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Sammanfattning 
 
Jämställdhet i arbetslivet innebär kortfattat att kvinnor och män ska ha lika möjligheter 
att få tillträde till arbetsmarknaden, lika arbets- och anställningsvillkor och lika 
möjligheter till utveckling i arbetet. Under de senaste decennierna har en rad nya 
styrmodeller vuxit fram, som i snabb takt spridits till organisationer. Styrverktyg antas 
ofta vara neutrala ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv, men samtidigt är den litteratur 
som beskriver dessa styrmodeller nästan uteslutande författade av män, innebär det att 
denna litteratur även är skriven för män? Denna litteratur, som även brukar benämnas 
som managementlitteratur, har kritiserats för att innehålla retoriska knep som analogier 
och metaforer, snarare än vara underbyggd av sund logisk argumentation. En av de mest 
inflytelserika styrmodellerna under senare år är Balanced Scorecard, som har Robert S. 
Kaplan och David P. Norton som upphovsmän. Syftet med denna uppsats är att öka 
förståelsen för hur managementlitteratur uppfattas ur ett könsperspektiv, genom att 
kartlägga analogier och metaforer från managementlitteratur. För att uppnå studiens syfte 
genomfördes en enkätundersökning, där respondenterna fick svara på om de uppfattar att 
respektive analogi och metafor vänder sig till kvinnor eller män. Totalt samlades 151 
enkäter in som sedan tolkades och analyserades ur ett ålders-, examens- och 
könsperspektiv. Resultatet från studien visar på att respondenterna uppfattar att de 
analogier och metaforer som ingick i analysen vänder sig mer till män än till kvinnor. 
Detta kan betyda att framställningen i managementlitteratur inte ska beaktas som helt 
könsneutral. Det i sin tur kan innebära att managementlitteratur bidrar till att upprätthålla 
och förstärka en icke jämställd maktordning inom organisationer.  
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Abstract 
 
In working life, equality between the genders concisely means that men and women 
should have equal opportunities to ingress the labor market, equal working and 
employment conditions and equal opportunities to develop their working performance. 
During the last decades a line of new management control models have developed, that 
has quickly spread to organizations. Management control tools are assumed to be gender 
and equality neutral. The literature that describes these models is almost exclusively 
written by men, does it mean that this kind of literature is also written for men? This 
literature, also known as management literature, has been criticized for characterizing 
convincing rhetoric by using analogies and metaphors, rather than sound argumentation. 
One model that has had most influence during recent years is Balanced Scorecard, 
developed by Robert S. Kaplan and David P. Norton. The purpose with this paper is to 
increase the understanding how management literature is perceived from a gender 
perspective, by mapping out analogies and metaphors from management literature. To 
obtain this purpose a questionnaire was used to find out whether the respondents 
perceived the analogies and metaphors to be directed towards men or women. 151 
questionnaires were collected, interpreted and analyzed from an age, degree and gender 
perspective. The result from this study shows that the respondents perceived the 
analogies and metaphors as more directed towards men than women. This could mean 
that management literature is not to be considered as totally neutral from a gender 
perspective. Furthermore this could mean that management literature is contributing to 
maintain and strengthen non gender equality in organizations. 
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1 INLEDNING 
 
Detta kapitel är en introduktion till uppsatsens undersökningsområde. I kapitlet beskrivs 
inledningsvis traditionella förklaringar till varför det råder icke jämställdhet i organisationer för att 
därefter problematisera jämställdhet i termer av hur styrmodeller framställs i managementlitteratur. 
Speciellt riktas fokus mot boken ”The Balanced Scorecard” som beskriver en styrmodell som räknas 
till en av de mest inflytelserika innovationerna inom området ekonomistyrning under de senaste två 
decennierna. Kapitlet utmynnar i uppsatsens syfte samt en disposition som ger en kort förklaring till 
respektive kapitels innehåll.  

1.1 Introduktion  
 
Jämställdhet i arbetslivet innebär kortfattat att kvinnor och män ska ha lika möjligheter 
att få tillträde till arbetsmarknaden, lika arbets- och anställningsvillkor och lika 
möjligheter till utveckling i arbetet (Westerberg, 1998). Under de senaste decennierna 
har jämställdheten gjort stora framsteg, framförallt inom det västerländska samhället 
(SOU 2007:18). Sverige nämns ofta som föregångare för jämställdhet och vårt samhälle 
anses vara ett av det mest jämställda i världen. Samtidigt är den svenska arbetsmarknaden 
starkt könssegregerad. (ibid) Horisontellt är arbetsmarknaden uppdelad i kvinno- 
respektive mansdominerade yrken (Alvesson, 1999). De typiskt manliga yrkena 
karakteriseras av högre löner och avancemangsmöjligheter, jämfört med de typiskt 
kvinnodominerande yrkena. Kvinnor återfinns inom specialvård, sjukvård, undervisning 
och detaljhandel där det finns små möjligheter att avancera hierarkiskt, medan männen 
dominerar inom handel och transporter, inom det militära samt inom yrken som är av 
teknisk karaktär. Vertikalt finns även en tydlig segregering av den svenska 
arbetsmarknaden. I allmänhet återfinns färre kvinnor ju högre upp i den organisatoriska 
hierarkin man kommer. De absoluta toppositionerna i organisationer representeras i stort 
sett uteslutande av män. (ibid) 
 
Varför finns det då så många män och så förhållandevis få kvinnor på de högsta 
positionerna i organisationer? Beror det på att män är mer kompetenta än kvinnor eller 
finns det andra förklaringar? Den kanske vanligaste förklaringen, som män i ledande 
positioner ger till kvinnors underrepresentation i ledande befattningar, är kvinnors ovilja 
att göra karriär (Westerberg, 1998). Uppfattningen om att kvinnor inte vill bli ledare är 
starkt kopplad till föreställningar om att kvinnor väljer annat, och då oftast hem och barn, 
före karriär. Via forskning vet vi idag att denna förklaring stämmer dåligt med vad 
kvinnor faktiskt vill. (ibid) 
 
En mer nyanserad förklaring till kvinnors underrepresentation är istället fenomenet 
homosocial reproduktion (Kanter, 1977). Homosocialitet är en teori som har utvecklats 
av Jean Lipman-Blumen (1976), vilket kortfattat innebär att ”män som dominerar inom 
maktpositioner i samhället och inom organisationer identifierar sig med män och orienterar sig mot 
andra män”. Det innebär med andra ord att manliga chefer reproducerar sig själva. Inom 
organisationer kan homosocial reproduktion utmärka sig genom att de som ansvarar för 
rekrytering av chefer reserverar chefspositioner för individer av sin egen sort. På detta sätt 
förstärks bilden av att individer av just denna sort faktiskt förtjänar de positioner som är 
aktuella att tillsätta (Alvesson, 1999; Kanter, 1977; Wahl, 2001). Ytterligare ett uttryck 
för homosocial reproduktion är att manliga chefer ofta känner sig osäkra i 
kommunikationen med kvinnor. Det gör att de hellre rekryterar män som de av 
erfarenhet vet att de har lättare att kommunicera med (Kanter, 1977). Homosocial 
reproduktion kan också leda till andra beteenden inom organisationer.  
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En strategi som kvinnor använder när majoriteten består av män är den så kallade 
konformitetsstrategin, vilket innebär att kvinnor försöker framhålla sina likheter med 
männen (ibid). Denna strategi utförs enklast genom att kvinnan framställer sig själv som 
ett undantag och markerar sitt avstånd till andra kvinnor. Avsikten med denna strategi är 
att få männen att koppla ur könsmaktssystemet för just henne. Strategin är kvinnors 
heterosociala svar (kvinnors orientering mot män) på mäns homosocialitet, vilket även 
motverkar bildandet av kollektiv bland kvinnor (Wahl, 2001). Existensen av 
konformister verifierar att könsmaktssystemet är starkt, men en organisation har bara 
utrymme för ett visst antal konformister. Detta gör att konformisters inbrytningar inte 
blir normgivande, utan bidrar snarare till att bekräfta att män är normen för ledarskap. 
(ibid)  

1.2 Problemdiskussion 
 
Teorier om homosocial reproduktion har en stark förklaringsgrund till varför 
organisationer idag styrs på könsmässigt ojämlikt sätt. Denna förklaring visar på att det 
finns en uttalad avsikt med den bristande jämställdheten och att män mer eller mindre 
avsiktligt vill upprätthålla rådande strukturer. Ett område som dock hittills inte ägnats 
speciellt mycket uppmärksamhet ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv är de 
styrverktyg och metoder som används vid ledning och styrning av organisationer. Dessa 
verktyg och metoder antas ofta vara neutrala ur ett köns- och jämställdhetsperspektiv. 
Frågan är dock om dessa verkligen är så neutrala? Vid en snabbgranskning av litteratur 
som beskriver de senaste decenniernas populära styrmodeller och metoder upptäcks att 
dess författare är uteslutande män1. Kan detta innebära att denna litteratur också är 
producerad uteslutande för män? I så fall skulle det innebära att de modeller och verktyg 
som används av chefer för att styra organisationer inte vänder sig till kvinnor, vilket 
sannolikt kan bidra till att upprätthålla och förstärka en icke jämställd maktordning inom 
organisationer.  
 
