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Förord 

 

Vi vill börja med att framföra ett stort tack till de som har varit delaktiga i vårt 

uppsatsarbete. Våra opponenter men framförallt vill vi tacka vår handledare Anthony 

Lindgren för hans stöd och goda råd samt ett stort tack till Elisabeth Berg.  
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Abstract 

 

This essay treats why it is so few women in the leadership in higher positions in Sweden 

today in the private sector. The essay aim to analyse this question through a culture 

perspective since norms and stereotypes plays an important part in this topic. The study 

is a theoretical one, and it analyse scientific published contributions and deal with the 

field of study in stereotypes, gender, power, leadership, socialisation, equality between 

the sexes, and the work distribution between sexes, how women and men divide the 

work between them in both labour and home. The fundamental theory is Bourdieus 

study of the male-dominated society and how it influence in society even today. 

Conclusion is that more men than women are bosses and leaders in higher corporations 

and positions even though it is more women than men that graduate a degree in the 

society today. Therefore it is probably stereotypes, norms and the way the organization 

is structured and how the employer recruit leaders in the work that put obstacle for 

women how intend to make a career.   

 

  

 



 iv 

Sammanfattning 

 

Vi kan i Sverige vara stolta över att flera år i rad blivit utsedd till ett av världens mest 

jämställda land. Men om man tittar närmare på forskning och statistik om jämställdhet i 

Sverige blir man förvånad över att vi kommer högst på listan år efter år, samtidigt som 

man blir lite oroad för hur det ser ut i resten av länderna som finns på listan. Sanningen 

är den att i Sverige är kvinnor starkt underrepresenterade på ledande positioner inom 

privata sektorn, samtidigt som de dominerar inom service yrken där lönerna i regel är 

lägre, och möjligheterna till avancemang i karriären är färre . Trots att det har skett 

många förändringar och förbättringar för kvinnans del i samhället så har den manliga 

dominansen med den hierarkiska uppdelningen mellan könen lyckats överleva historien 

och kvarstår i allra högsta grad än idag. Organisationskulturen och ledarskapet har 

formats av och för män med historiskt skapade normer och regler genom att kvinnan är 

relativt ny på detta manliga fält ses hon som avvikare ”tokiens” genom sitt sätt att vara 

och agera då detta går emot alla föreställningar som acossieras med ledarskapet. Vi har i 

vårt arbete velat studera forskningen svar på vad som hindrar kvinnor från att bli chefer. 

Det vi har funnit är att forskningen har identifierat små eller inga olikheter mellan könen 

i fråga om ledarskapsstil, inte heller har man funnit att kvinnor saknar den kompetens 

som krävs för att bli chef. Orsaken har i stället förklarats med organisationskulturen, 

historiskt och kulturellt skapade stereotypa föreställningar om kvinnlighet och 

manlighet, det vill säga sociala konstruktioner av kön i samhället. Stereotypa 

föreställningar om att kvinnor inte blir chefer för att de inte vill eller kan är myter som 

stärker föreställningarna och samtidigt underminerar kvinnors motivation till att söka 

dessa positioner och därmed påverkas även deras positioner i samhället. 
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1 

 

 

I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund/problemdiskussion som leder fram till 

uppsatsens syfte. I kapitlet behandlas även de avgränsningar som uppsatsen håller sig 

inom. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Sverige ses som ett av världens mest jämställda land, samtidigt har vi en av världens 

mest könssegregerade arbetsmarknader där kvinnorna övervägande finns inom den 

offentliga sektorn med yrken med sämre löner jämfört med mansdominerade yrken och 

färre möjligheter till karriär avancemang. Problematiken gör sig särskilt tydlig när man 

ser till ledande positioner i privata sektorn där 72 % är män(61 % enligt mätningar från 

2013)
1
. Ser man till topp positionerna som i regel finns i den privata sektorn dominerar 

männen nästan uteslutande. Statistiken visar att uppfattningen om att Sverige är ett 

jämställt land där kompetens och inte könstillhörighet styr möjligheten till karriär är en 

myt. Då det är fler kvinnor än män som tar högskoleexamen blir det tydligt att bristande 

kompetens inte kan vara en orsak till det låga antalet kvinnor på ledande positioner 

däremot kan en del av orsaken vara att kvinnor och män till viss del utbildar sig inom 

olika områden . 
2
  Oavsett vad orsaken till det låga antalet kvinnliga chefer i privata 

sektorn består i så visar statistiken tydligt att män tjänar mer på att utbilda sig än vad 

kvinnor gör, då män har större lönespridning än kvinnor oavsett yrke eller sektor.
3
 

Många förändringar och förbättringar har skett för kvinnornas situation i samhället 

under årens lopp men fortfarande finns mycket kvar att göra. Kvinna och ledarskap är 

ett både populärt och, då det har med jämställdhet att göra, laddat ämne som ofta tas upp 

både i media och inom forskningen. Vårt eget intresse väcktes i och med litteratur vi 

studerat under våra år på sociologiprogrammet där vi fick en insikt i hur konstruktionen 

av kön skapas i olika sammanhang, och genom Bourdieu och hans teorier om det socialt 

konstruerade könet väcktes intresset för ämnet. Faktorer som den könssegregerade 

arbetsmarknaden där kvinnodominerade yrkesgrupper tjänar mindre än 

                                                 
1
 SCB 2012:102-103(enligt mätningar i scb 2013 är siffran bland chefer i privat sektorn något annorlunda 

39%kvinnor och 61% män medan förhållandena är omvända i offentliga sektorn 74% kvinnor och 26% 

män .Bland chefer  i samtliga företag 36% kvinnor och 64% män. Privatägda företag har 34% kvinnliga 

chefer och 66% manliga chefer)SCB,Kvinnor och män i näringslivet, 2013:5-6 
2
 SCB, på tal om kvinnor och män,2012: 35-36 

3
 SCB, på tal om kvinnor och män,2012:73-75,77 
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mansdominerade, i kombination av att vi är två kvinnor inne på vårt sista år på 

sociologiprogrammet och därmed på väg ut i arbetslivet och ut i denna del av 

verkligheten, gjorde att ämnet kändes relevant för oss. Vanliga motiveringar man hör 

genom den allmänna debatten till varför det är så få kvinnliga chefer är att kvinnorna 

inte söker till dessa positioner på grund av bristande kompetens på området att de 

utbildar sig inom ”fel” områden och på grund av att de föder barn och därefter 

prioriterar familj och barn. Då ingen av dessa enkla förklaringar till problemet övertygat 

oss helt vill vi undersöka vad forskningen ger för förklaringar till ”varför det finns så få 

kvinnliga chefer i privata sektorn” samt vilka orsakerna till detta kan vara dvs. vad det 

är som hindrar kvinnor att göra karriär?  

 

Tittar man på chefsbefattningar så är det övervägande män som innehar den positionen 

främst i privata sektorn är mansdominansen tydligast 
4
därmed blir ojämställdheten 

slående i denna del av arbetsmarknaden.  Vad kan det beror på att det är så få kvinnliga 

chefer och då framförallt inom de högre nivåerna i privata sektorn? Kan de bero på att 

kvinnor oftast befinner sig inom serviceyrken som i regel ger sämre betalt och färre 

möjligheter till karriärs avancemang än mansdominerade yrkesgrupper. Beror detta i sin 

tur på det på det androcentriska omedvetna och symboliska våldet som genom 

socialisationsprocessen formar oss som individer till specifika köns habitus och 

stereotyper som utgör grunden för individens sätt att förhålla sig till sin omvärld genom 

tankar, handlingar och val som sedan görs i framtiden?  

 

 

 

1.2 Syfte  

 

Syftet med vår studie är därför att låta forskningen besvara frågan: ” Varför finns det 

så få kvinnliga chefer i den privata sektorn i dagens Sverige”? Består hindren av 

organisatoriska, strukturella, politiska eller individuella faktorer och kan dessa faktorer 

kopplas samman med stereotypa samhällsnormer och könssocialisationen?   

 

 

                                                 
4
 Hänvisning till fotnot 1 
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1.3  Avgränsning 

 
Vi har valt att undersöka och analysera befintlig kunskap i ämnet och ge en bild av 

forskningen på ämnet från 1970 fram till i dag, samt att med hjälp av Bourdieus 

teoretiska ramverk koppla detta till hinder och problem som kvinnor med ambition att 

göra karriär inom denna del av arbetsmarknaden möter.  Vi har avgränsat oss till att 

undersöka varför det är så få kvinnliga chefer i den privata sektorn i dagens Sverige 

eftersom det är inom denna del som mansdominans bland chefer är tydligast
5
. En 

följdfråga som vi även diskuterar är varför kvinnliga chefer är fler i offentliga sektorn? 

Beror detta på könsstrukturer som skapats av socialisationsprocessen? 

  Inom ämnet kvinna och ledarskap/ chefskap finns en hel del perspektiv och 

inriktningar. Vi har valt  ett makt/genusperspektiv i uppsats arbetet av kvinnliga chefer i 

privata sektorn ,vilket vi berättar om i metoddelen. Vårt syfte har utformats utifrån två 

hypoteser som vi kopplar till vår frågeställning: 

 Hur stereotypt tänkande och stereotypa normer i samhället påverkar synen på 

manlighet och kvinnlighet samt dess påverkan på ledarskapbegreppet .  

Hur könssegregering i arbetslivet bidrar till att upprätthålla stereotypa 

samhällsnormer kring kön.  

Dessa hypoteser kan kopplas till organisatoriska, politiska, strukturella och 

individuella hinder till varför det finns så få kvinnliga chefer i privat sektorn. 

 

 

METOD Med hjälp av dessa hypoteser/teorier och med hjälp av Bourdieus teori om 

kön/genus har vi avgränsat oss och sökt förklaringsmodeller till den frågeställning vi 

skapat ”Varför det finns så få kvinnliga chefer i den privata sektorn i dagens Sverige”. 

Vi vill ta reda på om dessa hypoteser utgör hinder för kvinnor att skapa sig och även 

behålla chefspositioner i denna del av sektorn i dagens svenska samhälle. På grund av 

ämnets komplexitet har vi inte strävat efter att ge ett exakt och enkelt svar på 

frågeställningen utan valt att analyser och diskutera forskningens svar med hjälp av 

Bourdieus sociologiska begrepp och därmed sammankopplat teori och empiri. Vårt 

arbete studerar ett fenomen på strukturell nivå men även på gruppnivå eftersom vi 

använder kvinnor som grupp och kvinnor som grupp kan i sin tur ange individuella 

orsaker till varför de upplever att de hindras göra karriär. Eftersom vi analyserat 

                                                 
5
 SCB, på tal om kvinnor och män, 2012:102-103 (se även fornot1) 
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samhällsstrukturen genom Bourdieus begrepp hur denna bidragit till att skapa normer, 

värderingar och stereotypa tankesätt som begränsar främst kvinnor i vardag och i 

arbetsliv sker studien även på symbolisk nivå. Målet med uppsatsen är att beskriva och 

analysera tidigare forskning och väcka nya frågeställningar på tidigare svar. Att förstå 

problematiken av de låga antalet kvinnliga chefer och ledare i denna sektor, hur detta 

har uppstått och varför det fortskrider. Bourdieu var ett självklart val för oss då han 

problematiserar den manliga dominansen i samhället genom teoretiska begrepp som 

symboliskt våld, könhabitus och androcentriskt synsätt som har hjälpt oss att göra 

begreppsmässiga analyser. 

 

 Bourdieus teoretiska begrepp har vi hämtat från böckerna Distinction ,1986.Praktiskt 

förnuft ,1995. Den manliga dominansen, 1999. Sociologiskt lexikon, 2001. Klassisk och 

modern samhällsteori, 2007.  Contemporary sociological theory ,2006. 

 Då frågeställningen har att göra med både organisation, könssegregering, 

könsmaktsordning, chefskap/ledarskap och genus studerade vi bland annat böckerna 

Kön och organisation, 1999. Ledare makt och kön, 1997.  Kvinna och chef i offentlig 

förvaltning, 2000.  Organisationsutveckling och jämställdhet, 2001.  Det kallas manshat, 

1996. Samt Makt och kön, 1997.  Dessa har hjälpt oss att greppa den historiska 

utvecklingen kring köns segregering genom ett maktperspektiv och hur mekanismerna 

kring företag och organisations ledning ser ut, samt hur personal inom organisation och 

företag ser på kvinnligt och mannligt ledarskap genom undersökningar som presenteras 

i böckerna. Vi har även hämtat statistik och fakta från statistiska centralbyrån, SCB, på 

tal om kvinnor och män, 2006 och 2012. SCB. Kvinnor och män i näringslivet 2013. 

nationalencyklopedin, och kvinnovetenskaplig tidskrift Wahl, Anna, Företagsledning 

som konstruktion av manlighet ,1996/nr 1. Tuija Muhonen, kvinna och chef en karriär i 

motvind, chefstidningen,2010 ( Docent i psykologi och forskare för tillämpad 

arbetslivsforskning i Malmö ).  Samt från forskningsresultat i boken Ledare makt och 

kön , rapporter om fördelning av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan 

kvinnor och män, SOU 1997:35, och därmed fått en anknytning till dagens samhälle. 
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1.4 Metod diskussion 

Här beskrivs hur vi gått till väga vid insamling och analys av material, hur vi tänkt och 

motiverar de val av teoretisk och empiriskt material och hur uppsatsen avgränsats. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera vetenskapens förklaring till den 

låga andelen kvinnliga chefer i privata sektorn. För att ta reda på detta har vi använt oss 

av tidigare nämnda hypoteser kopplat till frågeställningarna:”Vad är orsakerna till att 

det finns en minoritet av kvinnliga chefer i privata sektorn? och vad är det som utgör 

hindren för dessa kvinnor? Beror det på strukturella, politiska, organisatoriska eller 

individuella hinder? Dessa faktorer går in i varandra genom att de strukturellt påverkar 

varandra, eftersom politiken i ett land kan påverkar strukturen i en organisation, 

strukturen i en organisation kan i sin tur forma en individs beteende och val och utgör 

därmed ett individuellt hinder där individer väljer bort vissa yrken och helt enkelt inte 

ser vissa yrken och arbetsområden som en möjlighet vilket i förlängningen kan 

resulterar i en könssegregerad arbetsmarknad med könsstereotypa samhällsnormer där 

kvinnor och män tillskrivs olika värden . Vi är alltså alla en del av denna process som 

strukturerar ett visst beteende, stereotyper, normer det vill säga allt som formar oss som 

individer sammankopplas med dessa begrepp och skapar hinder för kvinnor att nå högre 

chefspositioner. Hur kan då dessa hinder påverka och försvåra processen för kvinnor 

som vill göra karriär och varför är det så få kvinnliga chefer i just privata sektorn, en 

följd fråga till denna blir automatiskt varför kvinnliga chefer är fler inom offentliga 

sektorn, har det att göra med könsstrukturerna och könssocialisationen. Detta fenomen 

ansåg vi var användbart att studera genom Bourdieus teoretiska begrepp på kön. 

 

Vi har samlat in befintlig kunskap i ämnet kvinna och chef med inriktning på genus och 

könsmaktsordning och sedan koppla det till kritik från Bourdieus teoretiska bakgrund 

som utgör tyngden i analysarbetet av uppsatsen. Studien är en sekundär analys av 

tidigare forskning där vi har sökt förståelse för orsaken/orsakerna med det låga antalet 

kvinnliga chefer i privata sektorn. Metoden är att låta befintlig kunskap om ämnet 

berätta hur vetenskapen besvarar frågan ”varför det är så få kvinnliga chefer” och vilka 

hinder som ligger bakom att färre kvinnor än män gör karriär inom privata sektorn där 
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mansdominansen är större än inom den offentliga enligt statistik från SCB.
6
 Ambitionen 

med arbetet har inte varit att ge ett exakt svar på denna frågeställning då den är så 

komplex och mångfasetterad, utan istället analysera befintlig fakta som rör ämnet 

kvinna och ledarskap/chefskap och koppla detta till teoretiska begrepp som beskriver 

konstruktionen av kön i samhället. Valet av metod tillkom genom studiens syfte.  

