”något” som gör att aktörer frivilligt väljer att anpassa sig till externt 

givna handlingsregler och frivilligt väljer att underkasta sig anda aktörers vilja. Man 

kan även göra skillnad mellan olika former av tvingande maktutövning, och makt som 

                                                 
27

 Ibid. s 48 

28
 Ibid. s 43 

29
 Ibid.  s 44  
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utövas genom samtycke.
30

 

 

1.6. Metod 

 

Vi kommer att använda oss av kvalitativa intervjuer med etnologisk inriktning.   

Etnologiska intervjuer ger oss möjlighet att gå på djupet, formen på intervjumetoden 

både tillåter och inbjuder till det. Genom frågorna kan vi ställa följdfrågor och genom 

det uppmuntra till att informanterna berättar mer och reflekterar.  

Eva Fägerborg menar att etnologiska intervjuer ofta leder till öppenhjärtliga och 

förtroliga samtal. För detta kräver det att intervjuaren visar sig uppmärksam och 

intresserad. 31 Intervjuerna kommer vara semi-strukturerade. Semistrukturerade 

intervjuer bygger på att intervjuaren har en intervjumall att utgå 

ifrån, men det ges större frihet till fördjupning, genom att be intervjupersonen 

förtydliga eller utveckla sina svar.32 

Vi har intervjuat 6 personer från olika kulturevent och andra berörda människor och 

frågorna är byggda utifrån vårt insamlade bakgrundsmaterial. Informanterna är 

anonyma och har fingerade namn. 

När intervjuerna sedan kommer att analyseras kommer detta göras genom en 

hermeneutisk metod. Hermeneutisk metod är en tolkande metod, vilket innebär att 

fokus ligger på tolkningen och förståelsen, där förståelsen sker genom språket.33  

När man utgår från denna analysmodell försöker man sätta sig in i informanternas 

”verklighet” och se denna ur deras ögon. Forskaren återskapar informanternas 

verklighet och får på så sätt förståelse för deras livsvärld.  

Inom hermeneutiken tolkar man materialet och försöker få en förståelse och ett 

sammanhang av texternas mening.34  Inom detta område brukar man tala om den 

hermeneutiska cirkeln, som används för att se enskilda delar av texten och dess helhet 

                                                 
30

 Nilsson, Genusregim i förändring s 48 

31
 Eva Fägerbord, Etnologiskt fältarbete s 57 

32
  Tim May, Samhällsvetenskaplig forskning s 150 

33
  Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun s 225 
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och på så sätt få förståelse för textens mening. Helheten kan både vara en enskild 

intervju eller flera intervjuer sammanlagt. Delarna måste tolkas i ljuset av textens 

helhet, men genom att studera de olika delarna får man en djupare förståelse av 

materialet. Cirkelprocessen kan hålla på under en mycket lång tid men slutar i princip 

när forskaren kommit fram till ett sammanhang i texten/texterna.35 

Metoden är relevant för våra intervjuer då den bidrar med att belysa den dialog som 

skapas genom interjuvertexterna som ska tolkas samt att hermeneutiken klartlägger 

den process där texten tolkas. Det är som ett samtal med texten där tolkningen av 

texten måste ske i ett sammanhang, med detta menas att man vid tolkningen försöker 

uppmärksamma den situation texten har uppkommit i. 

 

Tolkningen är mer eller mindre begränsad till intervjupersonernas självförståelse i 

form av en omformulerad koncentrering av meningen i de intervjuades uttalande ur 

deras synvinkel som den uppfattas ut av forskaren.
36

 

 

Författarens förförståelse spelar alltså en stor roll i den hermeneutiska tolkningen då 

det är genom förförståelsens ”glasögon” man tolkar materialet. Förförståelsen är dock 

en förutsättning för att vi i över huvudtaget ska kunna tolka och förstå saker och ting. 

Allt eftersom forskaren läser igenom materialet får denne perspektiv som antingen 

stämmer överens med sin förförståelse eller inte.  

 

1.6.1. Etik  

Vi kan inte bortse ifrån det faktum att vi är två kvinnor som har gjort den här 

undersökningen, men vi känner inte att vi stött på något problem eller liknande som 

kan kopplas till det.  

Gällande informanternas kön, så ser vi inte att det är problematiskt att vi har en man 

och fem kvinnor som medverkat. Kritik mot en skev könsfördelning angående 

                                                                                                                                            
34

 Ibid. s 226 

35
 Ibid. s 226 

36
  Kvale Den kvalitativa forskningsintervjun s 231 
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informanterna ser vi inte som särskilt relevant då våra informanter inte på något vis 

används för att generalisera hela befolkningen. Undersökningen syftar snarare till att 

ta reda på just dessa informanters erfarenheter och uppfattningar.  

Vi tog kontakt med våra deltagare genom mail där vi kort presenterade oss och vår 

undersökning. Alla som är med i undersökningen blev informerade tidigt om att de 

skulle vara anonyma i uppsatsen och att de hade rätt att avbryta sin medverkan, men 

även att de kunde komplettera sina svar i efterhand om det skulle behövas.  För att 

deltagarna skulle känna sig så trygga som möjligt bokades tid och plats i samråd med 

dem.  

Gällande intervjuerna så har vi turats om att leda samtalen, för att det inte skulle bli 

rörigt för informanten. Vi var dock alltid båda närvarande, men en ställde frågorna 

och den andra av oss skötte tekniken. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

sedan i sin helhet. Informanterna har getts fingerade namn och arbetsplatser, för att 

bäst skydda våra informanter kommer vi inte heller ha med intervjuerna som bilagor.  
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2. Analys  

 

I intervjun medverkade sju personer, alla aktiva inom Norrköpings kulturliv.  

Informanterna var mellan 20-50 år och av båda könen.  Här nedan följer en 

presentation av informanterna, vi har använt hos av fingerade namn och för att utöka 

anonymiseringen av informanterna har vi även använt ett brett åldersintervall när vi i 

presentationen av dem talar om deras ålder. I intervjun har vi behandlat frågor som rör 

deras bakgrund, erfarenheter, ledarroller, könsfördelning inom arbetet och syn på 

makt. 