En styrmodell som under senare tid har blivit mycket populär och etablerad är Balanced 
Scorecard (BSC) och modellen räknas även som en av de mest inflytelserika 
innovationerna inom området ekonomistyrning under de senaste två decennierna 
(Nørreklit, 2003). BSC är ett strategiskt styrverktyg som är framtaget efter de krav som 
ställs på moderna organisationer. BSC har utvecklats av Robert S. Kaplan och David P. 
Norton, som har beskrivit modellen i ett flertal artiklar och böcker (t.ex. Kaplan & 
Norton, 1992: 1993: 1996: 2001: 2004: 2006). Bland dessa verk är boken ”The Balanced 
Scorecard” det alster som nått störst spridning världen över och boken är den enda av 
Kaplan och Nortons publicerade litteratur som har översatts till svenska (Kaplan & 
Norton, 1999). 
 
Boken ”The Balanced Scorecard” räknas till den så kallade ”management genren” 
(Nørreklit, 2003) som i sin tur är en del av en större managementdiskurs2 (Furusten, 
1996) som har vuxit fram under de senaste decennierna. Enligt Furusten får 
managementlitteratur ofta stor spridning och är därmed en betydande del av denna 
diskurs. Nørreklit (2003) menar vidare att en stor del av managementtexterna i denna 
diskurs karakteriseras av analogier och metaforer, något som är speciellt utmärkande för 
just boken ”The Balanced Scorecard”. Mot bakgrund av att mäns kommunikation inom 

 
1 Exempel på litteratur som beskriver sådana styrmodeller och metoder är Business Process 
Reengineering (BPR), skriven av Michael Hammer och James Champy, Total Quality Management 
(TQM), bland annat av Joseph Juran, Edwards Deming och Philip Crosby samt Activity Based Costing 
(ABC), av Robin Cooper och Robert S. Kaplan. 
2 Begreppet ”diskurs” beskrivs mer utförligt i kapitel 3. 
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organisationer dessutom till stor del bygger på analogier och metaforer från sport, 
militären, jakt och pornografi (Wahl, 2001; Berner, 2003) kan således 
managementlitteratur vara en bidragande orsak till att män upprätthåller sin dominans 
inom toppositionerna i organisationer.  
 
1.3 Syfte 
 
Baserat på ovanstående resonemang är syftet med denna uppsats att:  

 
öka förståelsen för hur managementlitteratur uppfattas ur ett 

könsperspektiv, genom att kartlägga analogier och metaforer från 
managementlitteratur 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
  

4 
Resultat, 

analys och 
tolkning

5 
Slutsatser 

och 
diskussion 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Inledning 

2 
Metod 

3 
Litteratur- 
översikt 

Kapitel 1: Det inledande kapitlet börjar med en introduktion för att skapa en förståelse 
för det valda ämnet. Därefter följer en problemdiskussion som utmynnar i uppsatsens 
syfte.  

 
Kapitel 2: Detta kapitel redogör för undersökningens tillvägagångssätt och inleder med 
att presentera studiens bakgrund. Detta följs av en beskrivning av vald forskningsansats 
följt av hur relevant litteratur har samlats in. Vidare beskrivs val av undersökningsmetod 
och val av analysenhet. Därefter redovisas utformning av enkät, hur datainsamlingen har 
gått tillväga och hur materialet har analyserats. Avslutningsvis görs en redogörelse för 
undersökningens metodproblem.  
 
Kapitel 3: Det tredje kapitlet inleder med att ge olika förklaringar till varför 
toppositioner domineras av män. Följt av detta förklaras begreppen analogi, metafor och 
diskurs. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Balanced Scorecard.  
 
Kapitel 4: I detta kapitel presenteras undersökningens resultat och analys och tolkning 
av detta. Först görs en kort redogörelse av enkätundersökningen. Därefter presenteras 
resultatet från de tre analogier och tre metaforer som utgjorde enkäten. Slutligen 
redogörs samlade analyser och tolkningar.  
 
Kapitel 5: I det avslutande kapitlet redovisas studiens slutsatser vilket följs av en 
avslutande diskussion. Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 
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2 METOD 
 
Följande kapitel redogör för studiens tillvägagångssätt. Inledningsvis presenteras bakgrund till 
ämnesvalet. Därefter presenteras forskningsansats, litteratursökning, val av undersökningsmetod och 
val av analysenhet. Detta följs av utformning av enkät, datainsamling samt analys av data. 
Kapitlet avslutas med att redogöra för undersökningens metodproblem.   

2.1 Bakgrund till ämnesvalet 

Anledningen till ämnesvalet grundade sig i ett växande intresse för jämställdhet i 
allmänhet och i organisationer i synnerhet. Under studietiden vid ekonomprogrammet 
på Luleå tekniska universitet observerades att författarna av den studentlitteratur som 
användes i stort sett uteslutande är män. Detta väckte frågan om texter författade av män 
också använder sig av ett språk som riktar sig till män, med den enkla utgångspunkten att 
det är flest män som innehar toppositioner inom organisationer. Den litteraturstudie som 
föregick uppsatsen visade också att ämnet i stort sett var outforskat fram till nu.    

2.2 Forskningsansats 

Då tidigare kunskaper inom området managementlitteratur ur ett könsperspektiv visades, 
som tidigare har nämnts, vara mycket begränsade antog denna studie en explorativ 
forskningsansats. Avsikten var inte att testa befintlig teori, utan att skapa ny teori inom ett 
relativt outforskat område. Det innebar att studien kom att bli övervägande induktiv till 
dess karaktär, huvudsakligen därför att tidigare teorier inte kunde prövas eller valideras. 
Den litteratur som presenteras i uppsatsens tredje kapitel kom därför att användas som 
grund för de tolkningar som gjordes av respondenternas uppfattningar av de analogier 
och metaforer som analyserades.      

2.3 Litteratursökning  
 
För att forskare ska kunna göra en introduktion, problemdiskussion och teoretisk 
referensram bör de börja med att granska litteratur som är aktuell för studien (Riencker, 
2002). Studien inleddes med att söka efter litteratur om jämställdhet. Vid genomgången 
av denna noterades det att mäns kommunikation bland annat utgjordes av analogier och 
metaforer från sport, militären och pornografin. Med detta i åtanke lästes det första 
kapitlet ur boken ”The Balanced Scorecard”. Vid genomgången av texten observerades 
ett antal analogier och metaforer och då växte beslutet fram att studiens syfte skulle bli att 
undersöka hur analogier och metaforer ur denna bok uppfattas ur ett könsperspektiv. När 
syftet var bestämt påbörjades sökning efter relevant litteratur. Nyckelorden vid sökningen 
var; analogi, balanserat styrkort, diskurs, genus, kön, management, metafor och organisation. 
Respektive ord har även sökts på dess motsvarande betydelse på engelska. Sökningen 
utfördes i databaserna Lucia, Libris och Emerald vid Luleå tekniska universitet.  