Vi började med att samla in och analysera information och empirisk data som var 

relevant till vår frågeställning med inriktning makt/maktfördelning, genus och 

ledarskap/ chefskap. Då ämnet är populärt och informationen är stor skapas en osäker 

terräng där det är oklart vilka perspektiv som kommer bli rådande, av den enorma 

mängd av information och olika riktningar som finns på ämnet har de varit svårt att göra 

ett urval vilket medförde att arbetet till att börja med blev rätt omfattande, I efterhand 

har vi därför fått sortera bort överflödig information som vi ansåg hade mindre 

betydelse för frågeställning och syfte. Att vi använder makt/genus i vår analys av teori 

och empiri är på grund av att de kan kopplas ihop med makt och fördelningen av 

makresurser i samhället där männen har större möjlighet att bestämma och påverka då 

de främst sitter på ledande positioner helst i den privata sektorn . Samtidigt pekar det av 

de empiriska material i arbetet på köns segregering på arbetsmarknaden med 

kvinnodominerade yrken som i regel har sämre lön, status och sämre möjligheter till att 

avancera i sina yrken än i mansdominerade yrken,
7
 samt att de som sagt är övervägande 

män som sitter på de ledande positionerna i näringslivet dvs. privata sektorn 
8

.  

Någonting händer efter familjebildandet vilket även statistik bevisar. Det är 

övervägande kvinnor som tar på sig det största ansvaret av vård av barn och det 

obetalda arbetet i hemmet.
9
Vad detta beror på har med många olika faktorer att göra, 

men en viktig faktor har att göra med samhällsnormen som vi vidareutvecklar i 

diskussionen och förklarar varför vi anser att detta leder till att färre kvinnor än män blir 

chefer/ledare i topp positioner . Vi kopplar makt perspektivet till Bourdieus begrepp om 

symboliskt våld och det symboliska kapitalet som reproducerar den androcentriska 

världsbilden och de strukturella, organisatoriska, individuella och politiska hinder för 

kvinnor som strävar efter karriär
10

.  

 

                                                 
6
 SCB,På tal om kvinnor och män,2012:102.103.SCB,Kvinnor och män i näringslivet,2013:5-6 

7
 Redskin & Padavic, 1994, Nyberg,Sundin, Kön och organisation,1999:9 

8
 SCB, På tal om kvinnor och män, 2012:102-103 

9
 SCB, På tal om kvinnor och män,2012:38-39,40,43 

10
 Bourdieu, Den manliga dominansen, 1999:47-56 
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 Som sagt efter materialinsamling analys och sortering av perspektiv kopplade vi ihop 

det med Bourdieus teori, därigenom fick vi en djupare bild av fenomenet och 

användbara begrepp att arbeta med. Valet av Bourdieu som teori skedde då vi under 

tidigare kurser tagit del av Bourdieus teorier och genom boken ”Den manliga 

dominansen” väcktes intresset för ämnet. Att studera Bourdieu har varit intressant och 

lärorikt men inte alltid helt lätt då hans texter ibland varit väldigt svårtolkade, därför har 

vi fått läsa och diskutera vissa texter och åsikter flera gånger och även studerat Bourdieu 

via sekundära källor för att klargöra vissa åsikter och resonemang, detta är anledningen 

till att vi ibland använder flera källor för att förklara hans begrepp. Bourdieus teori 

belyser motsättningarna i samhället mellan de som har och inte har makt och genom ett 

genusperspektiv kan maktfördelningen därmed jämföras mellan den ojämlika 

maktfördelningen mellan könen som är central för våran studie, varför vårt samhälle har 

styrts och även än i dag till stor del styrs av mäns perspektiv och normer. Ett stort OBS 

bör dock tilläggas att Bourdieus Franska samhälle skiljer sig i viss mån från det Svenska 

då jämställdheten kommit längre här
11

 och detta har vi varit medvetna om, att Bourdieu  

själv är en produkt  av de samhälle som format honom och därmed  är även hans teorier  

det. Vi tycker ändå att Bourdieus teorier har väckt tankar och frågeställningar om den 

samhällsstruktur som vi och många med oss tagit som naturligtgivna och självklara . 

Bourdieu har skrivit om det androcentriska omedvetna genom ett genusperspektiv i sin 

bok ”Den manliga dominansen” där han problematiserar detta. Andra böcker av 

Bourdieu vi läst är ”Distinktion” och ”Praktiskt förnuft” där får man en uppfattning om 

hur hans begrepp och teori ”föddes” och utvecklades, dessa är bra att läsa innan man 

fördjupar sig i ”Den manliga dominansen” eftersom den knyter ihop alla teoretiska 

begrepp till ett enhetligt samhällsperspektiv . 

 

 Till urvalet av det empiriska materialet använder vi redan befintliga studier om ämnet 

utförd av andra än oss själva, vilka är av både kvalitativ samt kvantitativ karaktär, så 

kallat sekundär data . I urvalsprocessen har vi tagit hänsyn till både reliabilitet och 

validitet samt haft etiska frågor i åtanke genom att kritiskt ha granskat forskningen 

innan vi valt att ta med det i arbetet. Eftersom arbetet med uppsatsen dragit ut på tiden 

har vi i ett senare skede uppdaterat statistik från SCB som blivit inaktuell. 

                                                 
11

 Exempelvis kan nämnas att vi inom politiken har en relativt jämn könsfördelning(SCB, på tal om 

kvinnor och män 2012:92-93, riksdagens sammansättning), vilket inte är fallet då vi tolkat Bourdieus 

texter. 
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Val av sekundäranalys metod 

 

Första tanken var att genomföra egna intervjuer, men genom litteraturen på ämnet har vi 

förstått att det kan vara svårt för de kvinnliga cheferna att ge en objektiv bild av deras 

situation samt hur det egentligen varit att ta sig fram till dessa positioner. En vanlig 

reaktion bland kvinnorna är att försvara det system som orsakar problemen och hinder 

för dem i deras karriärs strävan. Samt att förneka dessa problem i en slags lojalitet och 

tacksamhet gentemot det organisation, ledarskap och rekryterings system, som färgats 

av könsmaktsordningen i samhället och som de äntligen får vara del av.  Då detta är ett 

ämne som handlar om jämställdhet och genus, är det ett laddat ämne som kräver en viss 

vaksamhet då det medför att samma fråga kan undersökas och tolkas på många olika 

sätt (detta gäller även då de kommer till statistik och mätningar från SCB) och att svaren 

färgas av vem och hur frågan ställs. Detta då forskaren själv är en del av det samhälle, 

den kultur och delaktig i skapandet och återskapandet av det samhällsfenomen som 

undersöks
12

.  

 

Med detta i baktanken är vår ambition att ständigt sträva efter objektivitet(Med 

objektivitet menar vi att analysarbetet har utförts genom ett reflekterande synsätt om oss 

själva och vår omgivning för att på detta sett försöka skapa en så objektiv bild som 

möjligt av de fenomen vi studerar) vi gjorde den bedömningen att en arbetsmetod av 

sekundär analys skulle passa vår arbetsätt bäst då vi inte påverkar de frågor som ställs 

och vi kunde dessutom lägga mer tid på analysen i arbetet. Vi tycker det är viktigt att 

belysa vår frågeställning genom ett historiskt och kulturellt perspektiv då ämnet har att 

göra med föreställningar och stereotypa uppfattningar om kvinnor och män hur vi är och 

bör vara, vilket skapas och återskapas genom historiens, kulturens och 

samhällsutvecklingens gång. Med detta sagt bör läsaren vara medveten om att uppsatsen 

är genomfört av två personer med ett sociologiskt perspektiv med genus och 

maktperspektivet som dominerande inslag i analys av arbete och diskussion, genom 

vaksamhet och medvetenhet om våra egna förutfattade meningar i ämnet kön, genus och 

ledarskap har vi försökt skapat en så objektiv och neutral bild av fenomenet som möjligt, 

vi har haft detta i åtanke både vid urval av data och analys, vi har även haft i åtanke att 

                                                 
12

 Wallace& Ruth, Contemporary Sociological Theory 2006:76 ,Bourdieu, Den manliga dominansen, 

1999: 17                                               
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vi inte själva har någon egen erfarenhet av ledarkap/chefskap eller har någon i våran 

omgivning som har det vilket kan vara till en nackdel i analysarbetet.  

 

 

1.5 Etiska överväganden och aspekter 

 

Inom all forskning kommer etiska och moraliska problem upp, en vetenskapsman skall 

vara ärlig, göra sitt bästa och försöka undvika att bli lurad samt undvika att lägga 

moraliska synpunkter på forskningen. Forskaren bör sträva efter att vara objektiv ”att 

vara saklig och opartisk”
13

och inte blanda in känslor eller värderingar i studien, 

könsaspekten bör inte ta överhand så att andra aspekter eller tolkningar på ämnet skyms, 

detta göra att man övertolkar eller lägger in egna personliga värderingar. Man kan 

reducera ”överkänsligheten” genom feedback och åsikter från andra 
14

. Att forska på ett 

område som rör genusfrågor kräver viss reflektion.  

 

Då vi själva är kvinnor och delaktiga i ett samhälle och en kultur som vi valt att 

undersöka kan problem med att vara neutrala och objektiva i vår tolkning och vårt urval 

uppkomma. Genom att vara uppmärksamma på detta samtidigt som vi skapat oss god 

kunskap i ämnet ledarskap, organisation, genusvetenskap samt att vi tagit del av 

tillförlitlig statistik i ämnet i fråga har vi försökt eliminera eventuella övertolkningar 

och selektering. Genus undersökningen genomfördes på en kulturell nivå genom att vi 

undersökt kulturen i samhället och dess påverkan på kvinnor och deras val. Det är 

viktigt att vara medveten om att företeelser och fenomen som hänt i ett visst historiskt 

skeende är en återspegling av just denna tids kulturella normer och värderingar dvs.  

sociala konstruktioner och enligt Anna Wahl beskrivs begreppet ledarskap både i teori 

och praktik ur ett könsneutralt perspektiv. Att män dominerar på ledande positioner görs 

därmed som till något självklart och oproblematiskt att kvinnorna är få på ledande 

positioner säger teorin inget om vilket framstår som att kvinnor inte vill eller inte kan. 

Det är därför viktigt att i forskningssammanhang som detta förstå mekanismerna som 

ligger bakom just denna företeelse samtidigt som man inte kan nonchalera 

könsaspekten
15

, I arbetet med uppsatsen har vi stött på motsägelser och inkonsekvenser 

                                                 
13

 Brante,T.Andersen, H, Sociologisktlexikon 2001:225 
14

  Wright C Mills, Den sociologiska visionen, 2002:22-23 
15

 Wahl, A Kvinnovetenskaplig tidsskrift ,Företagsledning som konstruktion av manlighet 2006:15-16 
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dessa är viktiga att de dras upp i ljuset då de kan innebära ”en ny vinkel” på en 

förklaring av frågeställningen. Genom att hålla oss så objektiva som möjligt försöker vi 

undvika att missa relevant information i studie materialet och därmed minimera riskera 

att få ett ”enkelriktat seende. Det är viktigt att inte nonchalera information trots att det 

som kommer fram inte alltid stämmer överens med vår förhandsuppfattning. Enligt 

Robert Merton måste forskningen vara förutsättningslös det vill säga den får inte gå ut 

på att bevisa forskarens egen favoritföreställning, forskningen måste ha som norm att 

vara oegennyttig 
16

. Det är enligt Merton med organiserad skepticism (organized 

skepticism) man ständigt ställa nya frågor i förhoppning på att komma närmare en 

hållbar sanning. 

 

 Enligt Birgitta Forsman så består forskningsetik av två delar, den inomvetenskapliga 

som gäller hänsynen till att sanningen kommer fram d.v.s. att inte låta känslor påverka 

arbetsresultatet, samt den utomvetenskapliga forsknings etiken där man måste se till att 

ta hänsyn till alla berörda. Trots att det krävs ett engagemang och drivkraft för att 

genomföra en undersökning, så kan detta även hindra en undersökning om det leder till 

att forskaren i sin iver skönmålar eller avstår från att söka sanningen eftersom det kan 

leda till en minskad medkänsla eller sympati, och därmed istället väljer att skapa eller 

att upprätthålla fördelaktiga myter framför kunskap som kan hjälpa till att förklara och 

ge förståelse (speciellt i feminism och genusforskning finns kritik i hur ideologiska 

intressen kan manifesteras i forskningssammanhang, detta kan på sikt leda till att 

forskning inom detta ämne ses som otillförlitlig och oseriös) . Vi kommer givetvis att ha 

detta i åtanke då vi studerar teorier med inriktning på kön och genus. Enligt Robert 

Mertons forsknings ideal ”Universalism” tycks en viss auktoritetstro vara svår att 

komma ifrån i varje fall om man inte själv har mycket stora kunskaper i ämnet i fråga 
17

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Forsman,Vetenskap och moral 2004: 173,se även Bourdieu praktiskt förnuft,1995:77 
17

Ibid. Forsman, 2004:174-178, se även Bourdieu, praktiskt förnuft, 1995:77 
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2 Bourdieu  

 

Här följer en presentation av Bourdieus teoretiska begrepp och hur vi kopplar dessa till 

kvinnor och ledarskap. 

 

2.1  Bourdieus förklaring av samhällsstrukturen 

Bourdieu menar att vi föds och formas i en strukturerad tillvaro av makt- och 

statusförhållande, med tillhörande kultur, normer och symboler. Vi formas alltså av våra 

existensbetingelser och därigenom påverkas vårt tanke- och handlingssätt av samhällets 

övergripande struktur. Trots att vi begränsas av det sociala sammanhang vi befinner oss 

i så är inte förhållande mellan struktur och individ ett statiskt förhållande. Bourdieu ser 

individen som aktivt konstruerande av sin sociala verklighet. Individen kan till exempel 

välja att delta i en annan social miljö än den som individen är en del av från födseln och 

därmed förvärva deras livsstil, handlingsmönster, tankar mm och utveckla dispositioner 

i form av helt nya tanke och handlingssätt med vilka denne utvecklar helt andra smaker, 

praktiker och livsstilar
18

.  

En annan fråga han ställer sig är hur det kommer sig att världens ordning i stort sett 

respekteras så som den är utan mer uppror, förbrytelser och vanvett, och än mer 

förvånande enligt Bourdieu, hur det kommer sig att den etablerade ordningen lika lätt 

förs vidare genom tiderna och samhällen, med sina dominansförhållanden, privilegier 

och orättvisor och så ofta ses som accepterade och naturliga. Den manliga dominansens 

historiska överlevnad förklarar han som ett resultat av det symboliska våldet 
19

. Pierre 

Bourdieu menar att kampen om erkännande och bekräftelse utgör den mest 

fundamentala dimensionen i mänsklig samvaro och därmed utgör det en del av det 

                                                 
18

Bourdieu, Distinction, 1979:140-141 Andersen ,Kaspersen.Klassisk och modern samhällsteori 

2007:266-269 
19

 Bourdieu, Den manliga dominansen, 1999: 11, Bourdieu bok "Den manliga dominansen" är en analys 

av kvinnornas underordnade ställning där han försöker ge en förklaring till den manliga dominansen och 

dess reproduktion genom historien i alla samhällen och kulturer. Boken  bygger på tidigare forskning  av 

de kabylska samhället i Algeriet under 1957-160 om deras tankar och världsuppfattning ,  en studie som 

han återkommer till i flera av sina böcker, bland annat i Praktiskt förnuft  från 1980.Klassisk och modern 

samhällsteori 2007:263-264 . 
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symboliska våldet och den manliga dominansens fortlevnad
20

. Bourdieu analyserar 

samhällets strukturer genom likheter och olikheter oftast i form av 

motsättningsförhållanden likartade beteende, likartade hållning osv  vilket skapar en 

distans till andra beteenden. Grupper existerar enbart i förhållande till varandra och 

enbart i kraft av sina inbördes likheter och olikheter.
21

 

Människan kommer i kontakt med olika sorter av kapital. Det talas om tre former av 

kapital: ekonomisk, kulturell och socialt kapital. Det ekonomiska kapitalet handlar om 

våra ekonomiska resurser det sociala kapitalet har att göra med relationer och nätverk 

genom vilka vi får inflytande och stöd från människor i vår omgivning. Det kulturella 

kapitalet handlar om dels smak, vad vi upplever som vackert eller fult, dels om 

utbildning, titlar. Den som behärskar det kulturella kapitalet kan lättare träda in i 

samhällets maktsfär. När Bourdieu talar om symboliskt kapital innefattar detta de 

kulturella, ekonomiska eller sociala kapitalet, värden som av en eller flera grupper 

värderas som något värdefullt i en social arena. Vad som betraktas som värdefullt och 

som symboliskt kapital i en viss social arena behöver för den delen inte göra desamma i 

en annan social arena
22

    

 

Bourdieu såg habitus som en nyckel till reproduktionen eftersom det är våra vardagliga 

upprepade handlingar som utgör vårt sociala liv. Habitus enligt Bourdieu är ett kognitivt 

schema skapat genom tidigare erfarenheter i livet och handlings dispositioner som 

skrivs in i kroppen. Habitus är ett sätt genom vilket man handlar och orientera sig i den 

sociala världen. I habitus finns den yttre världen på det sätt som individen gradvis lär 

känna den, och materialiserar sig genom beteendet, detta sker medvetet och omedvetet. 