 

Anna - kvinna mellan 20-30 år. Aktiv inom Norrköpings teaterliv. Chef sedan mindre 

än ett år tillbaka, arbetar med ungdomar och teater.  

 

Peter - man mellan 30-40 år.  Aktiv och anställd av Norrköpings Kommun för att 

främja filmkultur i staden. Verksam sedan cirka tio år tillbaka.  

 

Margareta - kvinna 40-50 år. Högt uppsatt inom Norrköpings Kommun på ett 

kulturorgan.  

 

Alexandra - Kvinna 20-30 år. Har erfarenhet av projektledning, är med i den här 

undersökningen då hon arbetade med ett kulturevent av det politiska slaget under 

2009.  

 

Klara - Kvinna 20 - 30 år. Arbetar med ungdomar och kreativitet, fungerar snarare 

som en mentor än en ledare. 

 

Emelie - Kvinna 20 - 30 år. Arbetar med ungdomar och deras kreativitet, fungerar 

mer som en mentor än en ledare.  
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I analysen kom vi att dela upp vår insamlade data och tematisera detta utifrån tre olika 

kategorier. Genom intervjuerna fann vi tre återkommande teman, dessa tre har vi 

plockat ut och det är genom dem vi kommer börja vår analys.  

Det första temat är hur det är att vara kvinna på informantens arbetsplats. De frågor vi 

behandlat här har kretsat kring eventuella könskillnader i arbetet och hur de själva 

uppfattar sin roll där.  

Det andra temat kretsar kring ledarskap och auktoritet, här har vi pratat om hur 

informanterna uppfattar sig själva som ledare och hur de funderar kring ledarskap och 

auktoritet.  

Det tredje och sista temat rör formell och informell makt (här har vi utgått ifrån 

Micael Nilssons avhandling som rör just detta) vi har talat med informanterna om 

huruvida de har märkt skillnad mellan formell och informell makt.  

  

2.1. Kvinna på arbetsplatsen 

 

När vi startade intervjun och började frågorna om hur informanterna uppfattar sig 

själva på arbetsplatsen så hade flera av dem funderat kring deras egen roll och hur de 

skilde sig från männens roller på samma plats.  

En av våra informanter, Anna, berättar så här om hennes nuvarande arbetsplats:  

 

[jag kan] uppleva att jag jobbar hårdare än männen för att få samma.. alltså för att 

få komma dit jag är idag har jag fått jobba hårdare och också hävda min rätt i vissa 

frågor, som männen inte behöver, när det gäller lön till exempel har jag fått fajtas 

för att få samma lön som männen  

 

När Anna talade om detta märktes det tydligt att detta var något som tyngde ner 

henne, hon kände en frustration över att trots att hon gjorde samma insats som 

männen kändes det inte som att hon fick samma uppskattning för arbetet. Hon måste 

här gå in och kämpa för sin rätt att få lika lön för lika arbete. Trots att Anna är den 

som faktiskt är verksamhetsledare upplever hon att hennes röst inte väger så pass 

tungt som den borde.  Anna menar att detta har lett till att hon fått kämpa väldigt hårt 
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och jobbat mer än hennes manliga kollegor gjort. Vi frågade Anna vad hon trodde att 

detta berodde på, hon menade att hon främst trodde att det beror på den man som har 

grundat verksamheten och som fortfarande är verksam på arbetsplatsen: 

 

jag tror att han har en liten knepig kvinnosyn.. jag tror att det avspeglas i dom val 

som han gör ..så jag skulle säga att det beror på nån form av struktur 

 

Hon tror att hans åsikter beror dels på att han är äldre, och därmed inte riktigt förstått 

vikten av jämställdhet mellan könen på en arbetsplats.  Det behöver inte vara så att 

mannen Anna talar om är medveten om sina fördomar, men de signaler som sänds ut 

från honom är att han blir besvärad av att en kvinna är inne på hans “revir” och tar en 

stark ledarroll.  

Mannen i fråga kan se det som att det är jämställd på platsen, då Anna är en kvinna på 

en ledande position, men det blir inte jämställd enbart för att hon har en sådan roll 

eftersom hon inte har samma lön som hennes manliga kollegor. Men jämställdhet 

handlar inte enbart om lön.  Hon har även märkt att hon inte alltid är lika välkommen 

som männen i alla sammanhang: 

 

ja dom största grejerna är nog lite mer i dom informella situationerna på kontoret 

till exempel när männen drar nåt skämt som inte är så speciellt sexistiska men jag 

märker att det ändå är en annan jargong för att jag är med liksom att dom tar nån 

slags hänsyn för att jag med. Och antar att jag skulle bli sur eller stött eller så, och 

då känns det som att jag är inte med i gemenskapen och så på grund av mitt kön.. 

[…] Faktiskt mer i informella situationer då känns det som jag är inte med i lika 

villkor. 

 

I intervjusituationen så uppfattar vi det här scenariot som något vanligt 

förekommande. Männen verkar använda sig av en viss humor för att distanserar sig 

från kvinnan, det vill säga Anna i det här fallet. Det finns en möjlighet att männen inte 

menar att förolämpa Anna genom att hålla henne utanför den gemsamma humorn, 

men för att hon är kvinna är deras uppfattning att hon inte delar deras humor.  

 

Även Margareta berättar att hon genom sin karriär råkat ut för hinder som hon tror 
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grundar sig i enbart för att hon är kvinna, när hon var ung märkte hon många gånger, 

och väldigt tydligt, att hon blev åsidosatt och utsatt för maktspel och nedlåtande 

kommentarer. Till exempel berättade hon om det här scenariot som återkommit 

genom hela hennes karriär, även fram till idag:  

 

sen blev det mycket mer subtilt när man kommer upp på den här nivån, det är svårare att 

sätta fingret på det men däremot kan jag väldigt fortfarande tydligt se maktspel kring hur 

män beter sig. Alltså om jag t.ex. har sagt, gjort ett inlägg på ett möte då är männen 

tvungna göra samma inlägg och låtsas som att det är dom som har kommit på idén, och så 

ska de gå runt och så är det. Fast det var ju jag som sa det först liksom. Sånt så är det 

fortfarande det lever kvar än.. 