2.4 Val av undersökningsmetod 

Vid forskning kan man vid val av undersökningsmetod välja mellan kvalitativ och/eller 
kvantitativ metod (Halvorsen, 1992). Det som skiljer de två metoderna från varandra är i 
huvudsak att vid användningen får man fram olika slags data (Denscombe, 2000). Vid en 
kvantitativ metod får man fram data som är mätbar, den kan alltså uttryckas i siffror och 
används för att redogöra resultat statistiskt (ibid). Vid en kvalitativ metod får man fram 
data som berättar något om de kvalitativa (icke mätbara) egenskaperna hos 
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undersökningsenheterna (ibid). Båda metoderna har fördelar respektive nackdelar 
(Denscombe, 2000). Den kvalitativa metodens styrka ligger i att den ingående och 
detaljerat skildrar hur ”verkligheten” ser ut i naturliga miljöer (ibid). Medan den 
kvantitativa metodens styrka ligger i möjligheten att relativt snabbt samla in och analysera 
stora volymer data, där tolkningar och resultat baseras på uppmätta kvantiteter istället för 
intryck som påverkas av forskarens egna uppfattningar (ibid). Utifrån syftet, som har till 
uppgift att kartlägga hur utvalda analogier och metaforer uppfattas, har en kvantitativ 
undersökningsmetod valts. Detta val gjordes för att det skulle vara möjligt att mäta och 
redovisa resultat, som kunde ge en antydan om hur analogierna och metaforerna 
uppfattas.  

2.5 Val av analysenhet 

Den managementlitteratur som valdes att studeras var, som tidigare nämnts, boken ”The 
Balanced Scorecard” skriven av Robert S. Kaplan och David P. Norton. Boken valdes 
som analysenhet med anledning av att Balanced Scorecard som styrmodell har blivit 
mycket populär, att boken har sålts i stora upplagor och att författarna är män. De 
analogier och metaforer som kom att belysas och analyseras i uppsatsen har hämtats från 
det första kapitlet ur boken. Denna avgränsning var nödvändig att göra med hänsyn till 
uppsatsens omfattning. En liknande avgränsning har även gjorts av Nørreklit (2003) med 
motiveringen att det första kapitlet ger en bra beskrivning av modellen och ger en tydlig 
indikation om vad resten av boken handlar om. Nørreklit menar vidare att man inte kan 
generalisera en hel bok utifrån dess första kapitel, men argumenterar samtidigt för att de 
övriga kapitlen inte skiljer sig nämnvärt från det första.  

2.6 Utformning av enkät  
 
För att kunna samla in så många uppfattningar som möjligt utformades en enkät (se bilaga 
1). Vid genomgången av det första kapitlet ur boken ”The Balanced Scorecard” 
identifierades tre analogier och ett flertal metaforer. Samtliga tre analogier togs med i 
enkäten och tre utvalda metaforer. De metaforer som blev utvalda valdes på grund av att 
de var klara och tydliga metaforer. Enkäten inleddes med en kort presentation av 
undersökningens syfte. Det gjordes inget förtydligande om att enkäten var anonym, 
eftersom respondentens namn inte efterfrågades ansågs det inte som nödvändigt. Därefter 
följde tre frågor som utgjordes av bakgrundsvariablerna: ålder, högsta examen och kön. 
Efter detta gavs en kort förklaring till vad en analogi är följt av tre frågor om hur 
respektive analogi uppfattas. Detta följdes av en kort beskrivning av vad en metafor är 
följt av tre frågor om hur respektive metafor uppfattas. Enkätens frågor är i form av fasta 
frågor, vilket innebär att respondenten får välja bland de svarsalternativ som ges på 
enkäten. Fördelen med fasta frågor är att de kräver en mindre ansträngning från 
respondentens sida, vilket kan öka deras vilja att medverka (Denscombe, 2000). 
Ytterligare en fördel är att svaren på ett enkelt sätt låter sig kvantifieras och jämföras. En 
nackdel med fasta frågor är att respondenten inte ges möjligheten att utveckla sina 
synpunkter. (ibid) Svarsalternativen bestod av fem olika ställningstaganden:  
 

 enbart till kvinnor 
 mest till kvinnor, men även män 
 lika mycket till både kvinnor och män 
 mest till män, men även kvinnor 
 enbart till män 
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2.5 Datainsamling 
 
Undersökningen utfördes på fyra olika platser, med utgångspunkt vid Luleå tekniska 
universitet där 80 enkäter samlades in under en förmiddag, vilket tog ungefär fyra 
timmar. Här var det främst studenter som fyllde i enkäten, men även någon enstaka 
anställd. För att öka respondenternas åldersintervall samlades 40 enkäter in på Sunderby 
sjukhus under en eftermiddag, vilket tog ungefär tre timmar och här var det enbart 
anställda som deltog. 40 enkäter lämnades på en grundskola i de anställdas postfack och 
ytterligare 40 enkäter lämnades på ett privat företag även här i de anställdas postfack. Ett 
problem vid enkätundersökningar är risken för bortfall (Ejvegård, 2003). Enligt Ejvegård 
(2003) finns det två slags bortfall; externt och internt. Vid externt bortfall svarar inte 
respondenten på enkäten och vid internt bortfall svarar respondenten inte på samtliga 
frågor, enkäten blir alltså ofullständigt ifylld(ibid). Vid denna undersökning gjordes inget 
bestämt urval och där av kunde det inte bli ett externt bortfall. För att effektivt samla in 
så många enkäter som möjligt valde jag, som tidigare nämnts, att själv gå runt med totalt 
120 enkäter och vänta medan respondenterna fyllde i svaren. På detta sätt kunde jag även 
svara på respondenternas eventuella frågor, dock bör förtydligas att jag var noga med att 
inte delge mina egna uppfattningar för att inte påverka respondenternas svar. De övriga 
80 enkäterna samlades inte in personligen utan lämnades till en grundskola och ett 
företag. Jag hade kontakt med en person inom respektive företag och dessa personer tog 
på sig ansvaret att samla in enkäterna. Enkäterna lämnades ut i de anställdas postfack och 
jag informerade även om att undersökningen var helt anonym. För att minska bortfallet 
av dessa enkäter gav jag dem en vecka på sig att svara och efter tre dagar satte jag upp en 
påminnelse utanför deras postfack. Av dessa 80 utlämnade enkäter återlämnades 31 
enkäter. Totalt lämnades 200 enkäter och av dessa besvarades 151 enkäter, ingen av 
enkäterna utgjordes av internt bortfall.  

2.7 Analys av data  
 
När samtliga enkäter hade samlats in numrerades de för att underlätta vid en eventuell 
felsökning. Därefter sammanställdes enkäterna i Excel. För att kunna analysera det 
insamlade materialet kodades svarsalternativen med en siffra mellan 1 och 5, där 3 
representerade en könsneutral uppfattning medan 1 och 2 lutade mer mot det kvinnliga 
och 4 och 5 lutade mer mot det manliga. De kodade svarsalternativen: 
 
1 – enbart till kvinnor 
2 – mest till kvinnor, men även män 
3 – lika mycket till både kvinnor och män 
4 – mest till män, men även kvinnor 
5 – enbart till män 
 
För att det skulle vara möjligt att dra slutsatser utifrån undersökningen beräknades 
medelvärdet för respektive analogi och metafor. Dessa medelvärden redovisades slutligen 
i tabeller och diagram för att göras mer lättöverskådliga. Medelvärdena gav en indikation 
om huruvida analogierna och metaforerna uppfattas som att de vänder sig till kvinnor 
eller män.  
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2.8 Metodproblem 
 
Vid utvärderingar av studiers eventuella metodproblem brukar ofta reliabilitet och 
validitet nämnas (Denscombe, 2000). Ejlertsson (2005) menar att reliabilitet vid en 
undersökning innebär att man ska kunna upprepa mätningarna vid ett annat tillfälle och 
få samma resultat. För ökad reliabilitet bör forskaren bland annat redogöra för 
forskningens syfte och så noggrant som möjligt beskriva hur forskningen genomfördes 
och motivera eventuella urval (Denscombe, 2000). Reliabilitet eftersträvades vid denna 
studie genom att redogöra för använd litteratur och för hur den avgränsades. Dessutom 
har mätinstrumentet, som är en enkät med fasta frågor, presenterats och tagits med som 
bilaga vilket torde utgöra goda förutsättningar för en utomstående forskare att uppnå 
snarlika resultat. Något som minskar denna undersöknings reliabilitet är att inget urval 
har gjorts. Dock ansågs det inte nödvändigt med ett bestämt urval vid denna studie. 
Vidare redovisades de använda nyckelorden vid litteratursökningen vilket gör det möjligt 
för andra forskare att använda sig av samma underlag som vid denna studie. Trost (2007) 
menar på att det sällan går att uppnå perfekt reliabilitet. Han menar vidare att de finns ett 
problem i att man förutsätter ett oföränderligt förhållande, eftersom vi hela tiden 
utvecklas och förutsättningarna förändras.  
 