De mål individen väljer att genomföra sker genom dennes kognitiva förutsättningar, 

målen är därigenom alltid präglade av habitus och aldrig helt självvalda.
23

 

Habitus är en produkt av sociala tillstånd som länkar vårt eget handlade och till 

klasstrukturerna. De allra flesta människor tar sin egen sociala värld hon lever i och det 

sätt på vilket hon ser på den för givet eftersom vår perception och handling är skapade 

                                                 
20

 Ansersen & Kaspersen, klassisk och modern samhällsteori, 2007:263. Bourdieu, Den manliga 

dominansen, 1999:11,47-48 
21

 Andersen & Kaspersen, Klassisk och modern samhällsteori, 2007:268.  Samt Brante mf, Sociologiskt 

lexikon, 2001:38 
22

 Brante mf, Sociologiskt lexicon,2001:38, samt Andersen, Kaspersen,klassisk och modern 

samhällsteori,2007:268-269 

 
23

 Brante mf, sociologiskt lexikon,2001:38  
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av vårt habitus. Vårt mänskliga handlade är därför en effekt av både vårt habitus och de 

objektiva förhållanden som individen möter i sitt fält
24

.  

Genom habitus får de olika samhälls klasserna olika särskiljande 

kännetecken/distinktioner som sättet man rör sig på, tänker, smaken osv.  Detta blir till 

ett slags kollektiv livsstil/identitet som formas och stärks framförallt om den skiljer sig 

starkt från andras. Distinktionerna innebär att en viss kvalité oftast betraktad som 

medfödd, att en viss hållning och uppträdande i själva verket inte är något annat än 

skillnader och avstånd, med andra ord kan man säga att dessa särskiljande tecken endast 

kan existera genom relationer till andra egenskaper . Det kulturella behovet ses som en 

produkt av individens uppväxt och utbildning. Distinktionerna är relationella och 

bedöms värdemässigt olika av olika grupper ett visst beteende eller en viss tillgång som 

framstår som distingerat för den ena, kan samtidigt ses som pretentiös, skrytsamt eller 

vulgärt för den andre
25

. Distinktionerna är centrala för förståelsen av hur den 

dominerande gruppen i samhället formas och reproduceras och därmed hur karriärvägar 

öppnas och stängs inom olika sociala rum. Ju närmare agenterna befinner sig varandra i 

det sociala rummet desto mer har det gemensamt och ju längre från varandra de befinner 

sig varandra desto mindre har de gemensamt
26

. Den plats individen innehar i det sociala 

rummet utgör därför din klassposition och har skapats av det kapital som individen har 

och som av en individ eller grupp av individer känns igen och erkänns som symboliskt 

kapital.  

 

Bourdieu menar att både män och kvinnor innefattas i det objekt vi försöker uppfatta, vi 

har alla införlivat den manliga ordningens historiska strukturer i form av omedvetna 

perceptions- och värderingsscheman, när vi skall tänka om männens dominans riskerar 

vi att ta hjälp av sätt att tänka som färgats av denna dominans
27

. 

 

 

 

 

 

                                                 
24

Wallace Ruth, Contemporary Sociological Theory, 2006: 114-117, samt  Andersen& 

kaspersen,,Klassisk och modern samhällsteori, 2007:268-269 
25

Bourdieu, Praktiskt förnuft, 1995: 16-19 
26

 Bourdieu, Praktiskt förnuft, 1995:16,17 samt ,Bourdieu Distinction, 1979:140-141 
27

 Bourdieu, Den manliga dominansen, 1999:17 
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2.2 Hur socialisationsprocessen tilldelar kvinnor gränser 

 

Genom den sociala uppfostran och utbildnings processen skapas vårt könshabitus, vi lär 

oss vad som är manligt och vad som är kvinnligt och skillnaden dem emellan, samt dess 

tillhörande attribut. Indelningen av ting och verksamhet utifrån könsskillnader är 

nödvändiga då de placeras in i ett system av homologa motsättningar som högt/lågt, 

hårt/mjukt, ute (offentligt)/inne (privat) osv. som i vissa fall stämmer överrens med 

kroppens positionering.  

 

Världen och kroppen uppfattas och konstrueras genom ett androcentriskt synsätt, där de 

kroppsliga skillnaderna sätts in i universellt tillämpliga tankescheman av 

motsatsrelationer där det ena uppfattas som manligt och det andra som kvinnligt . 

Bourdieu är noga med att påpeka att hur vi tolkar och uppfattar dessa skillnader, trots att 

de må ligga i människans natur att tolka världen genom skillnader, är godtyckligt och att 

det genomförs genom ett androcentriskt tankeschema där allt står i relation till varandra, 

det som är kvinnligt är inte manlig och bör därför inte utföras av en man och vice versa. 

På grund av att detta tanke system är en del av habitus legitimeras och accepteras 

uppdelningen och ses som naturligt 
28

. Det är genom detta androcentriska synsättet som 

den manliga dominansen vinner sin kraft och gör att den överlever tiden och historien, 

då den är djupt rotad, omärklig och uppfattas som naturlig, därigenom behöver den inte 

rättfärdigas. 

 

En annan orsak till att könsstrukturerna förblir oförändrade genom livet, trots att 

individen aktivt kan välja att förändra och anta ett annat habitus, beror enligt Bourdieu 

på att de förevigas genom socialiseringen. Detta sker först och framför allt genom 

familjen men senare konserveras och förankras dessa genom de stora institutionerna 

som individen passerar genom livet som staten, skolan, familjen och kyrkan
29

.  Det 

androcentriska synsättet och dess dominansförhållanden överlever tid och rum genom 

att fördomarna mot det kvinnliga lägre reproducerar den manliga dominansen.
30

 

Bourdieu menar att det androcentriska omedvetna inte är lika tydligt och självklart i 

dagens samhälle som tidigare men det lever kvar genom kroppsliga ”hexis” samt seende 

                                                 
28

 Bourdieu, Den manliga dominansen, 1999:19-22, 
29

 Bourdiue, Den manliga dominansen, 1999:48, samt Bourdiue, Praktist förnuft, 1995:116-117 
30

 Bourdieu , Den manliga dominansen,1999: 46 
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och indelningsprinciper som gör att världen i sin helhet klassificeras enligt dessa 

indelnings principer och samtidigt till motsättningar mellan manligt och kvinnligt .
31

 

 

Bourdieu anser att institutionerna staten, skolan, familjen och kyrkan fungerar på 

samma sätt i ett modernt samhälle som invigningsriterna i de traditionella samhällena 

gjorde. Distinktionen mellan könen upprätthålls genom riterna, dessa legitimerar och 

bekräftar könsskillnaderna, och därmed skapas genus/det socialt konstruerade könet 

som endast existerar i relation till det andra. Riternas funktion är att virilisera män och 

frånta dem allt som tolkas som kvinnligt, detta genom t.ex. sporten eller jakten. Pojkar 

görs till män och flickor till kvinnor med tillhörande attribut och förväntningar. 

Manlighet blir ett relationellt begrepp skapat av och för män i rädsla mot det 

kvinnliga/lägre, och då framförallt det kvinnliga i mannen själv 
32

.  

 

  

 Det symboliska våldet förklarar Bourdieu som ” ett milt, omärkligt våld som offren inte 

ser och som huvudsakligen utövas på ren symbolisk väg via kommunikation och 

kunskap eller närmare bestämt via misskännande, erkännande och i extremfall känslor”. 

33
Det som gör våldet så förövande är att den som utsätts för våldet har tillämpat samma 

perspektiv som de dominerade, därigenom framstår synsättet som naturligt för båda 

parterna, vilket medför att den dominerade nedvärderar och förringar sig själva och att 

maktaspekterna bakom döljs, och att den manliga dominansen stärks 
34

. Enligt Bourdieu 

följer inte effekterna av det symboliska våldet det som han säger det ”medvetna 

tänkandets rena logik utan verkar via de perceptions-, värderings-, och handling 

scheman som ingår i habitus och som, bortom medvetna beslut och viljekontroll, lägger 

grunden för en kunskapsrelation som är ogenomskinlig för sig själv”.
35

Det symboliska 

våldet tilldelar kvinna gränser, vilket kvinnan omedvetet bidrar till, effekterna av detta 

kan ta former av kroppsliga emotioner, skam, förödmjukelse, blyghet, ängslan, 

skuldmedvetenhet osv.  Enligt Bourdieu överlever det symboliska våldet tid och rum 

genom att de varaktigt är inristat i kroppen i form av dispositioner som gör att kvinnor 

                                                 
31

 Bourdieu, Den manliga dominansen, 1999:43 
32

 Bourdieu, Den manliga dominansen,1999:67 
33

 Bourdieu, Den manliga dominansen, 1999:11 
34

 Bourdieu, Den manliga dominansen,1999:47-48 
35

 Bourdieu, Den manliga dominansen,1999:51 
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utesluter sig själva från en viss arena.
36

Denna makt är något som skrivs in i de 

dominerades kroppar i form av perceptions scheman och dispositioner vilket gör dem 

mottaglig för vissa typer av symbolisk makt.
37

 

 

 

 

Köns arbetsdelning  

Bourdieu menar att dominas strukturen är ett historiskt reproduktionsarbete skapat av 

familj, skola och stat.
38

 Arbetsdelningen mellan könen sker i familjen, genom att 

pojkarna uppmuntras och tränas till att behärska det offentliga rummet som är maktens 

fält och att ta kontroll över produktionerna, medan flickorna lär sig att ta ansvar för 

reproduktionen inom hushållet, det privata rummet. I familjen lär sig pojken vad som är 

passande för en pojke och vice versa, nu och i framtiden. Barnet lär sig vad den kan och 

kommer att klara av, vilka vägar i livet som en flicka/pojke kan ta, en uppmuntran sker 

till att uppnå de dispositioner som krävs för de sociala fält de är förbestämda till. 

Därmed uppstår en predestinerad livsväg som flickan/pojken, omedvetet, också väljer 

att ta. Bourdieu kallar detta ”Amor fati”- kärleken till det sociala ödet. Vilket är något 

som båda könen är dömda till genom att båda könen genomgår samma 

socialisationsarbete
39

.  

 

Denna kraft utövas och regerar i kropp och sinne och leder till specifika 

kroppshållningar, uppträdanden, tankar, handlingar, och bestämmer valmöjligheter i 

livet.  För kvinnans del; innebär detta att hon genom det androcentriska synsättet och 

som ett uttryck för det symboliska våldet undviker att göra utbildning och arbetes val 

till vilka fält hon ändå inte är ”gjord för” och som inte passar in med hennes 

socialiserade habitus. För mannens del; att de genom ett långvarigt och aktivt 

socialisationsarbete i skillnaden mellan könen, har blivit tilldelade dispositioner som lett 

till att de bör kräva och utöva dominans. Att inte följa detta är att förneka sig själv. 

Männens privilegium är samtidigt en fälla som kan leda till ständiga spänningar och 
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påfrestningar, ibland drivna till det extrema, där detta kravsystem att vara viril, modig 

och behålla hedern kan vara ett tungt och ibland ouppnåeligt ideal 
40

. 

Hela socialiseringsarbetet tenderar att framför allt tilldela kvinnan gränser, både mentalt 

och fysiskt. Där de synliga fysiska gränserna utmärks i hennes sätt att röra sig, sitta och 

se ut, som skapas och vidmakthålls genom hennes kläder och smink som gör att hon 

uppfattas som feminin, som en kvinna. Kvinnans underkastelse finner ett naturligt 

uttryck genom den tysta inlärningen i hur man skall föra sig som kvinna, 

kroppshållningen och blicken som är förbundet med en moralisk hållning och en 

återhållsamhet som lämpar sig för kvinnan. Den symboliska inspärrningen försäkras 

praktiskt genom klädseln där den korta kjolen och de högklackade skorna får kvinnan 

att ta korta trippande steg, sitta med benen i kors och därmed förhindrar henne att utföra 

de typiskt manliga aktiviteterna som att springa eller sitta bredbent osv. Även när 

kvinnan bär andra skor och kläder finns den symboliska inspärrningen kvar, och 

kvinnans kroppshållning och blick ter sig lika. En kvinna som inte passar in i mallen för 

hur en kvinna skall föra sig, som kanske till och med använder sin kropp till någonting 

fysiskt och inte bara till att bli sedd och åtrådd av mannen, uppfattas som vulgär och 

okvinnlig och i vissa extremfall till och med lesbiska. Den sociala ordningen ser 

Bourdieu som en jättelik symbolisk maskin som bekräftar den manliga dominansen som 

också har skapat den 
41

.  

 

Tack vare den feministiska rörelsens enorma arbete, har stora förändringar och 

förbättringar i kvinnors liv och villkor skett, den största förändringen i samhället är att 

männens herradöme ifrågasätts och inte längre ses som självklar. De genomgripande 

förändringarna i kvinnors villkor var; tillträde till högre utbildningar och lönearbetet och 

därmed den offentliga sfären, kontrollen av hushållsarbetet och 

reproduktionsfunktionerna genom utvecklandet och det allmänna bruket av 

preventivmedel och minskade familjestorlek, samt uppskjutandet av giftermåls ålder 

och barnafödandet, det kortare avbrottet i yrkesarbetet vid barnafödandet och högre 

skilsmässo- och lägre giftermåls tal. Viktigast av allt enligt Bourdieu var kvinnors 

ökade tillträde till utbildning som lett till ekonomiskt oberoende, samt att i och med att 

fler kvinnor yrkesarbetar har uppdelningen av hushållsuppgifterna förändrats och 

därmed de traditionellt manliga/kvinnliga mönstren. Detta för med sig att barnens 
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förvärv av könsligt differentierade dispositioner förändras, vilket medför att flickor ser 

de traditionella modellerna för kvinnors villkor som förändringsbara och vågar sikta 

högre karriärmässigt. Men trots kvinnornas intåg i den offentliga sfären och den högre 

utbildningen, konstaterar Bourdieu att de välutbildade kvinnorna främst har 

arbetstillfällen inom tjänster på mellan nivå, och fortfarande är utestängda från 

befattningar med makt och ansvar, särskilt inom ekonomin, finansväsendet och politik. 

De synliga förändringarna i möjlighet till tillträde och representations tal döljer den 

ojämna fördelningen av linjer i skolan och de möjliga levnadsbanorna.  

 

Fler flickor än pojkar tar examen och studerar på universitet och högskolor men de 

väljer de program som står lägre i kurs och som traditionellt betraktas som kvinnliga 

och som leder till tjänster inom stat- och kommunal- eller deltidsanställningar. I och 

med att utbildningarna går uppåt i specialitetshierarkin minskar andelen kvinnor. 