 

Under intervjun märkte man att det här var något som Margareta blev upprörd över, 

man förstod att detta är något som uppkommer kontinuerligt. Trots hennes höga 

position uppfattar hon det som att hennes röst inte alltid räcker till, precis som Anna.  

 

Hirdman talar om att det kvinnliga alltid är underordnat det manliga genus, och det är 

något som vi dessvärre märker av i våra intervjuer med informanterna. Detta märks av 

då våra informanter vittnar om att de måste kämpa hårdare för sina rättigheter, vare 

sig det handlar om lika lön eller att få vara med i en yrkesrelaterad gemenskap.  

Det går även hand i hand med Micael Nilssons teorier om de formella och informella 

maktstrukturerna, vi ser dessa maktstrukturer även utanför politiken, vilket är det som 

Nilsson fokuserat på i hans avhandling. Både Margareta och Anna är tydliga exempel 

på detta.  Margareta som ju arbetar inom ett politiskt organ fick frågan om hon ser 

skillnader mellan könen när det gäller maktsituationer inom hennes fält, hon berättar 

då att hon ser fler manliga chefer än kvinnliga inom hennes fält, men att det är något 

som börjar förändras. När hon började arbeta där hon är verksam idag upplevde hon 

det som “otroligt mossigt och gammeldags” på arbetsplatsen. 

Hon ser dock en förändring, men menar att förändringen sker långsamt då folk sitter 

kvar på sina poster, gällande kommunpolitiken så säger hon såhär:  

 

vi har ju numera för första gången i världshistorian en kvinnlig kommundirektör... 

och vi får väl hoppas att det inte blir ett alibi för att slippa anställda flera kvinnor 
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på chefspositioner. 

 

Margareta syftar här på att det kan bli så att om en kvinna anställs på en chefsposition 

kan, då främst män, luta sig tillbaka och vara nöjda med att en kvinna har fått en 

ledande plats, och ändå fortsätta anställa främst män. Risken är alltså att man anställer 

en kvinna för att det ser bra ut på papper och för att det följer jämställdhetsplanen. Vi 

frågade Margareta vad hon trodde det berodde på, att vi ser en så pass skev fördelning 

mellan män och kvinnor på främst ledande positioner. Hon var väldigt bestämd i sitt 

svar och sa: 

 

det grundar sig på den patriarkala maktstrukturen där män väljer män.. män 

väljer sina kompisar  

 

Att män väljer män är något åkerkommande i våra intervjuer. Detta patriarkala 

mönster kan förklaras genom de Beauvoirs teori om det andra könet, hon talar om 

mannen som norm, och kvinnan som den andra, det avvikande. Den ledande mannen 

väljer alltså sina egna, normen. Kvinnan är underordnad mannen och därmed inte lika 

attraktiv för att väljas in i en ledande position.  

 

Alexandra berättar att hon mestadels jobbat med kvinnor under sin karriär, och att hon 

alltid varit på kvinnodominerande platser, hon tror att det då har blivit andra 

förutsättningar än om det hade varit större spridning mellan könen där hon arbetat. 

Hon menar även att eftersom hon själv är insatt i genusvetenskap och har studerat det 

tidigare så har hon alltid haft det i bakhuvudet i hennes roll som projektledare. I 

intervjun märkte man att hon var kunnig inom detta fält och hon såg och påpekade 

många gånger maktstrukturer, även när frågorna inte alltid berörde just strukturer.   

 

Alexandra menar att de största skillnaderna mellan könen i hennes senaste projekt  

där hon var projektledare, är i kontakt med andra utomstående, i form av 

samarbetspartner, lokalansvariga och andra kollegor på liknande fält. Som kvinna 

upplevde hon att:  

 

det var enklare på vissa sätt att få gehör hos kvinnor, på ABF till exempel, på 
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kommunen och med artister […] sådär kan det ju ha en betydelse att vi var fler  

tjejer i gruppen och att jag som projektledare var kvinna faktiskt. 

 

Detta exempel är något som återkommer i olika variationer, denna frustration våra 

kvinnliga informanter har känt då de uppfattat att de inte har tagit på allvar av 

omgivning, för att de är kvinnor.  

Peter berättar att könsfördelningen inom de olika projekt han är verksam inom, inte är 

någonting han funderar på men att det är nog något som man bör reflektera över.  

Han berättar att under 2005 så togs en jämställdhetsplan fram på hans arbete, detta såg 

han som något väldigt positivt. Här togs inte enbart könsfrågor fram utan även frågor 

som rör familj, till exempel såg Peter det som positivt att han kände att de frågor som 

rörde honom som småbarnsförälder togs upp och togs på allvar.  Han säger dock att 

han inte riktigt vet hur mycket man följer detta idag, och att det är lätt att sådant här 

glöms bort.  Peter poängterar vidare att det är lättare att se orättvisor när man själv 

berörs av dem direkt, vilket kan vara en anledning till varför han som man inte har 

tänkt på eller reflekterat över könsfördelningen, eller potentiella hinder för kvinnor 

där han arbetar. 

 

Även Margareta talade om hur det är att ha familj och arbeta, eller snarare om 

problematiken med att vara en ledande kvinna och samtidigt ha familj:  

 

jag tror att man om man vill göra karriär då måste man, förhålla sig väldigt 

medvetet kring det här och titta här nu och jävla skit och kräkas hos nån 

kompis har du sett hm hum och så, och sen köra på ändå. Men om man inte 

klarar det.. man måste ha ganska hård hud och klarar man inte det då kanske 

man ska skita i det och göra det man tycker är roligt istället. Alltså att välja 

lust över hårt jobb på något vis. Det är kul att ha mycket makt, det är 

jätteroligt att ha en sån position som jag har. Men priset är ganska högt och i 

synnerhet så är priset förbaskat högt om man ska ha familj och jag har träffat 

väldigt många konsulter som sitter med gråtande kvinnor i 35 års åldern med 

flera barn och en man som gör också karriär och dom får inte ihop sitt liv, 

och det här säger jag utav erfarenhet ska man ha barn och göra karriär och då 

måste man dela på det så till vidare att man är hemma med barnen och varvar 

detta. jag tror inte på att man båda gör karriär 
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Här ser man krocken mellan att vara mor och karriärkvinna, att vilja ha dessa två 

roller samtidigt. Margareta menar på att detta är omöjligt om den man lever med har 

samma ambitioner gällande karriär, en av parterna måste backa i det läget.  