Med validitet i en enkät menas frågornas förmåga att mäta det som man har till avsikt att 
mäta. För att undersökningen ska vara giltig och relevant är det viktigt att frågorna i 
enkäten formuleras på ett sådant sätt att man verkligen mäter det som ska mätas och 
ingenting annat (Ejvegård, 2003). För ökad validitet vid denna undersökning utformades 
enkäten utifrån syftet och därefter granskades den av min handledare. En nackdel med 
enkäter som mätinstrument är att respondenterna kan missuppfatta frågorna. Detta har 
dock till stor del kunnat minimeras, eftersom jag har varit närvarande vid insamlingen av 
120 enkäter och har då kunnat besvara respondenternas frågor.  
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3. LITTERATURÖVERSIKT 
 
Detta kapitel behandlar relevant litteratur som ligger till grund för undersökningen. Kapitlet inleds 
med att presentera olika förklaringar till varför män dominerar. Därefter ges förklaringar till vad 
analogier, metaforer samt diskurser är. Avslutningsvis beskrivs styrmodellen Balanced Scorecard. 

3.1 Förklaringar till att toppositioner domineras av män 
 
Trots stora framsteg inom jämställdheten domineras toppositioner inom organisationer av 
män. Exempelvis är politiken det mest jämställda samhällsområdet där toppositionerna på 
central nivå utgörs av en jämlik könsfördelning, men däremot på kommunal och regional 
nivå är det männen som dominerar. Näringslivet är det område där de främsta 
positionerna i stort sett helt uteslutande består av män, andelen kvinnliga VD:ar uppgår 
endast till 1 procent (Renstig, 2006).  
 
En förklaring till att kvinnor hindras från att nå toppositionerna ges av det så kallade 
glastaket. Glastaket har inget att göra med personlig kompetens eller egenskaper, utan är 
ett hinder som kvinnor som kategori möter inom organisationer. De kvinnor som lyckats 
ta sig igenom taket finner att de möter en vägg av tradition och fördomar, vilket gör det 
svårt för dem att lyckas nå toppen. (Wahl, 2001) 
 
Mäns dominans i ledande positioner kan förklaras med att ledarskap förknippas med 
manlighet, vilket stärker män i rollen som ledare (Westerberg, 1998). Marshall (1984) 
menar på att ledarskapskulturen präglas av maskulin symbolik och att män har blivit 
normen för ledarskap. Denna bild av män som ledare underlättar männens möjligheter att 
göra karriär, medan den samtidigt försämrar kvinnors möjligheter (Blom, 1998). En 
anställds utbildningsnivå och anställningstid i företaget samt om man arbetat på heltid 
anses vara faktorer som främjar karriären (Wahl, 2001). Under sin yrkesverksamma tid 
gör kvinnor avbrott på grund av att de får barn, vilket påverkar karriären negativt och 
brukar betraktas som en anledning till att det finns så få kvinnor i ledande befattningar 
(Davidsson & Cooper, 1987). Manliga chefer har oftast en partner som sköter hem och 
barn, medan kvinnliga chefer har delat upp ansvaret med sin partner (Blom, 1998). Blom 
(1998) menar vidare på att det är hemarbetet som måste bli mer jämställt för att kvinnor 
och män ska ha lika förutsättningar i karriären.  
 
Enligt Kanter (1977) är homogeniteten och konformiteten bland chefer stark. Deras 
behov av konformitet leder till homosocial reproduktion. Homosocialitet är en teori som 
har utvecklats av Jean Lipman-Blumen (1976) vilket kortfattat innebär att ”män som 
dominerar inom maktpositioner i samhället och inom organisationer identifierar sig med män och 
orienterar sig mot andra män”. Detta innebär med andra ord att manliga chefer reproducerar 
sig själva. Kanter (1977) menar på att chefsarbete präglas av osäkerhet, 
kommunikation och total hängivelse.  
 

• Osäkerhet - Osäkerheten ligger dels i svårigheten att förutsäga händelser i förväg 
och dels i att exempelvis utvärderingar formas av mänskligt omdöme. I brist på 
tydliga och objektiva mått har därför sociala kriterier, som exempelvis att ha rätt 
social bakgrund, tillhöra rätt klubb, ha en hög examen och vara presentabel blivit 
ett sätt att minska osäkerheten. Osäkerheten i arbetsförhållandena bland högre 
chefer för även med sig ett behov av att känna förtroende för dem man arbetar 
med, att veta att de tänker och agerar ungefär lika. (ibid) 
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• Kommunikation - Att veta hur man ska kommunicera och uttrycka sig som 
ledare är viktigt, eftersom chefers vardag präglas av kommunikation. Många 
chefer upplever det som viktigt att omge sig med andra chefer som 
kommunicerar på ett sätt som liknar deras egna. Manliga chefer känner sig osäkra 
på hur kvinnor kommunicerar och vad kvinnor menar när de uttrycker sig, där 
av väljer de andra män för att de ska kunna vara säkra på att de förstår och gör sig 
förstådda. (Kanter, 1977) 

 
• Total hängivelse - Att prioritera arbete före allt annat i livet anses som mer 

lojalt och förtroendeingivande. Det ska helst inte märkas av att det finns ett liv 
utanför arbetet. Detta är snarare att betrakta som en lojalitetsfråga, en fråga om en 
accepterad kultur bland chefer, än som ett prestationskrav. Kvinnor som helt 
öppet visar att det finns andra viktiga åtaganden i livet, som exempelvis barn, kan 
därför betraktas som osäkra kort och inte riktigt lojala mot företaget. (ibid) 

 
De kvinnor som finns på toppositioner inom organisationer har alla en sak gemensamt, 
de är i klar minoritet. Kanter (1977) kallar kvinnornas position för en avvikarposition. 
Att vara i avvikarposition ger upphov till tre olika effekter: synlighet, assimilering och 
kontrast. Dessa effekter medför att avvikaren, i detta fall den kvinnliga chefen, tvingas 
att bete sig på ett visst sätt.  
 

• Synlighet innebär att kvinnor uppmärksammas och syns mer än männen som är 
i majoritet. De blir representanter för kvinnor som kategori och deras prestationer 
ses som symboliska för vad kvinnor kan prestera. En kvinna bedöms som 
undantag när hon presterar bra, för om alla kvinnor hade varit lika kompetenta 
som hon, så borde ju könsfördelningen på toppositionerna sett annorlunda ut. 
Detta innebär att det är könstillhörigheten hos avvikaren som blir synlig och inte 
kompetensen. En kvinna i en avvikande position måste dessutom prestera bättre 
än sina manliga kollegor för att hon ska få sin kompetens erkänd. Samtidigt får 
hon inte prestera alltför bra, eftersom det skulle få männen att framstå som dåliga. 
(ibid) 

 
• Assimilering innebär att avvikare inte får vara individer. Detta beror på att det 

är lättare att generalisera utifrån en avvikare än utifrån majoritetsgruppen. Istället 
för kvinnans personliga egenskaper, så bedöms hon utifrån befintliga stereotyper 
och generaliseringar om kvinnor. Detta begränsar kvinnor till tilldelade roller, 
som upplevs som mycket begränsande. Exempelvis blir kvinnor på 
chefsbefattningar tagna för att vara sekreterare eller assistenter på kontoret 
alternativt fruar eller älskarinnor på affärsresan. (Kanter, 1977) 

 
• Kontrasteffekten innebär att majoriteten blir medvetna om sin egen kultur när 

en ny individ, en avvikare, kommer in i gruppen. Avvikaren upplevs som ett hot 
mot den rådande kulturen och för att skydda sig mot det upplevda hotet, 
markerar majoriteten vilken kultur som råder och under vilka förutsättningar 
vederbörande får delta. Majoriteten brukar utsätta avvikaren för olika slags 
lojalitetstest. En kvinna i avvikarposition måste exempelvis avvisa andra kvinnor 
från att bli delaktiga i gruppen, för att de manliga kollegerna ska uppfatta henne 
som lojal. Ett annat sätt för majoriteten att testa avvikaren är att utsätta henne för 
sexistiska skämt och genom att inte protestera kan hon visa att kvinnor minsann 
har humor. Ytterligare ett lojalitetstest är att få kvinnan att visa sin uppskattning 
över att hon får delta i gruppen, eftersom inte andra kvinnor har fått den äran. 
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(ibid) Om hon uppvisar ett missnöje eller en vilja att avancera, uppfattas hon som 
otacksam och illojal mot gruppen. Paradoxalt nog stärks den befintliga kulturen 
när en avvikare kommer in i gruppen som ett resultat av lojalitetstesten (Wahl, 
2001). 