Strukturerna vidmakthålls i parvisa motsättningar som är homologa med traditionella 

indelningar. Samma logik styr tillträdet till olika yrken och till olika positioner inom 

dessa yrken, framstegen för kvinnor inom arbetslivet och inom utbildningen döljer 

männens framryckningar vilka gör att strukturerna hos skillnaderna bibehålls, som 

Bourdieu uttrycker det ”likt ett handikapplopp”.
42

  

 

Ett exempel på detta är att positioner som feminiseras sjunker eller har sjunkit i värde, 

och dess nedvärdering ökar i en ”snöbollseffekt” genom att männen överger 

positionerna, till följd av nedvärderingen.  

Även om kvinnor finns på alla nivåer i det sociala rummet så minskar deras möjligheter 

till tillträde ju mer man går mot de sällsynta och mest eftertraktade positionerna. 

Därmed döljer den formella jämlikheten det faktum att kvinnor alltid intar de mindre 

gynnade positionerna, kvinnor tjänar alltid mindre än männen och har lägre tjänster trots 

samma examina, drabbas hårdast av arbetslöshet på grund av att de oftast är förvisade 

till tjänster på deltid och därigenom utesluts de från maktspel och karriärsutsikter. De 

dominerande positioner som intas av kvinnor finns oftast inom de dominerades område 

i maktens fält som ”diskriminerad elit”
43

. 
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Könsuppdelningens gamla strukturer bestämmer förändringarnas riktningar och deras 

form, förändringarna i kvinnors villkor följer alltid logiken i den traditionella modellen 

för indelningen i manligt och kvinnligt. Detta görs genom tre praktiska principer som 

kvinnor och deras omgivning använder sig av vid sina val; den första principen är de 

yrken som är en förlängning av de husliga uppgifterna och därmed lämpar sig bättre för 

kvinnor nämligen vård, undervisning och tjänster. Den andra principen är att kvinnor 

aldrig kan ha makten över männen, därigenom går de miste om maktpositioner och blir 

förvisade till assistenttjänster. Den sista ger mannen monopol på att hantera teknik och 

maskiner. Flickor förkroppsligar sitt determinerade öde som de tilldelats genom 

traditionella uppdelningsprincipen, dessa blir de konstant påminda om genom sin 

omgivning av lärare, föräldrar och kompisar som alla delar samma synsätt.  På grund av 

varseblivnings och värderings scheman som gör att de finner denna sociala ordning som 

normal, naturlig, vilket gör att de till och med söker sig bort från utbildningar och 

karriärer från vilket de i alla fall är utestängda och istället skynda till som det enligt sitt 

habitus är bestämda för
44

. 

 

 

 

  3  Begreppsanalys 

Här utreder vi innebörden av begrepp som är centrala för arbetet samt belyser 

problematiken med statistik från SCB.  

 

3.1Jämställdhet mellan könen 

 

Ett jämställdhets argument kan användas för att bevisa varför det enligt våran mening är 

så viktigt med jämställdhet i allmänhet samt varför det behövs fler kvinnor på ledande  

topp positioner i samhället.  

 Jämställdhet i samhället gäller förhållandet mellan könen och syftar till att män och 

kvinnor skall ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom samhällets alla 

områden. Med det menas att oberoende av kön skall man ha lika mycket inflytande, 

makt och ekonomiskt oberoende. Lika rättigheter gäller även inom företagande och 
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arbetsliv samt arbetsvillkor, chanser till utbildning och utveckling samt samma ansvar 

för hem och barn. Den kvantitativ jämställdhet innebär en jämn könsfördelning med 

kvinnor och män inom alla samhällets områden exempelvis utbildning, yrken och 

maktpositioner. Finns mer än 60% kvinnor i en grupp är de kvinnodominerat ,finns över 

60% män är det mansdominerat. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och 

mäns kunskaper och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utbildningen 

inom alla områden i samhället
45

 

 

          Den könssegregerade arbetsmarknaden i Sverige i dag och det ojämnställda förhållandet 

mellan kvinnor och män i allmänhet kan enligt SCB pressmeddelande mätas genom att 

kvinnor utbildar sig i högre utsträckning än män, arbetar deltid i högre utsträckning 

samt har sämre lön, samt pension än män . Den sammanräknade förvärvsinkomsten i 

alla åldrar är lägre för kvinnor än för män. Tittar vi på jämställdheten i arbete och 

föräldraskap visar detta att männen tar ut mer föräldrapenning än tidigare men 

fortfarande är det övervägande kvinnor som tar ut föräldrapenning. Under 2011 tog 

kvinnor ut 76% av dagarna och männen 24%. Tidsanvändningsundersökningen som 

visar på betalt och obetalt arbete visar att kvinnor och män arbetar ungefär lika mycket 

över veckans alla dagar men män får i större utsträckning betalt för sitt arbete än 

kvinnor som lägger mer tid på obetalt arbete i hemmet. Utvecklingen av jämställdhet 

går sakta, kvinnor har under en 20 års period minskat sitt obetalda arbete med drygt en 

timme per vardagsdygn medan männen under samma period har ökat sitt obetalda 

arbete med åtta minuter . Den könssegregerade arbetsmarknaden märks genom att det 

enbart är 13% kvinnor och 12% män som befinner sig i yrken med jämn könsfördelning. 

I det tio största yrkesgrupperna i Sverige befinner sig 1,5 miljoner anställda i nio av 

dessa har män högre lön än kvinnor i samma yrkesgrupp, undantaget är inom vård och 

omsorg där tjänar kvinnor ca 200 kr mer i månaden. Högst lön i dessa tio jämförda 

yrkesgrupper är män som är företagsekonomer, marknadsförare eller 

personaltjänstemän deras löner är i medeltal 45 400 i månaden kvinnor i samma 

yrkesgrupp har en lön som är nästan 9000 kr lägre än männens då är dessa samtliga 

löner omräknade till heltidslöner.
46
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3.2 Ledare eller Chef? 

 

 

Begreppen chef och ledarskap används oftast synonymt trots att en chef egentligen är en 

formell position, en tjänst, med angivna förpliktelser och befogenheter samt ett 

antagande om att det finns underställda, medan en ledare däremot inte behöver innebära 

en hierarkisk överställning över dem som blir ledda. En ledare kan uttryckas som ”den 

främste bland likar”. Idealet är att en chef också är en ledare, men detta är inte alltid 

fallet, i en omvänd situation behöver inte heller en ledare vara chef. Vi kommer att 

använda oss synonymt av begreppen i detta arbete.  

 

 Vad innebär egentligen begreppet ledare? Inom forskningen och allmändebatten 

diskuteras ledarskapet utifrån personlighet och personlighetsdrag, t.ex. kan man i vissa 

tidningar göra test som visar om man är en ”bra ledare” genom att svara på frågor som 

testar personens handlingar och beteenden i olika situationer och sammanhang. 

Forskningen skiljer sig från allmändebatten genom att vikten läggs på ledarskapets 

symboliska betydelse, sammanfattningsvis kan sägas att ledarskap betraktas mycket 

olika även i vetenskapliga sammanhang både fokus, infallsvinklar, frågeställningar och 

metoder har varierat över tiden beroende på författarens disciplinära hemvist  
47

. Under 

senare tid har definitionen av ledarskapets innehåll genomgått en förändring som vi tar 

upp senare i arbetet. Den dominerande uppfattningen är att ledarskapet är en social 

konstruktion som är könsspecifik, och associeras med manlighet 
48

. Konstruktionen av 

ledarskap har att göra med konstruktionen av manlighet enligt (Wahl, 1996) och är 

utformat utifrån traditionellt manliga livsvillkor (Kanter,1997:Cockburn, 1991) 

Konstruktioner som ledarskap, manlighet och kvinnlighet är något som förändras och 

återskapas i en ständig pågående process i olika sammanhang och rum ,vilket författarna 
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Holgersson och Höök valt att kalla för ”arenor för konstruktion” exempel på dessa 

arenor där ledarskap konstrueras är chefrekrytering och ledarskapsutveckling.
49

 

 

 

3.3 Begreppet makt  

 

Ledande topp positioner inom privata sektorn och näringslivet förknippar vi med makt, 

inflytande och ekonomiskt oberoende något som kvinnor i och med mansdominansen på 

dessa positioner blir utestängda från. 

 

Ledare förknippas med makt då de har en stor politisk och ekonomisk relevans, därför 

är ämnet en naturlig del av (kvinno)maktutredningen, ledarskapet har även klara 

kön/genusdimensioner
50

 vilket tydliggörs genom den skeva könsfördelningen på 

chefspositionerna, enligt SCB sitter de inom näringslivets topp positioner övervägande 

män . Enligt mätningar från SCB 2013 av både totalt antal anställda bland kvinnor och 

män samt kvinnliga och manliga chefer i privat och offentlig sektor så är 

mansdominansen större i privata sektorn jämfört med offentliga sektorn där 

kvinnodominans råder. I privata sektorn jobbar av totalt antalet anställda(18-64år) 39 % 

kvinnor och 61 % män och i offentliga jobbar 74 % kvinnor och 26 % män. Bland 

chefer i samtliga företag är fördelningen 36 % kvinnor och 64 % män, privatägda 

företag har 34 % kvinnor och 66 % män  
51

 

Om man ser ekonomisk makt som makt att påverka andra människors ekonomiska 

villkor har politiker och även arbetsmarknadens parter på olika nivåer främst inom 

näringslivet stor makt.  

 

Könsmaktsordningen, dvs. maktförhållandet mellan kvinnor och män återskapas och 

förändras i konstruktionsprocesser som båda könen är delaktiga i. Dessa konstruktioner 

sker i olika sammanhang t.ex. i organisatoriska sammanhang. Könsmaktsordningen är 

alltså inte statisk, utan både föränderlig, mångtydig och tar sig olika uttryck. I dagens 

Sverige karaktäriseras den rådande ojämnställda könsmaktsordningen av två logiker; 
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 Hierarkins logik, där mannen är norm, vilket innebär att män dominerar på 

beslutsfattande positioner i arbetslivet. Mansdominansen på chefsnivå 

återskapas genom konstruktionen av kön och ledarskap. 

 Dikotomins logik, där män och kvinnor inte bör blandas, vilket bl.a. har effekter 

i form av den köns segregerade arbetsmarknad (Hirdman, 1990) 
52

. 

 

 

 

 3.4 Begreppet Stereotyper   

Stereotyper beskriver överdrivna och oftast fördomsfulla uppfattningar om alla 

individer inom en kategori av människor. Stereotyper utgör på detta sätt grunden till 

fördomar genom att de generaliserar grupper vilket inte säger något om den enskilda 

individen. Dessa fördomar kommer tydligast till uttryck i samspelet mellan personer 

som inte känner varandra, istället för att förehålla oss till hela individualiteten hos de 

personer vi möter förehåller vi oss till de förväntningar vi har på människor inom en 

viss kategori.
53

 

 

 

3.4 Begreppet Genus (genussystem) 

Detta begrepp är centralt för förståelsen av hur ledarskap och kön konstrueras i 

organisationen 

 

 Ett sätt att förstå kön som biologiskt kön respektive socialt kön (G, Rubin 1976), det 

handlar om den systematiska organiseringen av kön som utgångspunkt för social olikhet 

som enligt Yvonne Hirdman omfattar en underordning av kvinnor samt mannen som 

norm.
54

  Enligt Erson (1997) konstrueras genus genom socialisationen processen där 

kvinnor och män tillskrivs koder och normer som ger riktlinjer för hur de skall agera, 

tänka och tycka på ett könsspecifikt "rätt" sätt. Dessa socialt förvärvad koderna och 

normerna tillskriver männen och kvinnorna en rad egenskaper som oftast uppfattas som 

varandras motsatser, t.ex. svaghet/styrka, känslosamhet/rationalitet etc. Processen sker 
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både i interaktion med det egna och även med det andra könet där de könsspecifika 

egenskaperna skapas och återskapas/förstärks. Både män och kvinnor är medskapare i 

konstruktionen av genus, och inte enbart en produkt av andras formning och fostran. I 

relation till andra sker processen dagligen där könskonstruktioner testas och stärks.
55

  

Bourdieu beskriver genussystemet och den sociala konstruktionen av kön genom 

begreppen androcentriskt synsätt, dvs och indelningssystemet av manliga och kvinnliga 

värden och det sätt som  detta indelningssystem tilldelar kvinnan gränser kallas  för 

symboliskt våld , på detta vis bildas vårat könshabitus och det sätt som vi uppfattar vår 

omvärld.
56

 

 

 

 

 

 Könssegregering i arbetslivet 
 

Det centrala i arbetet är att fler män än kvinnor innehar chefsjobb/ledarpositioner i 

privata sektorn för att förstå hur det har blivit så är det viktigt att få en helhetsbild av 

könssegregeringen i arbetslivet, här kommer en kort historisk sammanfattning av detta. 

  

4.1Industrialisering och könsarbetsdelning  

 

Inom de flesta kulturer verkar normsystemet föreskriva olika verksamheter och 

karakteristika beroende om du är man eller kvinna. Novarra (1980) beskriver det 

kvinnliga arbetsuppgifterna som de uppgifter som krävs för släktens överlevnad och det 

som gör livet uthärdligt dessa uppgifter bildar till stor del fortfarande kvinnans 

huvudsakliga arbetsområde: att föda och uppfostra barn samt ge barn och 

familjemedlemmar näring, att hålla med kläder, att ta hand om de små, de sjuka och 

äldre, och att sköta hemmet. Männen har i varierade grad delat de uppgifter som krävts 

för att bevara människosläktet genom t.ex. jakt, fiske och jordbruk Trots att mäns och 
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kvinnors arbeten överlappade varandra under den förindustrielle tiden så rådde ändå en 

sträng uppdelning mellan könen om vem som skulle göra vad, och vad som var typiska 

kvinnliga eller mannliga arbeten varierade beroende på land, region och rådande 

ekonomiska och miljömässiga förhållandena, under denna tid existerade även vissa tabu 

för antingen den ena eller det andra könet att utföra ett visst arbete. Den kulturella 

samhällsnormen gjorde att män hade mer att förlora genom att utföra ett kvinnoarbete 

än vad kvinnor hade genom att utföra mans arbete. Detta grundades på att det arbete 

som männen utförde var förbundet med prestige och därmed förlorade makt och status 

genom att utföra kvinnoarbete 
57

. 

  

Kvinnliga arbetstagare inom industrierna ökade under slutet på 1800 talet det var även 

viktigt att tjäna tillräckligt på arbetet för att kunna försörja familjen.  Vilket gjorde att 

männen med sina säkrare och högre förtjänster i arbetet var de som tog de på sig rollen 

som familjeförsörjare, de flesta gifta kvinnor blev därför beroende av sina män och 

fungerade som hushållerskor. Även om den tidiga kapitalismen tog över många av den 

förkapitalistiska ekonomins könsmönster inom arbetslivet har kapitalismen sedan spelat 

en avgörande roll för att bevara och förstärka segrationer och köns stereotyper.  

 

I de tidigaste industrierna konkurrerade män och kvinnor om samma jobb men i de nya 

industrierna och inom offentliga tjänster utformades arbeten för endera kvinnligt eller 

mannligt. Genom att vissa arbeten blev kännetecknades som kvinnoarbeten blev de 

möjligt att anställa kvinnor billigare på grund av det lägre sociala värde som deras 

arbete redan tillskrevs, och kapitalisterna drog även fördel av att männen försökte 

reservera vissa jobb för egen del eftersom de ledde till att kvinnor förvisades till 

lågavlönade kvinnojobb. Småningom tog männen över vissa jobb som ansågs som 

kvinnliga de nya maskiner och tekniker som utvecklades utgjorde ett skäl för männen 

att definiera om gamla kvinnliga sysslor som en syssla för män och genom detta 

förstärktes även arbetes sociala ställning. Även vissa yrken som tidigare dominerats av 

män togs sedan över av kvinnor i stor utsträckning, men med den skillnaden att när 

kvinnorna dominerade i ett yrke så försvagades även yrkes sociala status 
58

. Vid 

krigstider har kvinnor tagit över yrken som tidigare skötts av män, för att sedan vid 

krigssluten fått övergå till sina vanliga lågbetalda yrken då männen återvände hem. 
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Efter andra världskriget kanaliserades kvinnor till tjänstesektorn. På 1950 talet 

dominerade husmödrarnas tid i länder som Sverige, Danmark och USA. På grund av 

den ekonomiska tillväxten ökade även efterfrågan på kvinnlig arbetskraft. I de nordiska 

länderna utvecklades även välfärdsstaten med offentlig barnomsorg som gjorde det 

möjligt för kvinnor att kunna delta i arbetsmarknaden. I Skandinavien bedrevs en annan 

familj politik än på kontinenten där kvinnor då och även än i dag betraktades som 

beroende av sina män 
59

.   