 

Peter har idag en kvinnlig ledare som han är väldigt tydlig med att han 

uppskattar, han anser att stämningen på arbetsplatsen är bättre än förr.  Men 

Peter tror dock att det främst handlar om vad för personlighet personerna 

innehar, och vad för stämning de sprider.  

Men kanske då om jag, om det satt en kvinna här så hade hon kanske svarat på ett 

helt annat sätt, för att hon ser det på.. om någon av mina kollegor hade fått svara på 

det hade det kanske kommit fram andra aspekter, just manligt kvinnligt, […]  jag 

tror att det handlar mer om vad det är för personlighetstyper som… som asså 

vilken personlighet dom som är chefer har, hur dom lägger upp sitt jobb och så… 

ehm.. (tystnad) mmm. 

 

Återkommande bland alla intervjuer med våra informanter tas det upp svårigheter 

som kan ställa till det när det gäller att vara kvinna på en arbetsplats. Alla våra 

kvinnliga informanter har varit i situationer då de har känt att de bemötts annorlunda 

och/eller orättvist p.g.a. sitt kön. Peter har inte sett skillnaderna direkt menar han, men 

säger även att han tror att han inte alltid ser sådana orättvisor, p.g.a. att han är man 

och alltså inte upplever detta.  

 

Som tidigare nämnt ser vi genomgående att detta kan kopplas till Simone de 

Beauvoirs teori om kvinnan som det andra könet. Mannen har här en central roll och 

kvinnan är underordnad, även om hon har en starkare auktoritär tilldelad roll, som i 

exempelvis Margaretas fall, trots att hon är högsta chefen på sin arbetsplats känner 

hon ändå att hon är underordnad de patriarkala mönstren som hela tiden är 

återkommande. Detta kan även kopplas samman med Hirdmans teorier om att 

kvinnan alltid är sekundär och underordnad mannen.  

När man talar om arbetsmiljö för en kvinna måste man även beröra ledarskap på 

arbetsplatsen, dessa två faktorer går hand i hand med varandra. Vilket leder oss in på 
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nästa avsnitt då vi kommer att behandla ledarskap och ledarroller.  

 

2.2. Ledarskap och auktoritet 

 

I våra intervjuer har det talats om manliga och kvinnliga ledarroller, detta är något 

som både vi som intervjuare tagit upp, men som även våra informanter talat om innan 

vi själva hunnit nämna det.  

Alexandra berättar att hon när hon är ute och föreläser ofta anammar en manligare 

framtoning, hon klär sig i könsneutrala kläder, till exempel väljer hon att ha byxor 

istället för kjol och tänker mycket på sin kroppshållning så den ska utstråla mer 

auktoritet.  Vi tolkar detta som att med en kvinnlig framtoning får Alexandra inte den 

respekten och auktoriteten hon önskar i samband med sina föreläsningar, vi tolkar det 

som att om man visar sig som för “kvinnlig” i sådana situationer anses man som 

svagare.  

 I sitt arbete upplever hon sig som en drivande ledare men säger också att det finns en 

risk att hon ofta kör på och gör för mycket själv och delegerar för lite till andra. Hon 

försöker inspirera sina kollegor och vara så demokratisk som möjligt, och strävar efter 

att hitta en balans mellan att hennes kollegor ska känna sig sedda och viktiga, 

samtidigt som det måste tas beslut och man måste jobba för att få saker att gå framåt. 

Vi frågade Alexandra hur hon trodde att andra uppfattade hennes ledarroll;  

 

Jag tror att dom både kan uppfatta det här att, att dom blir sedda och tycker att  

dom är viktiga och känner att dom är viktiga, och får den responsen samtidigt 

som det finns risk att jag kör på. för att om jag själv brinner för nånting så vill 

jag liksom att det ska hända. så ja lite hets kanske, samtidigt som det är 

inspiration.. 

 

När vi frågade Anna om hennes ledarroll säger hon direkt att tror att hon är ganska 

“manlig” i sitt ledarsätt, vi frågade henne vad hon trodde det berodde på, att hon 

anammat en, enligt henne, manlig ledarroll:  
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jag har ju valt det för att jag har känt att det.. speciellt från den här äldre 

mannen har jag känt att de finns många fördomar.. Och jag vill inte leva upp 

till det utan jag vill inte bli för känslosam som dom nu säger att kvinnor kan 

vara.. utan jag försöker att hålla mig väldigt professionell som dom säger att 

män brukar göra.. så de är en medveten strategi 

 

Enligt Anna var detta ett väldigt medvetet val ända från början och hon berättar att det 

som driver henne till ledarrollen hon har idag är för att hon brinner för teatern, men 

också för att hon anser sig vara bra på det hon gör:  

 

Men det som driver mig är kärleken till teater helt enkelt.. Och jag vill 

kunna påverkar som mycket som möjligt.. kontroll behov.. (skratt) jag tror 

att det blir bättre om jag gör det än om nån annan gör det! 

 

Vi ser det som intressant att flera av våra informanter väljer att kalla det för en manlig 

ledarroll som kvinna. Våra informanter gjorde dock citationstecken när de använde 

ordet manlig för att beskriva deras ledarskap. Vi kan dels se det som att den ”starka” 

och korrekta ledarrollen ses som manlig, men även som att informanterna inte hade 

något bättre ord. Men problematiken i detta är att man reproducerar de stereotypa 

könsroller som finns, där mannen är det starka och kvinnan den svaga. Vi finner det 

även intressant att dessa kvinnor som använder ordet manlig ledarroll är alla relativt 

insatta i genusteori och ser att det finns maktruskturer och könsstereotypa roller, men 

samtidigt så späder de själva på dessa genom att de förminskar den kvinnliga 

ledarrollen, den kvinnliga ledarrollen blir motsatsen till den ”korrekta” ledarrollen.  