 
För att bli aktuell för ledande befattningar är det viktigt att vara känd och 
uppmärksammad av de personer som har ansvaret för rekryteringar (Westerberg, 1998). 
Ofta finns det informella mentorsrelationer och nätverk där viktig information utbyts och 
konkurrens om ledarpositioner ständigt pågår (ibid). Eftersom kvinnor sällan finns i högre 
chefspositioner blir de inte kända för personer som har makt att rekrytera ledare till högre 
tjänster. De få kvinnor som faktiskt finns på toppositioner har inte samma förutsättningar 
som män att bli rekryterade, eftersom de inte är delaktiga vid de informella tillfällena 
(Wahl, 2001). Collinson och Hearn (1994) menar att mäns relationer på en arbetsplats är 
baserade på gemensamma och traditionellt manliga intressen och värderingar. Via dessa 
relationer identifierar sig män med varandra och detta leder till att kvinnor utestängs från 
gemenskapen (ibid). De enstaka kvinnor som finns på toppositioner kan där av känna sig 
obekväma och inte välkomna att delta i samtalet på samma sätt som män (Westerberg, 
1998). Det är vanligt att säga att kvinnor inte finns med i rekryteringsbasen eller att de 
inte finns på rekryterbar plats. Att kvinnor inte är delaktiga i rekryteringsprocessen ger 
utrymme för föreställningar, bland deltagande män, om att kvinnor inte har tillräckligt 
med ambition och kompetens. (ibid) 
 
3.2 Analogier och metaforer 
 
Bergström och Boréus (2005, sid. 264) beskriver en metafor på följande vis:  
 

”En metafor beskriver något i termer av något annat som det inte är, den överför 
betydelse från ett område till ett annat. Överföringen sker oftast från det välbekanta 
och konkreta till det mindre erfarenhetsbaserade och mer abstrakta”.  

 
Duit (1991) beskriver en metafor som likheter som har gjorts mellan två områden som 
inte nödvändigtvis har något gemensamt. Han menar vidare att metaforer provocerar 
fram avvikelser för att man ska tvingas söka efter likheter. Man kan känna igen en 
metafor genom att uttrycket eller ordet kan användas i ett annat sammanhang och om 
man dessutom tolkar det bokstavligt låter det orimligt för sammanhanget (Rosenblatt, 
1994). Lakoff & Johnson (1980) menar att metaforer är verktyg som vi använder både 
medvetet och omedvetet för att förstå vår omgivning. För att kunna tolka en metafor 
krävs, förutom kunskap om själva ordets grundbetydelse, en ganska omfattande kunskap 
om omvärlden (Stålhammar, 1997). Det innebär även att man bör kunna se vad som är 
väsentligt och allmängiltigt för att kunna relatera till relevanta kategorier. Människor 
inom samma kultur gör dessa tolkningar ett otal gånger varje dag utan att ens reflektera 
över det. Det som kan underlätta förståelsen av metaforer är ett stort ordförråd, men det 
som visat sig vara viktigare än ett stort ordförråd är erfarenheter av ords användning i 
flera och varierande sammanhang. En tydlig tendens är att förståelse och tolkning av 
metaforer tilltar med ålder samt allmän intellektuell och språklig utveckling. (ibid) 
Metaforer kan bilda analogier, där flera delar svarar mot varandra (Stålhammar, 1997). En 
analogi visar på likheter mellan två områden eller begrepp (Duit, 1991). En analogi 
används för att underlätta förståelsen av ett okänt område genom att dra likheter till ett 
känt område (Kipnis, 2005).   
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3.3 Diskurser 
 
Diskurs kan definieras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen”(Winther 
Jørgensen, 2000, sid. 7). Vårt språk är uppdelat i olika mönster som vi följer när vi agerar 
inom olika sociala områden, vilket bildar olika diskurser som exempelvis en ”politisk 
diskurs” eller en ”medicinsk diskurs”(ibid). Furusten (1996) beskriver en diskurs som en 
ram inom vilken produktion, spridning och konsumtion av uttryck för vissa händelser 
eller företeelser sker. Börjesson (2003) förklarar diskurs som talordningar och logiker som 
bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ”sant”, 
”trovärdigt”, ”förnuftigt”, ”gott” med mera. Han menar vidare att med diskurser skapas 
mening, sammanhang och förståelse. Så snart språk används så har verklighet 
konstruerats. Genom att namnge ting, grupperingar eller händelser har sammanhang 
skapats, verklighet har producerats. Diskurser bygger upp föremål, världar, sinnen och 
sociala relationer. (Börjesson & Palmblad, 2007) 
 
Den generella managementdiskursen är en generell konversation som förekommer i 
organisationers omgivning (Furusten, 1996). Denna diskurs kan av lekmän uppfattas som 
svårbegriplig, då termer och ord som används är exklusiva för just den gruppen utvalda 
personer. Genom att använda managementdiskurs i såväl samtal som i skrifter riktar man 
sig till sina gelikar, dem som talar och förstår detta kodade språk. De som är delaktiga i 
den generella managementdiskursen är bland annat lärare och forskare inom högskolor 
och universitet, managementguruer som skriver managementböcker med mera och 
managementkonsulter. Populära managementböcker som fått stor spridning har ett 
betydelsefullt inslag i formandet av denna diskurs. (ibid) 
 
3.4 Balanced Scorecard 
 
Undersökningar visar på att majoriteten av företagen i USA, Storbritannien och 
Skandinavien år 2000 använde Balanced Scorecard eller hade som avsikt att införa den 
(Olve, Petri, Roy & Roy, 2003). Balanced Scorecard, som är framtaget för näringslivet, 
har även haft stor framgång inom de svenska kommunerna. Med anledning av att de 
traditionella styrmodellerna inte längre levde upp till förväntade resultat, fick Robert S. 
Kaplan och David P. Norton, år 1990, i uppdrag av KPMG:s forskningsenhet att ta fram 
en ny modell för resultatmätning (Kaplan & Norton, 1996). De traditionella modellerna 
utgick från finansiella styrtal vilka beskriver det som har hänt och endast tar hänsyn till 
resultatet på kort sikt. Dessa styrtal var tillräckliga i industrisamhället då man inte 
behövde skapa framtida mervärde via investeringar i exempelvis kunder, leverantörer och 
teknologi. För att anpassa sig till dagens informationssamhälle utvecklade Kaplan, 
professor vid Harvard University, och Norton, konsult, modellen Balanced Scorecard. 
Denna modell tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella perspektiv såväl som att 
den tar hänsyn till dåtid, nutid och framtid. 1992 fick Kaplan och Norton sina upptäckter 
från studien publicerade i en artikel, ”The Balanced Scorecard – Measures That Drive 
Performance”, Harvard Business Review. Därefter publicerades ytterligare två artiklar om 
Balanced Scorecard i Harvard Business Review innan de beslöt sig för att slutligen, efter 
önskemål om ytterligare information, ge ut boken ”The Balanced Scorecard” 1996. 
(ibid) Syftet med modellen är att erbjuda ett övergripande verktyg att omvandla vision, 
affärsidé och strategi till målsättningar och styrtal som fördelas över fyra olika perspektiv: 
det finansiella-, kund-, process- samt lärandeperspektivet. Dessa perspektiv binds samman 
av ett orsak-verkan-samband och är beroende av varandra för att ett företag ska fungera 
bra. (ibid) 
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Det finansiella perspektivet - Det finansiella perspektivet definierar de långsiktiga 
målen för företag. Dessa mått visar om företagets strategi, implementering och utförande 
leder till förbättringar på den operativa nivån. Dessa mål bör tjäna som fokus för de mål 
och mått som finns i de övriga perspektiven. (Kaplan & Norton, 1999).  
 