 

 

4.2 Könsfördelningen på arbetsmarknaden i dag  

 

 På de högsta ekonomiska makteliterna sitter det nästintill uteslutande män, medan de 

politiska toppnivåerna samt den offentliga sektorn och andra organisationer än de 

börsföretagens ledarskikt har en mer jämn könsfördelning 
60

. Köns arbetsdelning där 

marknaden delas in i olika sektorer efter kön har inte förändrats mycket under det 

senaste århundradet. De flesta kvinnliga arbeten innehåller en stark välfärds eller 

serviceelement som speglar direkta funktioner i hemmet. Den horisontella segregationen 

av arbetsmarknaden utmärks genom att kvinnor har en sekundär position på 

arbetsmarknaden, där arbetssituationen är mer osäker karriärmöjligheterna är 

begränsade och jobben har lägre status
61 

 

Berg menar att kvinnor och män har delat arbetsmarknaden mellan sig och det märks 

tydligast i den privata och offentliga sektorn. I vård och omsorg och offentliga arbeten 

jobbar flest kvinnor och inom tekniska yrken och privata sektorn dominerar männen
62

. 

Könsfördelningen inom de 30 största yrkena 2010 finns 59% av alla anställda kvinnor 

och 35% av alla anställda män endast tre av dessa yrken har en jämn könsfördelning dvs 

40-60 % av vardera könet. Den största gruppen kvinnor finns inom område vård, 

                                                 
59

Alvesson & Billing,1999: 67,68 
60

 Nyberg & Sundin 1997:2 
61

 SCB, på tal om kvinnor och män 2006:6 
62

 Berg, kvinna och chef i offentlig förvaltning, 2000:10, samt SCB, på tal om kvinnor och män, 2012:103 



 27 

omsorg och service
63

Den största andelen kvinnliga chefer finns inom offentliga sektor, I 

privata sektorn dominerar däremot männen.
64

 

 

De som gör traditionella karriärer är framförallt män som går från en lägre till en högre 

tjänst. Bland orsakerna till detta kan vara att kvinnor inte får samma stöd i sitt arbete 

som männen. Kvinnor jobbar mest inom yrken där det inte är lika lätt att göra karriär 

samtidigt som kraven att familjen skall komma i första hand är något som enligt 

historiskt och kulturellt präglade normer är kvinnans ansvar. Författaren menar också att 

kvinnor stöter på fler hinder än vad män gör när de vill göra karriär, detta oberoende om 

det är ett mannligt eller kvinnligt yrkesområde. Arbetssegregeringen visar sig bland 

annat genom att kvinnor som chefer hittas mest i mindre organisationer i offentliga 

sektorn och i mindre kommuner. Genom undersökningar har man kommit fram till att 

kvinnor både kan och vill göra karriär, men att de har större möjligheter till makt och 

inflytande i dynamiska nätverk än i den traditionella byråkratiska organisationsformen. 

På mellanchefsnivå är det fler kvinnor än män som jobbar i en så kallad platt 

organisation, ju mer hierarkisk en organisation är desto fler män. I intervjuerna som 

genomfördes i ”Kvinna och chef i offentlig förvaltning” framgick att kvinnorna kände 

att en platt organisation innebar färre möjligheter till karriär då det dels ställer högre 

krav än en hierarkisk organisation att mellancheferna ska kunna arbeta med många 

saker samtidigt samt att det finns få högre tjänster att söka inom detta område
65

. 
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5   Tidigare forskning på ämnet kvinnor och ledarskap 

 

 

Mycket forskning har gjorts på kvinnor och ledarskap, med fokus på hur de leder samt 

innebörden i ett kvinnligt ledarskap. Den tidiga forskningen om kvinnor och ledarskap 

på 70 talet tog mansdominansen för givet och fokus lades på de få kvinnorna som hade 

chefspositioner som individer därmed exkluderades organisationen och de 

konstruktionsprocesser som utspelas där från undersökningen. Frågeställningarna var 

om kvinnor kunde vara chefer och hur de är som chefer, men eftersom dessa saknade  

en koppling till kön  och könsordningen gav dessa frågor sällan någon förklaring till 

situationen
66

. Med tiden flyttades dock fokus på kön, och genuskonstruktionsprocessen 

belyste samspelet mellan organisation och samhälle det så kallade strukturpespektivet. 

En av dessa som kritiskt granskade individperspektivet var Rosabeth Moss Kanter 

(1977), istället för kvinnan som individ blev istället organisationen intressant att studera 

kritiskt. Kanter visade hur det som tolkats som typiskt kvinnliga egenskaper kunde ses 

som en strukturell effekt i organisationen där det finns en minoritet och majoritet  
67

 

 

5.1 Kvinnlighet och manlighet skillnader och likheter 

 

Fram till början av 1990 talet var det likheterna mellan män och kvinnors ledarskap den 

dominerande uppfattningen. Detta var viktigt då ledarskapet av tradition har varit 

synonymt med manlighet och definierats i begrepp som associeras med det manliga, 

alltså allt det som inte är kvinnligt, som ett instrumentellt förhållningssätt, autonomi, 

resultatinriktning etc. 

 Syftet med forskningen var att öka antalet kvinnliga chefer genom att påvisa att 

kvinnor är som män och att kvinnor därför också kan vara chefer. Exempel på forskning 

som betonar likheterna; Barstol (1978) och Powell (1988) fann i sina forskningar om 

kvinnliga och manliga företagsledare att skillnaderna i ledarstil mellan könen var 

minimala och obetydliga, Henning och Jadim (1977) fann i sin studie av kvinnliga 

chefer att de i sina yrken lade sin kvinnlighet åt sidan och därigenom blev 

lika ”kapabla” som männen att vara chefer. Fortfarande är den dominerande 

                                                 
66

 Nyberg& Sundin, Ledar makt och kön 1997:111 
67

 Nyberg 6 Sundin, Ledare makt och kön 1997:111-112 



 29 

uppfattningen inom forskningen på ämnet att det inte finns eller bara finns obetydliga 

skillnader mellan könen, men på senare tid har även existensen av skillnader mellan 

könen börjat få plats inom litteraturen. 

 

 

 

 Forskningen har gjorts på kvinnor oftast i syfte att kartlägga eventuella skillnader eller 

likheter mellan könen i fråga om ledarskap och har resulterat i motsägelser och 

variationer där olika sanningar ersatt andra sanningar.  Sammanfattningsvis kan man 

säga att forskning visar på två ”sanningar” att skillnaderna mellan en kvinnas och en 

mans sätt att leda på är minimala eller icke existerande denna sanning har på senare år 

inom delar delar av litteraturen ersatts av en annan sanning att kvinnor är mer 

relationsorienterade och demokratiska i sitt ledarskap
68

. Påpekas bör att det mesta av 

forskningen dock pekar på att det existerar få eller inga skillnader mellan könen när det 

gäller ledarskap 
69

.     

 

 

Särarts eller stereotypsynen som pekar på skillnaderna mellan könen kan enligt 

Alvesson vara en effekt av tidsandan med det ökade antalet kvinnor på ledande 

positioner och förändrade definitioner av ledarskapet. Kvinnorna ses som bärare av 

egenskaper som inte männen har, och ses som relationsorienterade och demokratiska. 

Alvesson ser detta tänkande i särart eller olikhet (biologi och ledarskap), som ses som 

ett generellt och lagbundsliknande förhållande, som ett felriktat fokus. En lyckad 

referensram, enlig Alvesson, då man söker kunskap om kön och ledarskap är sociala 

konstruktionsprocesser. Han menar att man bör se till vilka lokala mekanismer som 

medför att mäns och kvinnors arbeten på chefspositioner blir lika eller olika i stället för 

att undersöka och söka svaret i sambandet mellan kön och beteende. Fokus i 

diskussionen bör vara hur individen ”blir” snarare än hur de ”är”. Enligt Alvesson bör 

man framhålla hur män och kvinnor inom respektive kategori uppvisar likhet eller särart 

beroende på kontext, och därmed erkänna lokala variationer i stället för att försöka 

fastställa generella förhållanden mellan biologiskt kön och ledarskapsbeteende .
70
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5.2 Den sociala konstruktionen av ledarskapet 

 

Under senare år har en del av forskningen ändrat riktning, och fokuserar mer på att 

undersöka vilka processer, mekanismer och förhållanden som skapar olika eller lika 

ledarskapsstilar hos manliga och kvinnliga chefer. De skillnaderna mellan könens 

ledarskapsstilar förklaras genom verksamhetens förutsättningar som är en effekt av den 

könssegregerade arbetsmarknaden. Ledarskapet ses som väldigt kontextberoende, det 

innebär till exempel inte samma sak att vara chef för en mekanisk verkstad som att vara 

chef för ett daghem eller att vara facklig företrädare. Ledarskapet skiljer sig i innehåll, 

ansvar samt hierarkisk position beroende på i vilket sammanhang ledarskapet utövas i. 

Organisationens storlek, lokalisering, historia och kultur är andra aspekter som påverkar 

villkoren för ledarskapet.
71

 

 

I Elisabeth Bergs bok ”Kvinna och chef i offentlig förvaltning” (2000) undersöker hon 

hur manliga och kvinnliga socialchefer ställer sig till frågan ”arbetar kvinnor och män 

olika?”. Samtliga utryckte en uppfattning om att det var verksamheten och dess kontext 

som ”skapar” ett speciellt förhållningssätt oavsett kön. De ansåg dessutom att det är till 

viss del verksamheten som styr vem som söker till den. Män och kvinnor som söker sig 

till vård och omsorg blir påverkade till ett ”omsorgs” relaterat beteende på ett liknat sätt 

som tekniska yrken påverkar personal till ett mer tekniskt inriktat beteende. Samtidigt 

utrycktes en föreställning om ett typiskt manligt och typiskt kvinnligt sätt att vara. Det 

typiska kvinnliga är att kunna hålla många bollar i luften samtidigt, att prata och 

uppträda ostrukturerat och att kunna avbryta för att uttrycka sina känslor. Det mannliga 

sättet anses vara att kunna arbeta med en sak i taget, låta andra prata till punkt och att 

vara fakta mässig på ett välstrukturerat sätt. Detta visar att skilda beteenden kan 

definieras som antingen mannliga eller kvinnliga och normen är att kvinnor beter sig 

kvinnligt och män manligt, men det förekommer lika ofta att män beskrivs i termer av 

kvinnliga beteenden som kvinnor beskrivs i termer av manliga. Berg menar att 

stereotypa uppfattningar om manligt och kvinnligt beteende kan utvecklas i och med 

den sociala arena som individen befinner sig, till exempel i sin yrkessituation. Inom den 
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offentliga sektorn, vård, omsorg och utbildning utvecklas en omsorgshabitus och en 

omsorgs diskurs som relateras till ett stereotypt kvinnligt förhållningssätt
72

.  

 

 

 

5.3 Synen på manlighet och kvinnlighet i organisationen 

 

Enligt Keller (1985) är kategorierna manlighet och kvinnlighet kulturellt definierade 

och inte skapade av någon biologisk nödvändighet. Det skapas i en dynamisk och 

komplex väv av kognitiva, emotionella och sociala krafter. Begreppen ses ofta som 

varandras motsatser och förknippas på ett essentialistiskt sätt med mäns och kvinnors 

kroppar, där manlighet och kvinnlighet i historisk uppfattas som motsatsförhållanden . 

Forskare som Keerfoot & Knights (1993) anser att manligheten varierar mellan 

individer samt under individens liv men att det ändå finns en beständig kärna som 

är ”en stark inriktning på en speciell instrumentell form av rationell kontroll” 

73
åtminstone när det gäller ledarskap och organisations arbete. 

 

 Kimmel (1994) menar att manlighet och kvinnlighet är under ständig förändring, där 

samhällsmedlemmarna med tillhörande kultur och historia tillskriver begreppen dess 

betydelse. Föreställningarna om okvinnlighet formar manligheten och
74

. Han ser 

manligheten som bärare av drag som aggressivitet, konkurrens och ängslan, vilket blir 

den norm som andra män jämför sig med. Inte bara män kan uppvisa manlighet, studier 

visar att kvinnor på chefspositioner som anses ha manliga karaktärsdrag har större chans 

att lyckas och bli framgångsrika positioner inom företaget. Böcker och träningsprogram 

finns utformade som hjälp för kvinnliga chefer att träna sig i att uttrycka manliga 

karaktärsdrag 
75

. Denna hegemoniska manlighet som manifesteras i dessa organisationer 

definierades för första gången av Connel (1987) ”som ett socialt inflytande som uppnås 

i ett socialt maktspel som sträcker sig bortom den råa maktkampen och i organiseringen 

av privatliv och kulturella processer”. Kaufman(1994) menar att den hegemoniska 

manligheten har sitt pris ett undertryckande av känslor som anses kvinnliga så som 
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omsorg, öppenhet, empati och medkänsla, vilket uppfattades som oförenligt med manlig 

styrka, värt att notera är att även många kvinnliga chefer undertryckte dessa 

egenskaper,
76

 Kanter (1977) visar på studier där kvinnor som klättrar på karriärstegen 

identifierar sig med den manliga normen över hur en god chef skall vara till den grad att 

de därigenom ”blir” som männen då eventuella kvinnliga ledarskapsdrag därmed 

förkastas 
77

. 

 

 

 

5.4  Problem med att jämföra kvinnligt ledarskap med manligt 

 

Forskningen kring kvinnligt ledarskap och frånvaron av forskning på manligt ledarskap 

kan leda till att de kvinnliga cheferna blir tvingade till att agera ”rätt” enligt en mall för 

typiskt/normalt kvinnligt ledarskap, medan männen inte har några gränser och att det 

därigenom finns en större tolerans för en bredare variation i deras ledarskapsbeteenden. 

Ur jämställdhetssynpunkt är detta problematiskt då kvinnornas beteendemöjligheter 

begränsas på grund av könstillhörigheten. 

 

Enligt Holmberg (1996) så framgår det tydligt när man diskuterar teorier kring manligt 

och kvinnligt ledarskap att egenskaper kopplas ihop med kön, vissa menar t.ex. att 

kvinnliga chefer beter sig som män och i och med att deras yrke som chef och därmed 

tappar sin ”kvinnlighet”. När man påstår detta menar man alltså att endast män har 

kompetens och läggning för att leda, med andra ord är det bara människor med manlig 

biologi som behärskar konsten att vara chef. Genom detta synsätt kan kvinnor inte vara 

ledare utan endast försöka att imitera mäns sätt att vara. Ledarskap definieras med 

egenskaper och kriterier som antas vara mannliga. En kvinnlig chef blir ju inte mindre 

kvinna när hon utvecklar ledardrag. Däremot tolkas hennes handlingar utifrån en 

tolkningsram där det som antas utmärka en ledare är svåra att skilja från karaktärsdrag 

som definieras som manliga. Det kvinnliga ledarskapet skapar därigenom en motsägelse 

eftersom kvinnliga egenskaper definieras vara underordnade de manliga. När man säger 

att en kvinna är manlig är det ett straff som visar att hon gått över gränsen för det 
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tillåtna. Genom att sätta upp ramar för vad som är möjligt att göra, känna, och tycka 

med bevarad kvinnlighet och manlighet begränsar människor varandra. Det är ett sätt att 

pressa sig själv och andra att återskapa myten att det är enbart två kön som existerar och 

att dessa i grunden är olika varandra
78

. 