Även inom detta fält blir det som benämns som kvinnligt underordnat det som 

benämns som manlig.  

Vi frågar oss, om ett gäng starka kvinnliga ledare, ändå beskriver deras ledartyp som 

manlig, vad är då den kvinnliga ledartypen? Eftersom dessa kvinnor ändå just 

beskriver det som manligt trots deras egna kön.  

Vår tolkning ut av det informanterna har berättat för oss gällande ledartyper är att det 

snarare handlar om stark ledare/svag ledare, än manlig ledare/kvinnlig ledare, där 

kvinnlig ledare ses som det svaga. 
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Margareta säger att hon inte ser sig som en auktoritär ledare, utan ger frihet under 

ansvar. Hon tror på människors egna drivkrafter och anser att det är väldigt viktigt att 

människor får brinna för deras arbete, och då arbetet är en stor del utav en människas 

liv måste det vara meningsfullt och detta är något som Margareta försöker stödja med 

sitt ledarskap. Margareta tror inte att vi föds med biologiska skillnader gällande 

ledarskap, utan att det handlar om uppfostran och hur vi uppfostras till att vara olika 

som män och kvinnor. Hon tror att detta kan skapa skillnader i ledarskapet.  

 

om man… ska göra en karriär så är det en fördel tror jag att anamma den 

manliga ledarrollen som vi lite slarvigt kan säga då.. Det tror jag faktiskt, 

och det är trist..  

 

Emelie uppfattar även hon som att det egentligen inte finns någon skillnad biologiskt 

sätt, utan att det mer handlar om vad man som individ blivit uppfostrad till. Hon ser 

sig som en rak, tydlig och fokuserad ledare.  

 

[det kan vara] typiskt män att kanske vara lite kalla och konkurerande 

chefstyper. Men det finns kvinnor som har dom tendenserna också, men 

frågan är om det släpps fram lika mycket..  och det är det jag kan ifrågasätta 

hela... för jag tror att det […] man har både och.. det handlar så mycket om 

vad man uppfostras till att va. ehm. men jag har nog uppfostras mer till att 

ha en manlig ledarroll.  

Peter uppfattar sig själv som en rak och tydlig ledare som är aktiv i verksamheten. 

Han menar att efter några års erfarenhet har han lärt sig att han inte kan vara med och 

peta i allt, utan har blivit bättre på att delegera uppgifter och inte ha all kontroll själv.  

Han säger att han tror att man påverkas av huruvida ens chef är kvinna eller man, men 

han kan inte riktigt utveckla detta tydligare. Han säger att man ofta utvärderar sina 

chefer och sen försöker applicera deras positiva egenskaper på sig själv.  

Som vi tog upp i det tidigare avsnittet är han väldigt positivt inställd till sin kvinnliga 

chef han har i dag,  

 

[med den här könsaspekten] så tror jag att det ändå är rätt bra på [Peters 

arbetsplats] det kan ju ha att göra med att vi har en kvinna som är chef här, 
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som tänker på det. Som lägger upp arbetsplatsträffar och samverkan och 

planering så att ja.. på ett sånt sätt att man inte får dom här skillnaderna eller 

så..   

 

Han poängterar dock att om det satt en kvinna på hans plats i intervjun så är det 

möjligt att hon såg på detta på annat vis. Han har själv dock inte funderat över det 

faktum att han är man och hur han format sin ledarroll efter det. 

Klara var den kvinna som beskriv sin ledarroll mest som en stereotypisk kvinnlig 

ledarroll, och hon är även den som vi uppfattade som minst auktoritär. Hon var blyg 

under intervjun och hade svårt uttala personliga åsikter. Det mesta hon sa lindades in 

på ett sådant vis att det var svårt att förstå vad hon egentligen menade. Klara sa att 

hon inte tyckte det var viktigt att ha en specifik ledare, hon såg sig mer som en 

medlare än en ledare: 

 

Jag uppfattar väl mig som neutral, jag försöker att få folk att dom får inse 

sitt inre värde. Jag vill inte vara en ledare som säger så här och så här ska 

de gå till 

 

Hon hade heller inte funderat över manliga och kvinnliga stereotypa ledarroller.  

Det är intressant att se att en av de två personerna i vår studie som inte funderat över 

sin ledarroll ur ett genusperspektiv är en man, och att den andra personen som inte 

funderat över det är den kvinna som vi upplever som minst auktoritär.  

Anledningen till att Peter inte har reflekterat över sin ledarroll på det viset kan bero på 

att han aldrig behövt fundera över det då han inte märkt av problem som till exempel 

bristande auktoritet eller frånvarande respekt hos medarbetarna, då han i egenskap av 

man har en naturlig auktoritet.  

Det var även väldigt tydligt att alla förutom Klara
37

 trivdes väldigt bra i sina 

ledarpositioner, detta kan vara en anledning varför de kvinnliga informanterna 

funderat så pass mycket kring manliga och kvinnliga ledarroller och vilka egenskaper 

en bra ledare ska ha. Då de inte har upplevt att de haft en naturlig auktoritet då de är 

                                                 
37

 Till skillnad från de andra informanterna berättade aldrig Klara att hon trivdes som ledare, men hon 

sa heller aldrig motsatsen. De övriga informanterna uttryckte dock väldigt väl hur mycket de trivdes i 

deras ledarposition. 
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kvinnor, tolkar vi det som att de har fått kämpa mer för rollerna och att detta är något 

de alltid varit högst medvetna om, och därför har haft en stor drivkraft att få uppnå 

och även behålla dessa positioner.  

Vår tolkning av manlig och kvinnlig ledarroll, både enligt de teorier vi bygger 

uppsatsen på men även den information som våra informanter har gett oss, är att den 

typiska manliga ledarrollen har några följande egenskaper; naturlig auktoritet, stark 

röst, inte känslosam och har medvetna strategier. 

Den typiska kvinnliga ledaren tycks ha följande egenskaper: svag eller ingen 

auktoritet, medlare, känslosam i sina beslut och på arbetet. Ska man hård dra det är 

tolkningen att en kvinnlig ledare är en svag ledare om hon uppvisar de typiskt 

kvinnliga ledaregenskap.  