Kundperspektivet - I Kundperspektivet identifierar företagsledningen företagets kund- 
och marknadssegment som de avser att konkurrera om. Med kundperspektivet blir det 
enklare att få fram de kundmått som är betydelsefulla för företaget, såsom 
kundtillfredsställelse, återköpsbenägenhet, kundvärvning och lönsamhet. De företag som 
vill leva kvar på marknaden måste förstå vad kunderna efterfrågar och utveckla produkter 
och tjänster som tillgodoser kundernas behov. I det balanserade styrkortets 
kundperspektiv ska visioner, affärsidéer och strategier omvandlas till vilka faktiska mål 
man har med sina marknadssegment och sina kunder. Företag som erbjuder alla kunder 
allt får en oklar inriktning och det håller oftast inte, därav måste företagen rikta in sig på 
vilket eller vilka marknadssegment och kunder de ska konkurrera om. (Kaplan & 
Norton, 1999)  
 
Processperspektivet - Processperspektivet rör de interna processer som har starkast 
inverkan på kundernas tillfredsställelse och möjligheterna att uppnå de finansiella målen. 
Traditionella modeller försöker förbättra befintliga verksamhetsprocesser, medan 
Balanced Scorecard modellen för det mesta identifierar helt nya processer. Detta 
perspektiv tar fram nya processer som är nödvändiga för att företagets strategi ska 
genomföras. (ibid) 
 
Lärandeperspektivet - Det fjärde perspektivet som Kaplan och Norton tar upp i sin 
bok är lärandeperspektivet. Detta perspektiv innehåller styrtal som förbättrar företagets 
lärande och tillväxt. För att skapa framtida vinster betonas vikten av att investera i 
traditionella områden såsom ny utrustning och produktutveckling, men även inom 
mindre traditionella områden. Företag bör även investera i infrastruktur; medarbetare, 
system och rutiner om det ska uppnå finansiella tillväxtmål på längre sikt. (ibid) 
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4 RESULTAT, ANALYS OCH TOLKNING 
  
Detta fjärde kapitel inleds med att kort beskriva enkätundersökningen. Därefter redovisas enkätens 
analogier och dessa analyseras ur ett ålders-, examens- och könsperspektiv. Detta följs av en 
motsvarande redovisning av enkätens metaforer. Avslutningsvis presenteras samlade analyser och 
tolkningar av resultat. 
 
4.1 Enkätundersökning 
 
I denna enkätundersökning har 151 respondenter deltagit. Av dessa är 103 kvinnor och 
48 män (se tabell 1).   
 

TABELL 1: Antal Respondenter 
 

 
 Antal Andel 
Kvinnor 103 68,2% 

Män 48 31,8% 
Summa: 151 100,0% 

 
Enkäten inleds med att fråga efter respondentens ålder, högsta examen och kön. För att 
besvara frågan om högsta examen finns det sex olika svarsalternativ: 
 

• Grundskola 
• Tvåårigt gymnasium 
• Tre-/fyraårigt gymnasium 
• Högskola/Universitet kortare än två år 
• Högskola/Universitet två år eller längre 
• Forskarutbildning 

 
Vid sammanställningen värderades svarsalternativen med en siffra mellan 1 och 6, där det 
första alternativet; grundskola värderades med en etta och det sista alternativet; 
forskarutbildning värderades med en sexa. För att se om utbildning hade någon påverkan 
delades svarsalternativen upp i två grupper, den första gruppen bestod av de tre första 
alternativen och den andra gruppen av de tre resterande. Ur detta framkom även att 
antalet respondenter fördelade sig ungefär lika inom dessa två grupper.  
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Figur 1: Respondenterna fördelade i två examensgrupper 
 
 

Enkäten utgjordes av tre analogier och tre metaforer (hämtade ur boken ”The Balanced 
Scorecard” av Kaplan och Norton) med fem stycken svarsalternativ. Respondenten fick 
svara på om de uppfattar att analogin/metaforen vänder sig:  
 

• enbart till kvinnor 
• mest till kvinnor, men även män 
• lika mycket till både kvinnor och män 
• mest till män, men även kvinnor   
• enbart till män  

 
Vid sammanställningen av enkäterna har svarsalternativen värderats med siffrorna 1-5, där 
det första alternativet ”enbart till kvinnor” har värderats med en etta och det femte och 
sista alternativet ”enbart till män” har värderats med en femma. ”Lika mycket till både 
kvinnor och män” har värderats med en trea vilket representerar könsneutralitet. 
Exempelvis om medelvärdet är lägre än tre betyder det att analogin/metaforen uppfattas 
som att den vänder sig mer till kvinnor än män och om medelvärdet överstiger tre 
betyder att analogin/metaforen vänder sig mer till män än till kvinnor. Den ursprungliga 
tanken var att dela upp enkätsammanställningen i två åldersintervall, 19-30 år och 31-63 
år (figur 2). Detta godtyckligt baserat på att det första intervallet torde bestå av flest 
studerande och det andra intervallet av flest yrkesverksamma, vilket även visade sig 
stämma. Ur detta framkom dessutom att deltagarantalet kunde delas ungefär lika inom de 
båda åldersintervallen.  
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Figur 2: Respondenterna fördelade i två åldersgrupper 
 

 
Nedanstående resultat presenteras i två huvudkategorier: Respondenternas uppfattningar 
om analogierna och respondenternas uppfattningar om metaforerna. En fördjupning har 
nedan gjorts inom respektive kategori, för att få en uppfattning huruvida resultatet 
påverkas utifrån variablerna ålder, examen, respektive kön. Resultaten presenteras med 
hjälp av diagram, för att göras mer lättöverskådliga.  

4.2 Respondenternas uppfattningar om analogierna 
 
Samtliga tre analogier är liknelser mellan hur man styr en organisation och hur man styr 
ett fordon. Den första analogin har gjorts mellan hur en pilot navigerar ett flygplan och 
hur en företagsledare styr en organisation. Den andra analogin är en navigationsanalogi, 
där en organisations VD jämförs med en kapten på ett fartyg. Den tredje analogin gör en 
liknelse mellan en kappsegling och organisationer. 
 
1. ”Skickliga piloter kan bearbeta information från många instrument så att de kan 
styra sitt plan. Faktum är att det är minst lika svårt att navigera dagens 
organisationer som att flyga ett flygplan. Företagsledare behöver, precis som piloter, 
kunna mäta flera aspekter av sin omgivning och insats för att nå det önskade målet.” 
 
2. ”Teorin bakom traditionell ledarskapsteori är att fartygets (affärsenhetens) kapten 
(VD) bestämmer dess kurs och fart. Besättningen (cheferna och personalen i 
frontlinjen) utför kaptenens order och implementerar hans plan.” 
 
3. ”Man bör som liknelse för dagens organisationer välja en kappsegling med skarp 
konkurrens och kraftiga väderomslag, istället för det ensamma fartyget som navigerar 
genom en stabil sjö mot ett angivet mål. I en kappsegling finns orderkedjan 
fortfarande kvar, men kaptenen läser hela tiden av omgivningen.  

4.2.1 Sammanställning av analogierna  
 
Sammanställningen presenteras i figur 3. Den första och tredje analogin har medelvärden 
(3,46 respektive 3,47) som visar att respondenterna uppfattar att de vänder sig något mer 
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till män än till kvinnor. Den andra analogin har det högsta medelvärdet (3,91) som visar 
att respondenterna uppfattar att den riktar sig mest till män.   

 

 
 

Figur 3: Analogiernas värden 
 

4.2.2 Analogier och variabeln ålder 
 
Den första och tredje analogin har relativt lika medelvärden (figur 4). Båda analogierna 
tyder på att de vänder sig mer till män än till kvinnor. Variabeln ålder visar att 
respondenterna i åldersgruppen, 31-63 år uppfattar de båda analogierna som mer riktade 
till män, än vad den yngre åldersgruppen gör. Den andra analogins medelvärden (3,88 
respektive 3,96) tyder på att den uppfattas vända sig mest till män. Även i detta fall är det 
den äldre åldersgruppen som uppfattar analogin som mer riktad till män än den yngre 
åldersgruppen gör.  
 
 

 
 

Figur 4: Uppfattningar om de tre analogierna utifrån variabeln ålder 
 

 
4.2.3 Analogier och variabeln examen 
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Medelvärdet för variabeln examen (figur 5) tyder på att den första och tredje analogin 
uppfattas som mer riktade till män av gruppen med högre examen, jämfört med gruppen 
med lägre examen. Däremot uppfattar gruppen med lägre examen den andra analogin 
som en aning mer riktad till män i förhållande till gruppen med högre examen. 
  