 

Då män och kvinnor ses som likartade i fråga om ledarskapsstil och tillträde till 

chefspositionerna, trots sina sociala och biologiska olikheter, tror Alvesson (1989) har 

att göra med selektion och självselektion. (Här ses cheferna som en mera homogen 

grupp än befolkningen i stort, trots att kvinnornas olikheter med männen kan existera 

behöver inte dessa systematiskt uttryckas på arbetsplatsen). Detta kan vara både positivt 

och negativt för kvinnornas del, den negativa aspekten av det är att det genuina 

kvinnliga ledarskapet kan hindras från att komma fram. Självselektion; alla är 

naturligtvis inte intresserade av att bli chef på högre nivåer, men detta har inte bara att 

göra med det fria valet, hur man identifierar sig med positionen och hur man känner att 

man skulle passa där utan handlar även om faktorer som tex kön och klass. 

Medelklassmaskulinitet och chefskarriär hänger ihop, under- och övre medelklass är 

den grupp där man hittar flest män som identifierar sig med positionen, och i och med 

den självbilden ökar motivationen och påverkar de val och ansträngningar som personen 

gör positivt. Selektion; vilket innebär att de som uppfattas som överensstämmande med 

dominerande definitioner av chefskap får jobbet. Selektion utövas av dem som är 

delaktiga i rekryteringen, beslutsfattarna. Rekryteringsprocesserna är sällan rationella, 

både godtycke och personliga preferenser ges stort utrymme. Man har inte kunnat 

fastslå att det låga antalet kvinnliga chefer har att göra med att mindre kompetenta män 

får jobben på grund av könstillhörighet men däremot kan man tänka sig att det låga 

antalet kvinnliga chefer påverkar andra kvinnors självbild negativt, såsom sämre 

självförtroende och könsstereotypt handlande. Dessa två plus bekräftelser eller 

sanktioner från människor runtomkring samt kulturella konstruktioner av det som är rätt 

och riktigt för det tillhörande könet, skapar vissa gemensamma beteenden från både 

kvinnor och män i chefsarbeten. Även chefens krav, den egna uppfattningen om vad 

arbetet innebär och omgivningens förväntningar på chefen kan forma individen som 

innehar positionen så att eventuella individuella egenheter förknippade med det 

kvinnliga tonas ned
79

.  
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Genom dessa processer silas likartade personer fram till positionerna, med likartade 

erfarenheter och upplevelser, som successivt formas till att tillträda i yrkeslivet utan 

eller med minimala eventuella könsolikheter. Individer på chefspositioner har oftast 

likartade utbildningar, både männen och kvinnorna, de har även normalt ett antal år i en 

liknande eller i samma verksamhet bakom sig. Därmed har de infiltrerat 

företagskulturen samt hunnit få en uppfattning om hur en chef på företaget skall fungera 

vilket gör att tidigare socialisation samt erfarenheter från övriga tillvaron spelar mindre 

roll och därmed inte uttrycks i arbetslivet. Alvesson (1989) menar att även om 

individuella och sociala karaktäristiska hos chefspersoner har viss betydelse så är det 

organisationen och arbetet som gör chefsmannen och – kvinnan snarare än tvärt om. 

 

Särartsskapande där litteraturen uttrycker kvinnan som särart. Kvinnliga chefer ses som 

mer demokratiska, personalorienterade och övertalande i sin ledarstil än männen. Detta 

kan vara biologiskt betingat, en effekt av tidig socialisation eller en konsekvens av 

kvinnors upplevelser av arbetsorganisationen, som mansdominerad arbetsplats och som 

i grund och botten genomsyras av maskulina värden och praktiker, där nedvärdering 

eller underordning kan leda till ett visst medvetande hos kvinnorna som därmed 

utvecklar en annorlunda ”kvinnligare” ledarstil. Feminister framhåller i stor 

utsträckning vikten av familjesituationen, där kvinnan föder och tar hand om barnen och 

familjen i stort vilket påverkar deras ledarskapsstil. Detta skulle dock innebära att 

kvinnor som fött skulle ha en annan ledarskapsstil än kvinnorna som inte har barn, inga 

studier har dock gjorts på detta ämne.  

 

Endast 12 % av kvinnliga chefer på högre nivåer i Sverige har inte barn, resten har barn. 

28 % av kvinnorna med barn, hade endast ett barn och i genomsnitt färre barn än 

männen på högre chefspositioner samt kvinnor i övrigt (Gunnar Andersson, antologin). 

Historiskt har kvinnor tillhört den dominerade och underordnade basen, historiska 

dominerande föreställningar om kvinnor som kategori kan medföra att motsatta 

beteenden, t.ex. att ett auktoritativt och direkt ledarskap inte accepteras då detta inte 

sammanfaller med föreställningar om hur en kvinnlig chef skall agera. Den akademiska 
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forskningen visar på likhet föreligger övervägande, detta kan dock ändras då 

definitionen av ledarskap förändras och antalet kvinnor på ledande positioner ökar
80

. 

 

 

5.5  Förändrade idéer kring ledarskap 

 

Chefsjobb och ledarskap har innehållsmässigt konstruerats i maskulina termer genom 

att föreställningar och ideal som styr förväntningarna på chefer inte går ihop med 

föreställningar om kvinnor och det kvinnliga egenskaperna (som även män kan inneha). 

Även själva positionen i sig indikerar att denna ställning skall innehas av en man, då det 

innebär att personen är högt placerad i hierarkin. Scheins studie (1975) visar att själva 

begreppet chefsjobb associeras med män. Lipman-Blumen (1992) menar att 

dominerande idéer om chefskap i USA baseras på myten om en självständig och socialt 

isolerad individ och detta förknippas med maskulinitet och män.  

  

Organisationsuppbyggnaden utgår från idén om att den anställde kan prioritera 

arbetslivets krav och att tillvaron i övrigt kan anpassas efter arbetslivet (Acker, 1992). 

Historiskt har denna livssituation endast fungerat för män. Detta genom att männen har 

haft möjligheten att prioritera arbetet tidsmässigt, organisationskrav och karriären då de 

inte har haft så mycket reproduktiva arbetsplikter, dvs. hem, familj och barn att ta 

ansvar för. Detta förhållningssätt gäller fortfarande inom organisationerna och då främst 

på de högre nivåerna. Då flertalet kvinnor föder barn minskar deras möjligheter till 

samma prioritering, då den givna normen är att kvinnan tar det största ansvaret för 

familj och barn. Innehållet i ledarskapet har börjat genomgå en viss förändring, en 

omdefiniering av begreppet tycks vara på gång, dock inte sagt att detta har accepterats 

av alla inom organisationssammanhang. Flertalet ledningslitteratur visar på att de 

kulturella föreställningarna om vad som förknippas med män, ett utpräglat maskulint 

sätt att vara på, har börjat förlora sin eftertraktnings värde, nya synsätt och eftertraktade 

värden har skapats och efterfrågas. Detta leder inte automatiskt till att det nya synsättet 

stämmer in på kulturella definitioner av femininet och att chefjobben därmed öppnas 

upp för kvinnor. Det är inte helt lätt att kategorisera ett flyttande från byråkrati till 

marknadsstyrd produktion i könstermer. Trots detta försöker många sammankoppla nya 
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och bättre ledarskapsstilar med det kvinnliga könet, framgången har varit begränsad. En 

allmän försvagning av det maskulina innehållet i ledarskap har skett men då högre 

positioner innehas av övervägande män återskapas och befästs föreställningarna om det 

naturliga i att dessa positioner innehas av män och chefspositionens maskulina karaktär 

förblir oförsvagad. 

 

I och med det nya synsättet där av-maskuliniseringen är påtaglig har dock liten 

förändring skett i fråga om den ”maskulina” prioriteringen av arbetet där familjearbetet 

blir lidande, och då framförallt inom de högre chefsarbetena. Detta då 

konkurrensförhållanden gör att efterfrågan på individer som inte låter familjelivet 

påverka arbetstider, närvaro och andra organisationskrav har ett klart företräde till 

chefsfattningar och så länge detta beskrivs som manligt/maskulint kvarstår denna prägel 

på chefsbefattningar. Alvesson ser dock en smärre förändring bland yngre chefer med 

småbarn där en viss ”feminisering” skett
81

.  

 

 

5.6  Gynnas kvinnor av dessa nya idéer? 

 

De nya idéerna kring ledarskapet där mer deltagande, icke-hierarkisk, flexibel och 

grupporienterad ledarskapsstil eftersöks föder frågor om kvinnligt ledarskap och om 

dessa nya idéer underlättar kvinnors karriärmöjligheter. Om dessa orienteringar ses i 

feminina termer kan det enligt Lipman-Blumen (1992)
82

 innebära att kvinnor kan 

marknadsföras som potentiella chefsmaterial då dessa är bärare av passande 

orienteringarna för positionen. Fondas (1997) anser att dessa kvaliteter, som nutida 

litteratur om management föreskriver, kulturellt förknippas med kvinnor även om detta 

inte uttalas explicit. Detta innebär att kvinnor borde ha förtur eller åtminstone öka deras 

tillgänglighet till positionerna. Genom att båda könen existerar på fältet skulle idén om 

den starkt ”maskulina” naturen i traditionellt ledarskap förlora sitt tolkningsföreträde 

och arbetsfältet skulle bli mer öppet. Men detta öppnande förutsätter inte att alla kvinnor 

har dessa egenskaper och är därmed mer lämpade eller att innehavet av dessa 

egenskaper innebär att personen automatiskt är en kompetent chef. Däremot skulle detta 

leda till att ett avgörande hinder för kvinnorna elimineras eller åtminstone försvagas. 
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Alvesson menar att snarare än skapa en situation där kvinnorna ses som att vara bättre 

lämpade och förtjäna förtur skulle de nya idéerna om ledarskapets innehåll ge kvinnorna 

lika möjligheter som männen att komma på tal vid en rekrytering till en chefsposition
83

. 

 

Könsfördelningen på chefspositionerna med männen i dominerande antal, och då allra 

helst på toppnivå, gör att ledarskapet fortfarande har en manlig/maskulin framtoning. 

Men de nya värdena för ledarskapet har på senare år vuxit i intresse, många forskare och 

författare vill förknippa dessa med kvinnor för att därigenom kunna marknadsföra 

kvinnor som innehavare av viktiga egenskaper, som inte män har, för att vara en bra 

chef. Därmed flyttas fokus från att kvinnor också kan vara chefer och dessutom lika 

goda chefer som män, till att peka på att kvinnor är innehavare av exceptionella 

egenskaper som organisationen går miste om inte dessa anställs, kvinnor är därmed lika 

bra chefer som männen och i vissa fall även bättre.  

 

Författare som anser att kvinnor har en speciell form av ledarskapsstil har hävdat att de 

kvinnliga cheferna kan bidra i avseenden som kommunikation, samarbete, lojalitet, 

tillgivenhet, intimitet, omsorg samt en annan och mer konstruktiv form av makt (Grant, 

1988). Maktaspekten ses som annorlunda hos kvinnor som anses ha en mer relationell 

syn där de ser makt som en samhällsresurs som utövas i förhållande till hela samhället, 

till skillnad från männen som har en mer individualistisk, dominans och 

kontrollmöjlighets syn på makten. Många författare har hävdat att kvinnlig 

ledarskapsstil bygger mer på demokrati och nätverk än på hierarki, samt att de därmed 

har fler nöjda underordnade än vad männen har (Helgesson 1990). Billing finner i sina 

refereringar av studier i ämnet en slutsats om att idéerna om en speciell form av 

kvinnligt ledarskap inte får mycket stöd, utan mer kan ses som ett styrande ideal. Hon 

anser även att dessa tankar om en speciell kvinnlig ledarstil kan ge upphov till 

stereotypa förväntningar på kvinnor och medföra att genusrelationerna upprätthålls, 

samt att kvinnorna kan utnyttjas och deras förväntade egenskaper exploateras inom 

ramen för traditionella former av ledningsarbete. Helgesson är en av forskarna som 

uttrycker det kvinnliga ledarskapet i stereotypa termer, d.v.s. uppfattningen om hur en 

kvinna skall vara, där den kvinnliga ledaren blir den goda modern. T.ex. så uttrycker 
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hon kvinnliga ledare som ”mjukare” än de manliga, samt att de är mer vårdande, 

engagerade och lyssnande
84

.  

 

6 Hur könshabitus tilldelar kvinnor gränser strukturellt, individuellt 

och organisatoriskt  

Detta kapitel tar upp forskning kring kvinnor och ledarskap med syfte att visa hur 

könshabitus sätter gränser genom strukturella, individuella och organisatoriska hinder 

 

 

6.1  Problemet med ett uttalat kvinnligt ledarskap,  

  Några problem, enligt Billing, med begreppet kvinnligt ledarskap; 

1) Ett problem är att begreppet har sin grund i och även hyllar kvinnors erfarenheter, då 

dessa erfarenheter är en följd av kvinnors ställning i en patriarkal arbetsdelning blir 

detta ett problem för kvinnorna. Då könsskillnaderna anses vara orsaken till 

kvinnornas ”ledarskapsproblem” anser man att skillnaderna mellan könens olika 

psykologi dvs. barndomsupplevelser, tidiga eller sena socialisation samt upplevelser av 

familje- eller arbetslivet, medför olika förhållningssätt till arbetsliv och organisation 

vilket innebära att normer ifrågasätts och nya uppfattningar skapas i organisationen som 

skulle kunna leda till positiva utvecklingar och förändringar. Många forskare inom 

genusrelationsaspekterna anser att den könsspecifika inriktningen hänger ihop med 

könsarbetsuppdelningen, d.v.s. att grunden till kvinnor och mäns olika erfarenheter och 

inriktningar på arbetsmarknaden är en effekt av att de utför olika arbetsuppgifter i 

hemmet och familjen, där kvinnorna har det övervägande ansvaret. Genus har här en 

social betydelse med strukturerande princip och ses som en källa till skilda inriktningar. 

Genom förändringar i arbetsdelningen och fler kvinnor på posterna skulle denna 

försvagas, då kvinnor därmed skulle vara mindre uppbundna i hemmet vilket medför att 

ansvar i hemmet och familjen minskar och erfarenheterna, intressena och förmågorna 

bli mindre könsspecifika. Därigenom skulle även den specifika ledarskapsstilen 

utplånas eller mattas ut då det skulle bli mer jämställt mellan parterna. Genus i 

betydelsen socialt viktig kategori som förklaring till arbetsdelningen och variationer i 

värdering och stil i organisatoriska och andra sammanhang skulle då med tiden blekna 
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bort 85. Denna syn på kvinnliga chefer som innehavare av viktiga fördelar i erfarenheter 

av hem och familj blir problematisk i fråga om jämställdhet då kvinnors delaktighet i 

patriarkatet används och hyllas genom ett accepterande av traditionella könsroller.  

 

Problemet med att framföra skillnaderna mellan manligt och kvinnligt ledarskap är inte 

bara det att den kvinnliga ledarskapsstilen eller ledarskaps inriktning bygger på 

traditionell arbetsfördelning och traditionella könsroller; 

 

2) Begreppet kan även bli en förstärkning av könsschabloner. Stereotypa förväntningar 

på de kvinnliga cheferna, de förmågor som kvinnorna anses ha utvecklat i hemmet och 

familjen, ses som fördelar vid chefsarbetet. Förväntade förmågor som stresstålighet, 

simultankapacitet, intuition, problemlösningsförmåga samt goda kunskaper i att 

kommunicera och hantera relationer förväntas av kvinnorna. Därmed förstärks 

schablonartade uppfattningar om kvinnor och kvinnliga värden.  

Billing påpekar vikten av att se kvinnor och män som olika inom vardera kategorin och 

som individer med möjligheter att utveckla en mängd olika inriktningar, samt att denna 

syn hämmar och trycker ner individerna med kulturella könsnormer och levnadsregler. 

  

3) Då kvinnor uttrycks som innehavare av en psykologi och värderingar som inriktar sig 

på relationer, omsorg och sårbarhet kan det ge negativa effekter som gör att kvinnor 

övervägande tillsätts på chefspositioner inom just barnomsorg eller som personalchefer 

och inte framstå som lämpliga för andra poster som inte sammanfaller med 

uppfattningen om de kvinnliga värdena, t.ex. som VD för banker eller industriföretag. 