Hirdman menar att kvinnor har svårare att äga en makt som innefattar en auktoritär 

roll
38

, vilket är något vi märker hos våra informanter. Vi finner det väldigt intressant 

att samtliga av våra kvinnliga informanter talar om att de anammat en manlig ledarroll 

för att motverka att vara stereotypt kvinnliga i deras ledarroll. Vår tolkning av detta är 

att eftersom mannen i vårt patriarkala samhälle alltid varit den som bestämt har 

kvinnor nu tagit efter hans typiska ledarskapsmönster.  

 

2.3. Formell och informell makt på arbetsplatsen 

 

Det här avsnittet bygger på Micael Nilsson teorier om formell och informell makt.
39

 

Som vi tidigare har nämnt har vi applicerat hans teori angående jämställdhet inom 

Norrköpings kommunalpolitik på även detta arbetsfält, kulturen. Vår teori är dock, 

som vi tidigare tagit upp, att Nilssons teorier om formell och informell makt går att 

applicera på hela samhället.  

I intervjun med Margareta framgår tydligt att hon har tagit ett aktivt val att anställa 

lika mycket kvinnor som män, hon poängterar här svårigheterna med att trots 

jämställdhet på arbetsplatsen skilja formell och informell makt åt.  

                                                 
38
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Margareta var bekant med Micael Nilsson studie om jämställdhet inom Norrköpings 

politiker. Vi frågade henne om detta och hon berättade att hon delade Nilssons 

uppfattningar om informella maktstrukturer. När hon bads att utveckla detta svarade 

hon:  

Det finns.. ja när jag är arg brukar jag kalla det för “bastuklubbarna”.. När det är.. 

Faktiskt handlar det rätt så mycket om dom som samlas kring [här syftar Margareta  på 

en specifik idrott] t.ex. intressesfärer. Kring de intressesfärer kanske kring vissa stora 

byggprojekt eller så.. Och det är män som träffas i speciella grupper och de har sina.. 

Och det är jätte tydligt och där beslutas saker som inte beslutas på de formella mötena 

så visst är det så” 

 

Margareta menar här att vid dessa “bastuklubbar” så är det de män som sitter högt upp 

som beslutar saker utanför arbetets väggar. Som kvinna har hon då ingen chans att 

vara med och påverka, eftersom hon inte tillhör den skaran som är inbjuden till dessa 

träffar kring idrott och andra saker.  

Precis som när Anna talade om att hon kände sig utanför den manliga gemenskapen 

på grund av deras gemensamma humor så hamnar kvinnan återigen utanför 

gemenskapen, hon blir här inte välkommen att delta i dessa möten. Det är 

skrämmande att detta är så tydligt och att stora beslut fattas utanför 

sammanträdesrummen.  

Alexandra berättade att det hon såg tendenser till informella maktstrukturer i hennes 

senaste projekt. I början av projektet satsades det på att arbetslaget skulle vara så 

jämlikt som möjligt, men hon själv fick en naturlig ledarroll, som ändå var informell, 

eftersom hon var projektledaren och idégrundaren. De övriga kollegorna bestod av 

några kvinnor och en man.  

 

Där tänker jag att den killen i gruppen också tog någon informell och ställde sig 

liksom precis bredvid eller lite under den här maktstrukturen, ehm... vilket kanske 

skapade nån slags ja..(tystnad) eller det skapade ju nån slags obalans mellan 

formell och informell makt. 

 

Alexandra menar här att i och med att den manliga kollegan på eget initiativ tog en 

större roll än de andra kvinnliga medarbetarna bidrog det till en ojämn maktbalans.  
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Även Anna märkte av skillnaderna mellan formell och informell makt, på hennes 

arbetsplats. Trots hennes ledarroll på arbetsplatsen känner hon att hon har fått kämpa 

mycket för att få den auktoritet hon har idag. Hon berättar att även om hennes 

anställda idag måste lyssna på henne är hon inte säker på att de ser henne som en 

auktoritet. När det gällde vad detta beror på så sa Anna såhär;  

 

det kan ju vara mitt kön men jag är inte säker på  det.. Sen är det också så att 

jag är inte speciellt kvinnlig inom citationstecken, i min ledarstil de kan ju 

bero på att.. […] Mm, men jag tror att det kan bero på mitt kön, det tror jag 

och.. ålder också. Det finns en naturlig auktoritet i ålder ofta. 

 

Även här talas det om det kvinnliga som något negativt. Som vi tidigare har 

diskuterat så är risken att man då reproducerar och spär på stereotypa 

könsroller. Anna ser det här som att hon har haft dubbla negativa egenskaper, 

förutom att hon är kvinna är hon även en ung kvinna.  Även Peter pratar om 

åldern som en negativ faktor, medan han själv inte funderat över om det beror 

på kön. 

 

jag tror inte det handlar om kön, jag tror det handlar om  en så att säga hur 

en organisation  är riggad och det kanske är dumt att säga att det är en 

generationsfråga […] men de facto var det ju så att när jag kom in här för tio 

år sen så kändes det ganska dammigt och mossigt 

 

De flesta av våra informanter insåg att det fanns formella och informella 

maktstrukturer, Klara å andra sidan förstod inte riktigt begreppet maktstruktur, detta 

kan bero på att hon arbetar på en väldigt liten arbetsplats men som vi tidigare nämnt 

var det svårt att få fram personliga åsikter ur henne.  

De informanter som förstod begreppen formell och informella maktstrukturer höll 

med Micael Nilssons ståndpunkt om att dessa strukturer existerar, två av 

informanterna trodde som sagt även att åldern kunde vara en bidragande faktor. Av 

de fyra informanter som trodde att kön var en bidragande faktor talade alla om att det 

var lättare för män att inta en naturligt auktoritär roll.
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3. Slutdiskussion 

Här nedan kommer vi att föra en diskussion utifrån vår teorietiska ram om vad vi 

funnit i analysen av våra intervjuer.  