 
 

Figur 5: Uppfattningar om de tre analogierna utifrån variabeln examen 
 

4.2.4 Analogier och variabeln kön 
 
Medelvärdet för variabeln kön visar att det finns skillnad mellan kvinnor och mäns 
uppfattningar om analogierna (figur 6). Den första analogins medelvärde tyder på att den 
uppfattas som mer vänd till män av både kvinnor och män. Kvinnorna har dock en 
starkare uppfattning om att denna analogi riktar sig mer till män än vad männen har. Den 
andra analogins medelvärde tyder på att den vänder sig mest till män. Men i detta fall 
uppfattar kvinnorna den som nämnvärt mer vänd till män i förhållande till vad männen 
gör. Även den tredje analogin visar att uppfattningarna mellan kvinnor och män skiljer 
sig åt. Kvinnorna uppfattar analogin som mer vänd till män, vilket även männen gör men 
deras uppfattningar är dock närmare en könsneutral uppfattning.  
 

 
 

Figur 6: Uppfattningar om de tre analogierna utifrån variabeln kön 
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4.3 Respondenternas uppfattningar om metaforerna 
 
Metaforen i de tre följande meningarna har markerats med fet stil.  
 
1.”Kollisionen mellan nödvändigheten att bygga upp en långsiktig konkurrensförmåga och den 
statiska redovisningsmodellens fokusering på faktiska utfall har skapat en ny syntes: Balanced 
Scorecard.” 
 
2.”Personalen i frontlinjen måste förstå de finansiella konsekvenserna av sina beslut och 
handlingar.” 
 
3.”Den intellektuella eliten – chefer och ingenjörer – använde sina analytiska färdigheter till att 
formge produkter och processer… osv.” 

4.3.1 Sammanställning av metaforerna 
 
Sammanställningen presenteras i figur 7. Den första metaforen har ett medelvärde (3,17) 
som tyder på en relativt neutral uppfattning med en viss dragning mot att den vänder sig 
något mer till män än till kvinnor. Den andra metaforen har ett medelvärde (3,45) som 
antyder att respondenterna uppfattar att den vänder sig mer till män, i den tredje 
metaforen (medelvärde 3,48) är den uppfattningen än mer förstärkt. 
  
 

 
 

Figur 7: Metaforernas värden 
 

4.3.2 Metaforer och variabeln ålder  
 
Den första metaforen uppfattas som relativt könsneutral, men det finns skillnad mellan de 
två åldersgrupperna (figur 8). Åldersgruppen 19-30 år har en starkare uppfattning om 
könsneutralitet medan den andra gruppen, 31-63 år uppfattar metaforen som mer riktad 
till män än till kvinnor. Inom den andra metaforen (3,42 respektive 3,49) och inom den 
tredje metaforen (3,46 respektive 3,51) är skillnaden mellan de båda åldersgrupperna 
ungefär lika. Båda åldersgrupperna uppfattar metaforerna som mer riktade till män, men 
även här är det den äldre åldersgruppen som uppfattar metaforerna som mer vänd till 
män jämfört med den yngre gruppen.  
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Figur 8: Uppfattningar om de tre metaforerna utifrån variabeln ålder 
 

4.3.3 Metaforer och variabeln examen 
 
Medelvärdet för metafor 1 (figur 9) tyder på att respondenterna uppfattar den som mer 
riktad till män då värdet överstiger 3 (könsneutral). En analys av variabeln examen visar 
att respondenterna i gruppen med lägre examen uppfattar metaforen som mer riktad till 
män, än vad gruppen med högre examen gör. Den andra och tredje metaforen uppfattas 
en aning mer som riktade till män i jämförelse med den första metaforen. Sammantaget 
har gruppen med högre examen en starkare uppfattning om att metaforerna vänder sig 
till män i jämförelse med gruppen med lägre examen.  
 

 
 

Figur 9: Uppfattningar om de tre metaforerna utifrån variabeln examen 
 

 
4.3.4 Metaforer och variabeln kön 
 
Den första metaforens medelvärden visar på en skillnad mellan kvinnor och mäns 
uppfattningar (figur 10). Männen uppfattar metaforen som mer könsneutral medan 
kvinnorna uppfattar den som lite mer vänd till män än till kvinnor. Den andra 
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metaforens medelvärde tyder på att den uppfattas som mer vänd till män. Även här finns 
det en skillnad mellan kvinnor och mäns uppfattning. I detta fall är det männen som har 
en starkare uppfattning om att metaforen vänder sig mer till män. Även den tredje 
metaforens medelvärde visar att männen har en starkare uppfattning, än kvinnorna, om 
att den vänder sig till män.  
 

 
 

Figur 10: Uppfattningar om de tre metaforerna utifrån variabeln kön 
 

4.4 Samlade analyser och tolkningar 
 
En central utgångspunkt för denna studie är att organisationer domineras av en manlig 
kultur, där mäns kommunikation bygger på analogier och metaforer från bland annat 
sport och militären (Wahl, 2001). Ovanstående analyser visar på att respondenterna 
uppfattar att samtliga analogier och metaforer vänder sig mer till män, än till kvinnor. I 
de tre analogierna som analyserades används ledarpositioner som är att betrakta som 
traditionellt mansdominerande yrkeskategorier. Det kan förklara varför respondenterna 
även uppfattar att dessa vänder sig till män. De tre metaforerna som analyserades utgörs 
av ord som kan förknippas med sport- och militärterminologi, vilket av många 
förknippas med typiskt manliga aktiviteter (Alvesson, 1999; Wahl 2001).  
 
Utfallet från analogi 2 och metafor 1 skiljer sig från de övriga. Analogi 2 är en liknelse 
mellan en kapten på ett fartyg och en VD inom en affärsenhet. Denna analogi har det 
högsta medelvärdet 3,91, och uppfattas i relation till de övriga analogierna och 
metaforerna som mest riktad till män. En anledning till detta kan bero på att pronomen 
hans finns med i analogin, vilket tydligt visar vem som avses som mottagare av texten. 
Metafor 1, kollisionen, har det lägsta medelvärdet (3,17) av samtliga analogier och 
metaforer, vilket innebär att den uppfattades som mest könsneutral. Det är svårt att lämna 
en rimlig förklaring till varför metaforen uppfattades som mest könsneural. Kanske 
uppfattas begreppet ”kollision” som något som kan gälla både för män och kvinnor.   
 
Analysen av variabeln ålder visade att den äldre gruppen, 31-63 år, uppfattade samtliga 
analogier och metaforer som mer riktade till män, i jämförelse till den yngre 
åldersgruppen, 19-30 år. En förklaring till detta kan vara att högre ålder ger ett vidare 
perspektiv på omvärlden och en mer omfattande erfarenhet, vilket i sin tur resulterar i en 
viss typ av tolkning av hur analogierna och metaforerna uppfattas (jmf. Stålhammar, 
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1997). Det kan vara så att de med relativt högre ålder har erfarenhet av rådande 
könsmaktsordning, vilket för dem innebär att dessa ord och texter är ”könsmärkta”.   
 
En analys av variabeln examen visade att gruppen med lägre examen uppfattade analogi 2 
som något mer riktad till män, i jämförelse med gruppen med högre examen. Även 
metafor 1 uppfattades som något mer riktad till män av gruppen med lägre examen. De 
övriga två analogierna och två metaforerna uppfattades som mer riktade till män av 
gruppen med högre examen. Detta tyder på att de med högre examen generellt 
uppfattade texterna som mer riktade till män, i jämförelse med de med lägre examen. 
Utfallet är något svårtolkat, men en tänkbar förklaring kan vara att de med relativt lägre 
examen läser ut ordet ”hans” mycket mer explicit, i jämförelse med de med högre 
examen. Det är dock viktigt att poängtera att så inte alls behöver vara fallet.  
 
Slutligen; analysen av variabeln kön visade att kvinnorna uppfattade samtliga analogier 
och metafor 1 som mer riktade till män än vad männen gjorde. De två sista metaforerna, 
frontlinjen och den intellektuella eliten, uppfattade männen som mer riktade till män än vad 
kvinnorna gjorde. Ord som frontlinjen och elit, terminologi förekommande inom sport 
och militär, kan uppfattas som mer bekanta av män, vilket även Wahl (2001) framhäver.  
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5 SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE DISKUSSION  
 
5.1 Studiens slutsatser 
 
Syftet med denna studie var att öka förståelsen för hur managementlitteratur uppfattas ur 
ett könsperspektiv, genom att kartlägga analogier och metaforer från 
managementlitteratur. För att samla in så många uppfattningar som möjligt genomfördes 
en enkätundersökning, men undersökningens storlek är dock inte ett tillräckligt stort 
underlag för att dra några generella slutsatser. Den slutsats som kan dras från just denna 
studie är dock att de analogier och metaforer som analyserades uppfattades vända sig mer 
till män än till kvinnor. Vidare visade undersökningen att uppfattningarna bland 
respondenterna skiljde sig åt utifrån de olika variabler som analyserades. Den variabel som 
visade ett homogent resultat var ålder, där den äldre gruppen av respondenterna hade en 
starkare uppfattning om att samtliga analogier och metaforer vänder sig mer till män, 
jämfört med den yngre gruppen. Detta förklaras med att högre ålder ger ett vidare 
perspektiv på omvärlden och en mer omfattande världsbild. De övriga variablerna; 
examen och kön visade däremot ett mer heterogent resultat. Förklaringarna till detta kan 
man endast spekulera om.  
 