Begreppet kan skapa en slags beteendenorm för de kvinnor som innehar en 

chefsposition, vilken kan fungera som en positiv modell där de kvinnor (både chefer 

och medarbetare) som anser sig besitta dessa egenskaper stärker sin identitet och 

självuppskattning, men det kan även innebära att deras möjligheter begränsas. 

 

4) begreppet kan innebära problem då det kan bli ett sätt att konstruera kvinnor som 

specialister på känslor och relationer och därigenom exploatera dem som 

emotionsarbetare vilket kan leda till att de lätt hamnar i manipulativa positioner när de 

slätar över konflikter. Det handlar då om ett utnyttjande av de kvinnliga chefernas 
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självuppfattning och andras förväntningar på deras egenskaper, där de hamnar på poster 

som offentliga chefsjobb som uppfattas som ”självmordsuppdrag”, då dessa poster 

innefattar problem som nedskärningar i kombination med växande sociala problem. Det 

finns en tendens att tillsätta kvinnor på poster som hanterar relationer, känslor och 

konfliktlösning, medan mer grundläggande ekonomiska och teknologiska frågor tillhör 

den manliga sfären, vilket denna uppfattning stärker
86

 

 

 

6.2 Språkets påverkan på konstruktionen av kön/genus i 

organisationen 

 

 

Elisabeth Berg (2000) beskriver att de upplevelser som mellancheferna har i offentlig 

förvaltning i hemtjänsten (både mannliga och kvinnliga) av möten med mannliga chefer 

är likartade och de anser att männen är rakare i sin kommunikation och att det är mindre 

tjafs, men de har även erfarenheter av att bli nonchalerade av män och tvingas därför 

vara mer påstridig för att få besluten genomförda. Det kommer fram tydligt i 

intervjuerna att det finns föreställningar om ett kvinnligt respektive mannligt sätt att 

vara. Vid en intervju framgår det enligt Berg att vissa åsikter uttrycks som visar att 

kvinnor inte bör dominera, och att det kan leda till sanktioner från männen om de 

känner sig hotade och inte hänger med. I denna intervju uttrycker kvinnan en åsikt om 

att olikheterna mellan könen måste accepteras att de bara finns där och att hon ibland 

kan uppleva att hennes mannliga kollegor kanske uppfattar henne som fjollig och 

fnittrig ibland, men samtidigt har hon märkt att det kan skrämma män om hon bevisar 

att hon innehar kunskaper som framförs på ett sätt så de inte hänger med i ett 

resonemang
87

 

 

Eva Erson diskuterar i sin artikel "Ska kvinnor tala som män" betydelsen av språket vid 

konstruktionen av kön. Hon ställer sig där frågan om kvinnor måste uttrycka sig som 

män, muntligt och skriftligt, för att deras erfarenheter, tankar och önskemål skall 

"höras" och respekteras. Språkets betydelse skapas i interaktionen inom olika praktik 

gemenskaper, sociala institutioner, där ett internt språk och koder utvecklas som en 
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individ inom fältet måste lära sig behärska för att göra sig hörd. Ur ett historiskt 

perspektiv har männen dominerat på dessa offentliga institutioner medan kvinnorna 

genom lagar länge varit utestängda, därmed har männen utifrån sina ekonomiska, 

politiska och maktfulla positioner utvecklat och präglat dessa sociala institutioner, och 

även det tillhörande språket och koderna. Genom samverkan med andra män har det 

kunnat göra sina intressen och värderingar hörda och även kunnat påverka 

verksamhetens ideologi, utveckling och språk 
88

.  

  

 En orsak till att män och kvinnor har olika sätt att tala kan enligt Erson ha att göra med 

hierarki skillnader, samt med den segregerade arbetsmarknaden, där mer eller mindre 

mans och kvinno- grupperingarna och gemensamma kvinno- och mans praktiker bidrar 

till detta. Språket har därför enligt Erson medverkat till att skapa en hierarki där vissa 

personer har rätt att tala och andra inte, om en kvinna vill tala bör hon därmed agera 

"kvinnligt" och av auktorisera sitt tal för att höras. Detta kan vara en orsak till den enligt 

författaren "mjukare" talarstilen som vissa kvinnor använder sig av. Hon anser dock att 

ett specifikt kvinno- eller mans språk inte existerar utan att detta har att göra med 

konstruktioner och maktrelationer i förändring 
89

.  

 

Kommunikationen kan se olika ut beroende på organisationsstrukturen i organisationen 

enligt Drejhammar (2001), I hierarkiskt uppbyggda organisationsstrukturer finns ofta en 

bestämd ordning i hur samtalet skall föras vem som talar och har tolkningsföreträde, 

samtalet rör sig då vertikalt uppifrån och ner. Detta medför att de oftast är positionen 

och inte kompetens och kunskap som avgör vem som får tala och tillföra något till 

organisationen. Drejhammar anser att detta gör att många organisationer inte tar vara på 

den kunskap som finns i organisationen. Genom att kombinera hierarki med ett 

könsperspektiv anser författaren att kvinnor drar det längsta strået i en hierarkisk 

organisations struktur, detta motiverar hon med att män har av historiska skäl strukturell 

makt över kvinnor.  

 

Drejhammar menar att kvinnor har haft mindre tillgång till det mannliga språket som 

präglar arbetsliv och samhälle i stort, detta gör att kvinnor har haft sämre möjlighet att 

utveckla kommunikativ kompetens. Med en mannlig hegemoni menar hon att män över 
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lag har tolkningsföreträde genom att de bestämmer vad som ska talas om, på vilket sätt 

de talas och vem som talar och om vad som är sant och inte sant. Detta kan leda till att 

det blir normgivande hur samtalet mellan könen förs och då kvinnorna tystnar i en 

dialog kan det från männens sida uppfattas som bristande förmåga och blindhet mot det 

strukturella organisations villkor som skapat denna ”kommunikations hierarki” som ger 

ena könet tolkningsföreträde. En viktig utgångspunkt för att man ska kunna lösa 

könssegregering i arbete enligt författare är att veta att kvinnors sämre möjligheter till 

insyn, påverkan och egen utveckling har att göra med kvinnors marginaliserade position 

i organisationer 
90

. 

 

 

Det kan i vissa fall hända att individen gör avsteg från köns normer, då till exempel en 

kvinna utövar ett auktoritärt ledarskap eller då en man visar svaghet och känslor. Detta 

kan, då det inte sker allt för ofta, ses som ett accepterat beteende men i fall då det 

"felaktiga" beteendet börjar ses som ett permanent personlighetsdrag hos individen 

reagerar omgivningen genom sociala bestraffningar/sanktioner för att delvis tvinga 

individen tillbaks i det gamla spåret. Riktig kvinnlighet och manlighet skapas genom 

"rätt" beteende, rörelser, tal och klädsel som motsvarar de förväntningar om hur en 

kvinna/man skall vara. Erson menar att vi föreställer det som kulturen fostrar oss till att 

vara. Genom historien har manlighet värderats högre än kvinnlighet, konsekvensen av 

detta blir att kvinnor oftast väljer att hamna i underordnade situationer i förhållande till 

männen, genom att detta förväntas av henne och därmed bekräftar henne som kvinna. 

Avbrott från detta sker dock i vissa fall
91

.  
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6.3   Glastaket /Glas stupet  

 

Enligt Berg (2000) är begreppet kön viktigt för att skapa en förståelse av en 

organisation och att även förhållandet mellan könen i organisationen inte är godtycklig 

utan för med sig både uttalade och outtalade förhållningssätt och regler.  Hon observerar 

även hierarkin mellan könen. Berg återberättar hur forskaren Rosabeth Moss Kanter 

beskriver konsekvenserna av en enkönad arbetssituation i boken ”Men and Women of 

the corporation” (1977). Här beskrivs kvinnor som är i minoritet på en mansdominerad 

arbetsplats som ”tokens” det vill säga kvinnorna blir avvikare vilket enligt henne för 

med sig följande strukturella effekter; Synlighet: innebär att minoriteten märks tydligare 

och detta ger dem andra krav än majoriteten. Kontrast: Detta gör att den dominerade 

kulturen uppmärksammas och framhävs vilket gör att kvinnorna, minoriteten tvingas 

förhålla sig till den rådande manliga kulturen. Assimilering: Som leder till att 

individerna aldrig tillåts vara individer utan bedöms efter olika typer och 

generaliseringar 
92

. Enligt Tuija Muhonen är de på grund av dessa stressfaktorer att bli 

betraktad som ”Tokiens ”(R, Kanter, 1977) som gör att kvinnor får en 

minoritetsställning i organisationen med höga krav och mindre beslutsutrymme och 

med mindre möjligheter att utvecklas vilket Muhonen i en artikel i chefstidningen pekar 

på vara bidragande orsaker till att kvinnliga chefer i näringslivet lämnar sina poster.
93

 

Att en kvinna tar en manlig position som chef är ett brott mot könsordningen vilket 

skapar oreda i strukturer med mannen som norm, detta leder till att dessa kvinnor stöter 

på motstånd av olika slag från omgivningen. Ett problem kvinnor stöter på då de 

försöker göra karriär är fenomenet som kallas ”glastaket”.  Karriärs möjligheter minskar 

på grund av könstillhörighet och inte kompetens. Fenomenet existerar på alla nivåer i 

olika hög utsträckning men mest på toppnivåerna. De kvinnor som tar sig genom 

glastaket och lyckas göra karriär utsätts för mer press än männen på en likvärdig 

position då de tvingas anpassa sig till företags normer och beteenden som formas av och 

för män. Muhonen beskriv detta fenomen samt även en form av horisontell köns 

segregering som hon kallar ”glasvägg” där kvinnor och män koncentreras i olika yrken 

och sektorer. Det så kallade ”Glas stupet” beskriver Muhonen genom att studier har 
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visat på att kvinnor utses till chefspositioner vid organisationskris, nedskärning, 

personalkonflikter, omorganisationer osv.  och eftersom kvinnor generellt sett har sämre 

karriärs möjligheter har de även en större benägenhet att ta dessa risker som medför 

större chans att misslyckas med uppdraget vilket i sin tur kan leda till bland annat 

uppsägning och utbrändhet.
94

  

 

6.4 Kvinnlig och manlig karriär 

 

Synlighet, Kontrast och Assimilering är avgörande stressfaktorer som bidrar till att färre 

kvinnor än män befinner sig på chefspositioner i privata sektorn . Dessa faktorer är 

något som genomsyrar alla de hinder som kvinnor med ambition att göra karriär i 

privata sektorn eller befinner sig i en ledande position i denna sektor möter i sin vardag. 

Andersson beskriver i form av begrepp som karriärs livsform och karriärs tidstabell 

samma fenomen som kan förknippas med R, Kanter (1977) Kontrast begrepp. 

 

Andersson menar att arbetsorganisations kultur skapa av en grupp män, för dem själva, 

sina partners samt för andra kvinnor och män och deras partners. Kulturen bestämmer 

hur arbetet skall organiseras, hur en toppchef skall vara osv. I arbetsorganisations kultur 

finns en inbyggd karriärs livsform med en tillhörande karriärs tidstabell, dessa är 

könsspecifika och formade att passa en man med en uppbackande hustru. Karriärs 

livsform är en samlingsbeteckning för en individs sätt att leva, att ha ett arbete med 

karriärmöjligheter, denna individ har genom historien nästan uteslutande varit en man. 

Begreppet innefattar även en samlevnadsform då det förutsätter ett äktenskap med en 

uppbackande kvinna. Med klassisk karriärs livsform menar Andersson ett tillstånd då 

båda dessa är uppfyllda, vilket är en variant på den borgerliga familjen som den sett ut 

sedan industrialiseringens genombrott. Trots att den kan kännas förlegad i vårt moderna 

samhälle är den fortfarande den dominerande formen för karriären, och en norm som 

båda könen internaliserar, jämför sig med eller försöker hitta alternativ till.  

 

Genom att det är en norm ifrågasätts eller uppmärksammas den inte då den uppfattas 

som naturlig. Andersson anser att begreppet karriären borde kallas den manliga 

karriären. Livsformen har en inbyggd tidtabell som bestämmer när en individ bör starta 
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sitt karriärs klättrande, när det borde ha tagit fart och när det borde ha gett 

framgångsrika resultat. Då allt detta bör ske under den period i livet då familjebildning 

är tänkt att ske, skapas ännu ett hinder för kvinnor med karriärs drömmar samt män som 

vill vara lika delaktiga i familjelivet. Lojaliteten hos en karriärs man ligger hos den 

organisationen, den familjeenhet som alltid bör komma i första hand. Kvinnor och män 

lever i huvudsak skilda karriärs liv, därigenom skapas och återskapas skilda 

förutsättningar för dem i karriären. På grund av nuvarande förhållanden har kvinnor 

svårare än män att nå och inneha en position på toppen i näringslivet, kvinnor och män 

har olika sätt att kombinera topp chefsjobb med familjelivet och kvinnan är den som 

drar det kortare strået. Medan kvinnorna i hög grad i någon form av dubbel karriär, 

vilket innebär att båda parterna gör karriär. Då mannen övervägande har en 

heltidsanställning ligger det i de flesta fall på kvinnan att balansera uppkommande 

synkroniseringssvårigheter. Då mannen dessutom oftast har ett bättre betalt arbete och 

kvinnan det största ansvaret över hem och barn blir det i de flesta fall så att hon blir den 

som får offra eventuell karriärs drömmar. Majoriteten män lever övervägande i 

samlevnadsformer som påminner om en klassisk karriärs livsform, där deras partners tar 

ansvaret för hem och familj antingen som hemmafruar, deltidsarbetar eller kontinuerligt 

yrkesarbetar. Organisationernas krav på en manlig karriärnorm och en manlig tidtabell 

skapar svårigheter för kvinnor och män att forma andra karriärs tidtabeller där det är 

möjligt att kombinera arbets- och familjelivet på ett bra och jämställt sätt. Studier om 

stress visar på varningssignaler om att båda könen lider av överansträngning vilket 

troligen är en effekt av viljan att kunna kombinera arbetet och familjen på ett 

fungerande sätt, detta torde inte vara bra vare sig för individen eller för organisationen 

på lång sikt.
95

 

 

Homogenitet har hittills präglat karriär livsformen och den existerar alltså med sin 

tillhörande tidtabell i allra högsta grad än idag, i både tanke och handling, på högre 

nivåer innefattar den alla männen. Kvinnornas intåg på arbetsmarknaden sedan 60-talet 

har medfört förändringar i den klassiska samlevnadsformen, kvinnorna etablerade nya 

sociala tabeller. Dessa har dock haft marginal påverkan på den manliga karriär 

tidtabellen, inte heller organisationens syn på karriären har påverkats nämnvärt. 

Kvinnornas karriär tidtabeller kan sägas vara heterogena, de byggs upp av avbrott, 
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deltid samt heltid därmed förskjuts deras karriär klättring och startar oftast i 35-40 års 

ålder. I den manliga tidtabellen är detta en ålder där målet bör vara så gott som nått. De 

kvinnliga tidtabellerna är en balansakt och avvägnings fråga mellan familje- och 

arbetsliv, där kvinnorna använder sig av anpassningsmekanismer då arbets- och 

familjeliv skall hanteras. Den mest använda mekanismen är deltidsarbetet som i allt 

större utsträckning har intagit avbrottens plats i tidtabellen. Både de kvinnliga 

karriärerna och karriär tidtabellerna har andra kännetecken än de manliga. Då det ur ett 

familj perspektiv inte går att båda parterna anpassar sig till organisationernas manliga 

karriärs norm, alternativa handlingsvägar måste hittas. Av de olika kombinationer som 

växt fram är det, och har oftast varit så att då männen anpassa familjen till arbetet så 

anpassar kvinnorna arbetet till familjen. Då kvinnorna väljer att arbeta deltid eller på 

annat sätt trimmar ner arbetstiderna leder detta till att deras karriärs möjligheter minskar 

eller helt försvinner, då den manliga karriär normen kräver lojalitets bevis som prioritet 

av arbetet framför allt
96

. 