Vi märkte att när det gällde att vara kvinna på arbetsplatsen så var det i många fall så 

att våra kvinnliga informanter kände att de var tvungna att kämpa för jämställdhet i 

form av lika lön och respekt. Problematiken med att inte heller vara del av en grupp 

var också något som många gånger kom fram. De kvinnliga informanterna berättade 

om hur de kände sig utanför den manliga gemenskapen på arbetsplatsen. I Annas fall 

blev detta speciellt påtagligt då majoriteten av kollegorna var män.  

Margareta var upprörd över grupperingarna då många beslut fattades utanför de 

officiella mötena. Att Margareta inte fick vara med på dessa träffar utanför arbetet då 

de manliga kollegorna träffades i exempelvis sportsammanhang känns som en 

uppdaterad version av de gamla ”whiskey och rökrummen” där männen träffades och 

där kvinnorna inte hade tillträde. Genom gemensamma intressen träffas männen och 

bildar en stark grupp, på samma vis som Anna berättade att hon kände sig utanför när 

det gällde männens gemensamma humor på hennes arbetsplats, hon fick inte tillträde 

till dessa skämt. Genom detta distanserande tar männen kontroll över kvinnornas 

rörelseförmåga inom detta rum. Männen har här på något vis själva bestämt vad som 

passar för kvinnan, oavsett om det handlar om vilken humor som passar när en 

kvinna är med, eller en kvinnas potentiella icke-intresse av sport.  

Att inte få tillhöra en grupp och att vara utanför på grund av sitt kvinnliga kön är som 

det Hirdman talar om när hon menar att det kvinnliga genus alltid är underordnat det 

manliga. Vi ser detta genom bristen på tillhörighet, bristen på respekt och även det 

ekonomiska, att några av kvinnorna vittnar om att de har mindre lön än männen trots 

lika arbete.  

Trots att dessa kvinnor ser sig som starka ledare upplever många av dem att det finns 

formella och informella maktstrukturer på deras arbetsplats. Detta visar sig genom de 

exempel vi nyss tog upp, känslan av att vara utanför och att inte kunna påverka 

formella beslut. Genom detta ser vi även att de maktstrukturer Nilsson talat om i sin 

avhandling även upplevs utanför politiken, även om kvinnorna i vår studie har en 

tilldelat formell makt känner de att de inte innehar den makt och inflytande de borde 
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pågrund av deras kön, eller snarare på grund av männen på arbetsplatsens agerande.  

Även den manliga homosocialitet som leder till att män bildar grupper med män, mot 

kvinnor, ser vi tendenser till. Precis som Nilsson menar på väljer män att vara med 

andra män. Just detta får vi även ännu mer styrkt i vår undersökning då en av våra 

informanter, Margareta, ordagrant säger att män väljer män till ledande positioner.  

 

En annan skillnad som framkommit är valet mellan karriärkvinna och mamma. Detta 

var något som framför allt Margareta talade om, men hon var även den äldsta 

kvinnan i gruppen som har haft familj länge och har ganska stora barn. Hon talar om 

att man som kvinna måste vara uppmärksam på att det inte går att båda föräldrarna 

ska göra karriär, utan att en av föräldrarna måste backa undan när barnen är små. 

Även Peter berörde området familj, men då var det endast när han talade om att 

genom jämställdhetsprojektet så var det lättare för honom att förklara för sina 

kollegor att han exempelvis måste passa en tid på förskolan för att hämta sina barn.  

Sättet som Margareta berättade om detta upplevdes som att den perioden i hennes liv 

hade varit väldigt jobbig, och att som kvinna är det inte alltid självklart att ”få” göra 

karriär om man samtidigt vill ha familj. Vilket vi tror lever vidare efter de stereotypa 

föreställningarna att det är kvinnan som ska vara hemma med barnen. Detta gäller 

inte enbart direkt under den första småbarnsperioden, men även att vara den förälder 

som är mest engagerad under hela barnperioden, den som hämtar på dagis och den 

som stannar hemma när barnet är sjukt och så vidare. Hirdman menar att dagens 

skillnader mellan kön härstammar från vårt patriarkala bondesamhälle, men att detta 

resonemang har flera konsekvenser, dels att det kan uppfattas som att skillnaderna 

mellan könen är bagatellartade, men även att man lägger skulden på historien, och 

alltså inte i nuet, vilken antyder om en föreställning om att det kommer att ske en 

automatisk förändring av skillnaderna.  

Man ser här som i Margaretas berättelse, att det finns en konflikt mellan de olika 

rollerna som en kvinna kan inneha, dels rollen som karriärkvinna men dels också 

rollen som mamma. Som Hirdman talar om är genuskontraktets grunduppfattning att 

mannen har plikten att försörja hemmet, och kvinnan har plikt att föda barn och sköta 

hemmet. Den biologiska orsaken, att kvinnan är den som kan föda barn, går 
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självfallet inte att bortse ifrån. Inte heller orsaken att kvinnan, modern, kanske själv 

väljer att stanna hemma med barnet. Men som vi märker i Margaretas berättelse om 

många nutida kvinnors dilemma med detta är det svårt att inneha en ledande position 

samtidigt som man strävar efter att vara med barnen så mycket som möjligt, att dela 

upp arbetet, dels karriären men också arbetet med familjen, med sin partner blir 

grundläggande för att denna kombination ska vara möjlig.  

 

En annan skillnad mellan könen är när man talar om ledarroller. De kvinnliga 

informanterna vittnar om hur man ”ska” uppträda som ledare, det talas om en manlig 

och kvinnlig ledarroll. Vilket egentligen spär på olikheterna ännu mer, för att trots att 

vi är medvetna och ser dessa gamla mönster lever vi ändå efter dem på något vis. 

När informanterna talar om hur en ”bra” ledare är, och sedan talar om kvinnliga och 

manliga ledare märkte vi att de egenskaper som man applicerade på en bra ledare 

hade fler egenskaper som stämde in på när det gällde hur de beskrev en manlig 

ledarroll. Förutom att en del av informanterna ansåg att en manlig ledare ofta var 

hårdare och kallare än en kvinnlig, här var den kvinnliga motsatta egenskapen mer 

åtråvärd, att vara lyhörd och jämställd.  