5.2 Avslutande diskussion 
 
I denna uppsats kartlades hur analogier och metaforer från boken ”The Balanced 
Scorecard” uppfattas ur ett könsperspektiv. Studien visade att respondenterna uppfattade 
att de analogier och metaforer som ingick i analysen vänder sig mer till män än till 
kvinnor. Detta kan betyda att framställningen i managementlitteratur inte ska beaktas som 
helt könsneutral. Det i sin tur kan innebära att managementlitteratur bidrar till att 
upprätthålla och förstärka en icke jämställd maktordning inom organisationer. Om 
managementlitteratur använder sig av ett manligt språk är det möjligt att den bidrar till att 
upprätthålla en manlig managementdiskurs, där det tas för givet att det är männen som 
styr utan att vi ifrågasätter denna rådande ordning. Det är givetvis inte bra av flera 
anledningar. För det första kan det bidra till att det är svårare för kvinnor att nå 
toppositioner inom organisationer, vilket sannolikt inte är bra sett ur ett bredare 
samhällsperspektiv. Det är inte ett självändamål att kvinnor ska leda och styra 
organisationer, men att kvinnor inte skulle kunna inneha ledande positioner just för att 
de är kvinnor tror inte jag på. För det andra, om vi tar för givet att män ska styra och 
leda organisationer kommer inte detta att ändras. Denna studie, och andra studier om 
jämställdhet, bidrar till att ifrågasätta detta socialt konstruerade antagande.  
 
Slutligen, en intressant tanke är hur managementlitteratur hade sett ut om det var 
kvinnor som dominerade toppositionerna och/eller om det var kvinnor som författade 
denna litteratur. Skulle i så fall andra analogier och metaforer dominera dessa texter. Hur 
skulle en managementbok som använder sig av denna analogi uppfattas: 
 

”Att styra en modern organisation är som att fostra barn. Du måste ha flera bollar i 
luften och kan aldrig slappna av. Du som ledare (mamma) är 100 % ansvarig dygnet 

runt under flera år”. 
 
Analogin ovan är givetvis förstärkt för att åskådligöra hur starkt könspräglad dagens 
managementlitteratur är, men meningen i analogin skulle helt klart kunna finnas 
med i framtida böcker om management. Vi får se om det någonsin kommer att bli 
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på detta vis nu när jämställdheten ökar inom våra familjer. Frågan är dock om 
denna analogi är så mycket bättre än de som finns idag.  
 
5.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Under studiens genomförande har flera reflektioner om fortsatt forskning skett. 
Framförallt känns det relevant att undersöka fler texter om management för att på så sätt 
förkasta eller verifiera en generalisering. Kommer fler studier visa liknande resultat som 
denna studie, eller är studiens resultat enbart giltig för det första kapitlet i boken ”The 
Balanced Scorecard”? Det är även relevant att fördjupa kunskapen som framkom i denna 
studies enkätundersökning, genom ett tydligare urval. Exempel på detta kan vara att 
undersöka om uppfattningarna skiljer sig åt mellan; offentlig och privat verksamhet, 
chefer på toppnivå och chefer på mellannivå.  
 
Ett resultat som helt klart borde undersökas mer på djupet är det faktum att de som var 
äldre uppfattade en tydligare könsriktning i budskapen från analogierna och metaforerna. 
Varför är det så? Djupintervjuer med några utvalda som klassificeras som äldre och yngre 
kan besvara den frågan. Slutligen, denna studie har baserats på ett antagande om att 
managementlitteratur befäster den manliga dominansen inom organisationer. Detta 
antagande måste prövas för att kunna valideras fullt ut. En framtida studie kan därför 
riktas mot att analysera hur texterna har utvecklats över tiden för att sedan jämföra med 
hur jämställdheten inom organisationer i olika kulturer har utvecklats under samma tid.  
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Enkätundersökning 
 
Denna enkät kommer att användas för att samla in uppfattningar om analogier och 
metaforer från boken ”The Balanced Scorecard” av Kaplan och Norton. Detta kommer 
sedan att sammanställas i en c-uppsats, som kommer att publiceras vid Luleå tekniska 
universitet.  
 
Hur gammal är du? _____år 
 
Din högsta examen:              Du är:  

  Grundskola                     Kvinna 
   Tvåårigt gymnasium       Man 

    Tre-/fyraårigt gymnasium    
    Högskola/Universitet kortare än två år   
    Högskola/Universitet två år eller längre   
    Forskarutbildning  

   Analogier
I nedanstående texter har en analogi (dvs. en retorisk liknelse mellan två begrepp) gjorts 
mellan hur man styr en organisation och hur man styr ett fordon. Uppfattar du att dessa 
analogier vänder sig till kvinnor, män eller till både kvinnor och män? 
 
1.”Skickliga piloter kan bearbeta information från många instrument så att 
de kan styra sitt plan. Faktum är att det är minst lika svårt att navigera 
dagens organisationer som att flyga ett flygplan. Företagsledare behöver, 
precis som piloter, kunna mäta flera aspekter av sin omgivning och insats 
för att nå det önskade målet. ” 
 
Uppfattar du att texten vänder sig: 

 enbart till kvinnor 
 mest till kvinnor, men även män 
 lika mycket till både kvinnor och män 
 mest till män, men även kvinnor 
 enbart till män 

 
  2. ”Teorin bakom traditionell ledarskapsteori är att fartygets 
(affärsenhetens) kapten (VD) bestämmer dess kurs och fart. Besättningen 
(cheferna och personalen i frontlinjen) utför kaptenens order och 
implementerar hans plan.” 
 
Uppfattar du att texten vänder sig: 

 enbart till kvinnor 
 mest till kvinnor, men även män 
 lika mycket till både kvinnor och män 
 mest till män, men även kvinnor 
 enbart till män 
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3.”Man bör som liknelse för dagens organisationer välja en kappsegling 
med skarp konkurrens och kraftiga väderomslag istället för det ensamma 
fartyget som navigerar genom en stabil sjö mot ett angivet mål. I en 
kappsegling finns orderkedjan fortfarande kvar, men kaptenen läser hela 
tiden av omgivningen.” 
 
Uppfattar du att texten vänder sig: 

 enbart till kvinnor 
 mest till kvinnor, men även män 
 lika mycket till både kvinnor och män 
 mest till män, men även kvinnor 
 enbart till män 

Metaforer 
I nedanstående meningar har man använt sig av en metafor (dvs. en liknelse), som har 
markerats med fetstil i meningarna. Uppfattar du att dessa metaforer vänder sig till 
kvinnor, män eller till både kvinnor och män? 
 

4. ”Kollisionen mellan nödvändigheten att bygga upp en långsiktig konkurrensförmåga 
och den statiska redovisningsmodellens fokusering på faktiska utfall har skapat en ny 
syntes: Balanced Scorecard. ” 
 
Uppfattar du att metaforen vänder sig: 

 enbart till kvinnor 
 mest till kvinnor, men även män 
 lika mycket till både kvinnor och män 
 mest till män, men även kvinnor 
 enbart till män 

 
 

5. ”Personalen i frontlinjen måste förstå de finansiella konsekvenserna av sina beslut och 
handlingar. ” 
 
Uppfattar du att metaforen vänder sig: 

 enbart till kvinnor 
 mest till kvinnor, men även män 
 lika mycket till både kvinnor och män 
 mest till män, men även kvinnor 
 enbart till män 

 
6. ”Den intellektuella eliten – chefer och ingenjörer - använde sina analytiska färdigheter 

till att formge produkter och processer..” 
 
Uppfattar du att metaforen vänder sig: 

 enbart till kvinnor 
 mest till kvinnor, men även män 
 lika mycket till både kvinnor och män 
 mest till män, men även kvinnor 
 enbart till män 

Tack för Din medverkan! 
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