Vi märkte som sagt att de flesta av våra informanter talar om att de har en manlig 

ledarroll, men om de nu är kvinnor och har ”en manlig” ledarroll allihopa, är det då 

verkligen en manlig roll?  

Vi anser att vi inte gör oss en tjänst genom att efterlikna en manlig norm, tvärtom är 

risken att vi reproducerar gamla stereotypa föreställningar då vi genom att kalla det 

att vi tar en ”manlig” ledarroll värdesätter den rollen starkare. Eftersom den manliga 

ledarrollen blir det åtråvärda, normen. Det är just detta som är intressant, de kvinnliga 

starka ledarna beskriver ändå deras ledarroller som manliga. Men om vi har då ett 

antal informanter som samtidigt som de ser sig som starka kvinnliga ledare ändå talar 

om att de har en manlig ledarroll, är det då verkligen könsrelaterade ledarroller vi 

talar om? Handlar det snarare inte om en inre auktoritet, och en lyhördhet för vilka 

egenskaper en bra och auktoritär ledare ska inneha? 

Hirdmans teorier från boken Genus om sort A, sort B och sort a blir väl applicerbart 

här, som sort B, kvinna, blir man en ledare som skiljer sig markant från normen, sort 
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A. Som en a ledare blir man närmare normen, men man är fortfarande en ofullkomlig 

ledare, ett måndagsexemplar. Genom a kan kvinnorna närma sig männens revir, men 

det blir dock aldrig på samma villkor. 

 

Det vi anser oss kommit fram till i den här undersökningen är att våra kvinnliga 

informanter ser sig själva som starka ledare. När de beskriver dem själva så talar de 

om ”manliga” ledarroller, samtidigt som de vill distansera sig ifrån stereotyper.  

Vi menar på att genom att tala om manliga och kvinnliga egenskaper och sedan välja 

att applicera de manliga egenskaperna på de ledarroller man tycker är bra, samtidigt 

som man förkastar de flesta av de kvinnliga egenskaperna som ledare enligt 

informanterna har, reproducerar man könsmönster och gör sig en otjänst.  

Vidare tror vi att anledningen till att våra informanter ändock benämner det som 

kvinnliga och manliga ledarroller och ledarskapsmönster är för att de alla har en 

strävan efter att inte vara traditionellt kvinnliga, det vill säga, att uppfattas som att de 

sitter på dessa ”svaga” egenskaper som en kvinna ofta blir påklistrad genom 

stereotypa föreställningar.  

Vår uppfattning är att hållning och röst påverkar en persons auktoritet, en starkare 

hållning och röst inger mer respekt, och tyvärr upplever våra informanter att om de 

inte tänker på att framstå som mer manliga i det avseendet förlorar dem auktoritet. 

Detta kan ses som en förlängning av både genuskontraktet och de Beauvoirs teori om 

kvinnan som den andra, anammar en person manliga attribut är det lättare att inge 

respekt.  Istället för att tala om manliga och kvinnliga ledarroller anser vi att man 

istället borde benämna det som en könsneutral roll. Ingenting kan vara könsneutralt, 

eftersom i enlighet med Hirdmans teori, så strävar människan alltid efter, och 

behöver, kategorisera in allt i vår närhet i kategorier som man, kvinna, fint, fult, 

levande, död och så vidare.  

Men trots eftersträvan att vara ledare på samma villkor som männen, och anamma de 

attribut som kategoriserar en manlig ledareroll kan vi inte bortse från att som kvinna 

är du antingen sort B eller sort a, kvinnan blir aldrig sort A, normen. På grund av de 

patriarkala maktstrukturerna hamnar alltså dessa kvinnor utanför, och upplever att de 

saknar auktoritet i vissa situationer på arbetsplatsen.  
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4. Sammanfattning   

Uppsatsen syftade till att undersöka huruvida gamla maktstrukturer och stereotypa 

könskopplade ledarroller levde med inom kulturfältet. Intervjuer med sex stycken 

informanter analyserades utifrån tre teman, kvinna på arbetsplatsen, ledarskap och 

auktoritet och formell och informell makt på arbetsplatsen.  

Materialet analyserades utifrån Simone de Beauvoirs teori om kvinnan som det andra 

könet, Yvonne Hirdmans teori om genus samt utifrån Micael Nilssons teori om 

informella och formella makstrukturer.  

Vi har kommit fram till att det finns tydliga tendenser till informella och formella 

makstrukturer på informanternas arbetsplatser. Vi såg även att våra kvinnliga 

informanter ofta anammade en ledarroll som beskrevs som manlig, och tillskrev 

positiva egenskaper på denna manliga ledarroll, medan den typiska kvinnliga 

ledarrollen tillskrevs negativa egenskaper av dem. Genom detta reproducerades 

stereotypa könsroller.  

Enligt oss så handlar det snarare om en ”könsneutral” ledarroll, än en manlig eller 

kvinnlig, i den mån man kan benämna något som könsneutral eftersom människan har 

ett behov av att kategorisera in saker i exempelvis kön. Vi menar snarare här att det 

inte handlar om huruvida ledaren i fråga är kvinnlig eller manlig i det avseendet, utan 

att det snarare handlar om en bra eller mindre bra ledare, och huruvida den innehar 

auktoritet och självsäkerhet. Problematiken ligger snarare i att dessa kvinnor på grund 

av patriarkala maktstrukturer ändå hamnar utanför och ändå upplever att de saknar 

auktoritet i vissa situationer på arbetsplatsen.   
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Bilaga  

 

Uppgifter f rån Linköpings Universitet 20091209   

Kultur, samhälle och mediegestaltning  

Antal platser: 60 

 

Anmälningsstatistik / Söktryck 

 

 

År Antal 1:a 

handssökande 

Totalt antal 

sökande  

Antal 1:a 

handssök/plat

s 

Tot ant sök 

/plats 

2001 280 1182 4,7 19,7 

2002 280 1062 4,7 17,7 

2003 216 743 3,6 12,4 

2004 141 523 2,4 8,7 

2005 144 544 2,4 9,0 

2006 95 410 1,6 6,8 

2007 71 302 1,2 5,0 

2008 72 284 1,2 4,7 

2009 109 391 1,8 6,5 
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