 

 

6.5 Rekryteringsprocessen 

 

Synlighet, kontrast och assimilering är något som framträder i alla de hinder som 

kvinnor möter i ledarskaps positioner i privata sektorn därmed är de även en del i 

rekryteringsprocessen. 

Konstruktioner som ledarskap, manlighet och kvinnlighet är föränderliga och återskapas 

i ständigt pågående processer, i olika sammanhang och ”rum” /arenor för konstruktion 

enligt Holgerson och Höök. Ett exempel på arenor där ledarskap konstrueras är 

chefsrekrytering och ledarskapsutveckling. Holgerson och Höök menar att 

konstruktionen av ledarskap sammanfaller med en konstruktion av manlighet som är 

utformad utifrån traditionellt manliga livsvillkor, m.a.o. ledarskap är ett manligt 

begrepp format av män för män. Inom dessa arenor definierar företaget hur ledarskapet 

skall se ut och vilka egenskaper och erfarenheter som är önskvärda hos chefer, därmed 
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torde chefsrekrytering och ledarskapsutvecklings arenorna vara essentiell i sökandet 

efter konstruktionen av ledarskap och kön.
97

.  

 Oftast framställs rekryteringen av företagen som en oproblematisk process där man 

väljer personer till chefspositioner utifrån deras kompetens. Då könsfördelningen på 

chefsnivåer är väldigt snedfördelad visar fakta tydligt på att kön har betydelse vid 

rekryteringen. Detta innebär att rekryteringsprocessen är en arena där föreställningar om 

ledarskap och kön återskapas och är därmed ett intressant område, i frågan varför det är 

så få kvinnor på ledande positioner i näringslivet.
98

 

 

Informanterna menade på att trots att rekryteringen ser olika ut från gång till gång så 

kan ändå ett mönster urskiljas beroende på av vilken anledning man söker en ny VD.  

Det slutgiltiga avgörandet av vem som skall få positionen faller på styrelsen, ägaren 

eller styrelseordföranden. 
99

 

Då kontakter är viktiga för att bli och förbli synlig, betyder en relation till 

företagsledaren samt allianser med nyckelpersoner i högt uppsatta positioner mycket för 

karriären. Vikten av synlighet ur ett könsperspektiv är intressant då svaret på frågan 

varför så få kvinnor rekryteras till VD-poster, blev att det inte fanns tillräckligt med 

kvinnor som kandidater, rekryteringsbasen anses vara för liten. Samtidig vittnar 

informanterna om att män inte ser kvinnor. Rekryteringsproblemet kan förklaras genom 

att kvinnor inte ses som chefsämne, alltså lämpliga kandidater av dem som genomför 

rekryteringen, men också genom att kvinnor inte ses som chefsämne i leden under 

därmed inte heller finns med på rekryterbar nivå.
100

 

   

En vanlig förklaring var att kvinnor halkar efter i utvecklingen eftersom de till skillnad 

från sina manliga kollegor föder barn, vissa informanter uttryckte den normativa 

uppfattningen om att kvinnor bör ha barn och ta hand om dessa eftersom de är mest 

lämpade för denna uppgift. Dessa stereotypa uppfattningar leder till dödläge för kvinnor, 

då de inte kan bli VD om de har barn eftersom de då halkar efter i utvecklingen och om 

de inte har barn ses även detta som något negativt eftersom en kvinna ska ha barn och 

dessutom också ha det övervägande ansvaret över dessa.
101
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Vanliga föreställningar bland manliga chefer, om kvinnor som kategori, leder till att 

kvinnor inte framstår som kandidater. Dessa föreställningar kommer sig av avsaknaden 

av kvinnor i rekryteringsprocessen som därmed skapar föreställningar om kvinnors 

ambitioner och kompetens. 

Forskningar har visat att män och kvinnor bedöms olika vid t.ex. rekrytering på grund 

av att chefer använder sig av stereotyper om manligt och kvinnligt istället för att 

fokusera på sakliga bedömningar av personen i fråga. I informanternas svar framgår att 

kvinnlighet framstår som problematiskt i relation till ledarskap, medan manlighet inte 

kommenteras då detta ses som en naturlig del av ledarskap. Då föreställningarna om 

manlighet väl överensstämmer med existerande föreställningar om egenskaper en chef 

bör ha och då föreställningarna om kvinnor ofta innebär motsatsen, resulterar detta i en 

motsägelse i att vara kvinna och inneha chefsegenskaper. Till exempel visar forskningen 

att accepterat och önskvärt beteende hos en ”normal chef” som oftast innebär ett 

auktoritärt beteende i de flesta fall bedöms som negativt hos en kvinna. Detta leder till 

att kvinnor inte ses som chefsämne vilket hindrar kvinnors karriär utveckling i största 

allmänhet och leder därmed till färre kvinnor på rekryterbar nivå, samt visar på att det är 

männen som definierar när en kvinna skall vara lika och när de skall vara olika män. 

Detta ledarskap är skapt i en manlig kontext utifrån manligt definierade normer och 

förväntningar. 
102

 

 

Då en VD har mycket makt och frihet i sitt arbete där styrelsen och ägaren har små 

möjligheter till kontroll av dennes arbete finns en osäkerhet som medför ett behov av att 

känna förtroende för VD´n, ett behov av att veta att personen tänker och agerar lika 

(Kanter1977). Detta medför att personer som dessa känner att de kan identifiera sig med 

föredras, vilket medför problem för kvinnorna i och med stereotypa föreställningar om 

dem som kategori. Ett annat krav på kandidaten har att göra med arbetets innehåll, då 

det är både tidskrävande och omfattande krävs total hängivande och prioritering av 

arbetet. Detta medför att kandidatens familjeliv bör vara stabilt och harmoniskt med en 

familj som är införstådd med kraven på prioritet av arbetet framför familjen och en fru 

som är har det övervägande ansvaret för familj och barn. Informanterna uttryckte frun 
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som innehavare av en viktig roll i representationssammanhang, vilket underförstått visar 

på att de ser innehavaren av posten som manlig.
103
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8 Diskussion och analys av ämnet 

 

Arbetsmarknads statistik visar att Sverige inte är ett jämställt land när det gäller 

chefspositioner i näringslivet, samt att kön har betydelse för vilken lön, vilket yrke samt 

vilken position du har. Mansdominansen på chefsbefattningar är stor i den privata 

sektorn, trots att många undersökningar visar på att skillnaderna mellan könen i fråga 

om ledarskapsstil och erfarenheter är minimala eller icke existerande. Vad beror då det 

låga antalet kvinnliga chefer i den privata sektorn på?  

 

Syftet med studien var att besvara frågan: Varför finns det så få kvinnliga 

chefer i den privata sektorn i dagens Sverige? 

 

 För att söka förklarningsmodeller till denna frågeställning har analys och diskussion 

skett med hjälp av Bourdieus teori och genom att kartlägga hinder som kvinnor som 

befinner sig chefsposition i privata sektorn möter, har det att göra med individuella, 

politiska, strukturella eller organisatoriska faktorer.  Dessa faktorer/ hinder går in i 

varandra genom att de strukturellt påverkar varandra. Vi är alltså alla en del av denna 

process som genererar ett visst beteende, stereotypa tankesätt och normer det vill säga 

allt som formar oss som individer kan sammankopplas med dessa begrepp. Hur 

påverkar och försvårar dessa hinder processen för kvinnor som vill göra karriär eller 

befinner sig i en sådan chefsposition och varför är det så få kvinnliga chefer i just 

privata sektorn? En följd fråga som vi även diskuterar är varför kvinnliga chefer är fler 

inom offentliga sektorn, beror detta på könsstrukturer som skapas av 

socialisationsprocessen?   

 

Vid analys av vår frågeställning har vi kommit fram till denna förklaringsmodell som vi 

utvecklar i diskussionen   

 

Stereotypa samhällsnormer påverkar både på det organisatoriska, individuella och 

strukturella planet. Individuellt handlar det om hur samhällsnormer och stereotyper som 

formar könshabitus och vårt sätt att tänka och handla som speglar sig både i 

familjesituationen och på arbetsmarknaden. Strukturellt och organisationsmässigt 

handlar det om stereotyper kring begreppet ledarskap och chefskap . 
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Kvinnligt och manligt ledarskap 

Många studier visar på att hinder i organisationen, dolda och synliga, gör att kvinnor har 

svårare än männen att göra karriär.
104

Forskning har gjorts på ämnet där kvinnorna som 

grupp har varit undersöknings objekt då männen har setts som norm och kvinnliga 

chefer därmed har varit avvikare från denna norm.
105

 Då kvinnan sätts i centrum i 

forsknings sammanhang förstärks och återskapas hon som avvikare. Forskningen har 

under lång tid syftat till att undersöka likheter mellan könen i fråga om ledarskapsstil, 

på senare år har dock fokus ändrats och skillnader mellan könen har uppmärksammats. 

Övervägande forskning visar dock på att skillnaderna är få eller icke existerande. 
106

 De 

skillnader i ledarskap som hittats mellan kvinnligt och mannligt ledarskap talar om 

kvinnor som en mer relationell syn där makt ses som en samhällsresurs som utövas i 

förhållande till hela samhället, demokratiskt till skillnad från männen som har en mer 

individualistisk, dominans och kontrollmöjlighets syn på makten.
107

 Samtidigt visar 

forskning om kvinnan som särart med unika kvinnliga egenskaper kan ha en positiv 

inverkan genom att stärka kvinnors självbild och identitet i ledarskapssammanhang, 

men det kan även ha en negativ inverkan genom att de känsloexploateras.
108

  

 

 

 Enligt oss är detta viktigt att se till de individuella skillnaderna som formar oss 

(socialisationsprocessen) och inte fokusera på skillnader förknippade till kön då 

forskningsresultaten samt stereotypa uppfattningar och förväntningar om kvinnlighet 

och manlighet gör att individen hämmas från att uttrycka sin personliga ledarskapsstil 

och därmed hindrar personlig prägel och utveckling i arbetet .  Om då detta ”rätta” sätt 

att leda är beroende av kön och inte kompetens skapar detta dolda hinder och motstånd 

för kvinnliga chefer då chefskapet i historisk och kulturell mening är starkt maskulint 

förknippat
109

 . Vi utgår ifrån att hur man är som chef är kontextberoende dvs i vilken 

bransch ledarskap utövas samt vad arbetet innefattar för uppgifter. Skillnader i chefskap 

är då inte beroende av kön utan av arbetets karaktär och individens socialisationsprocess.   
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Socialisationsprocessen och könshabitus kan därmed hindra kvinnor genom att de 

formas och avskräcks av stereotypa uppfattningar av begreppet ledarskap och inte söker 

sig till ledande positioner i lika hög utsträckning som män. 

 

 Könshabitus och socialisationsprocessen  

   Kvinnors köns habitus utsätts för former av symboliskt våld som färgats av ett 

androcentriskt synsätt/tankesätt enligt Bourdieu (1999). Vilket försvårar den väg som 

kvinnor måste ta för att uppnå en högre chefsposition, det kan ha att göra med vilka val 

vi gör i livet, att vi försakar positioner som innebär makt och ansvar eftersom det 

uppfattas som mer passande för män då det kräver stor uppoffring i form av tid, tid som 

inte finns i de flesta kvinnors liv då den kvinnliga karriär livsbanan krockar med den 

manliga karriär livsbanan
110

. Den största orsaken till detta är att det obetalda arbetet, 

familjeomsorg, ansvar för barn och hem som till största del förväntas vara kvinnans 

ansvar. 
111

Kvinnor halkar därmed efter i sin karriärs klättring på grund av att de är just 

kvinnor och inte män med andra förväntningar och förutsättningar än vad män har i 

denna fråga. Dessa förväntningar är både inre förväntningar som kvinnan har på sig 

själv och yttre förväntningar i form av familj vänner som format hennes könshabitus 

och krockar med bilden av hur en chef /Ledare bör vara. Därmed är dessa förväntningar 

en del av det symboliska våldet. Bourdieu menade att det androcentriska tankesättet och 

det symboliska våldet  sätter spår i ett socialiserat könshabitus. Detta könshabitus sätter 

gränser för kvinnor genom erkännanden, bekräftelse och misskännande (som skapas vid 

interaktion med andra människor i vår omgivning).  Vilket i sin tur gör att kvinnor 

utesluter sig själv från arenor som innefattar ledarskap i privat sektorn
112

 Erkännande, 

bekräftelse och misskännande begränsar därmed kvinnor att inte söka sig till högre 

ledarskapspositioner genom att verka i olika stadier i kvinnors socialisationsprocess . 

 

Hur familjeskapande och samhällsnormer bidrar till en 

könssegregerad arbetsmarknad 

 

 Forskning visar på att män och kvinnor strider på arbetsmarknaden på lika villkor tills 

att familjeskapandet sker, därefter gör kvinnorna oftast avsteg från karriärs klättrande 
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och väljer att antingen stanna hemma med barnen eller arbeta deltid, medan männen 

oftast fortsätter sin karriärs klättrande trots att han har barn, genom att kvinnan tar det 

största ansvaret för hem och familj 
113

. Då det överlag är män som tjänar mer än kvinnor 

medför detta att det blir lättare ekonomiskt för en familj om den som tjänar minst 

stannar hemma för vård och omsorg av barn vilket i långa loppet gör att kvinnor 

drabbas hårdare ekonomiskt både då det gäller pension och arbetslöshet, samtidigt som 

detta ger kvinnor sämre förutsättningar i arbetslivet då det kommer till karriär och 

karriärs klättrande .
114

 Genom stora löneskillnader mellan mansdominerade och 

kvinnodominerande yrken visar dessutom samhällsnormen på olika värden beroende av 

kön vilket bidrar till att könsstereotyper om manlighet och kvinnlighet fortlever . 

 

Vad beror det på att kvinnor oftare än män befinner sig i service inriktade yrken med låg 

status, sämre lön och arbetsförhållanden samt färre möjligheter till att göra karriär? Är 

detta ett fritt val eller beror det på mer underliggande faktorer som 

samhällspåverkan/struktur och könshabitus? I och med framväxten av ett service 

samhälle samt den offentliga sektorn där arbetsmarknaden är uppdelad i kvinnliga och 

manliga yrken har kvinnorna tilldelats låg status yrkena inom service då dessa faller 

samman med stereotypa uppfattningar om kvinnan som det underordnade könet och 

som utförare av det ”billiga” och icke status uppgifter, Underordningen är för kvinnan 

en historisk position vilket gör att det uppfattas som naturligt och varken ifrågasätts 

eller uppmärksammas.  

 

  

Kvinnor och män har delat arbetsmarknaden mellan sig genom den privata och 

offentliga sektorn Att kvinnor befinner sig främst inom den offentliga sektor gör att det 

blir svårare för kvinnor att avancera till en chefsposition på grund av faktorer som att 

kvinnor inte får samma stöd i sitt arbete som männen och att de ges mindre insyn men 

det kan även bero på att det inom den offentliga sektorn finns mindre karriärs 

möjligheter än i den privata. Kvinnor har även större möjlighet till makt och inflytande i 

dynamiska nätverk än i den traditionella byråkratiska organisationsformen som främst 
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finns inom den privata sektorn.
115

 Argument om att kvinnor själva väljer service yrken 

för att de lättare kan identifiera sig med dem har att göra med stereotypa uppfattningar 

om kvinnor och kvinnlighet där det tas för givet att det är ett fritt val från kvinnornas 

sida vilket det inte riktigt är eftersom de därmed förbiser effekten av den androcentriska 

världsbilden och det symboliska våldet det vill säga samhällsstrukturen och dess norm 

som skapats av ”tunggrodda” stereotyper av kön. Stereotyperna återspeglas därmed i 

både individuella, politiska, strukturella och organisatoriska faktorer vilket i sin tur kan 

bidra till att kvinnor inte vågar söka sig till eller helt enkelt inte får yrken inom den 

privata sektorn i samma utsträckning som i den offentliga och därmed missar chansen 

till högre chefs positioner  . 

 

 

 

Enligt vår litteratur uppfattas en kvinnlig chef i ett typiskt kvinnligt yrke som mer 

positivt, i den bemärkelsen att omgivningen anser att hon klarar av sitt arbete bättre 

detta kan kopplas till Bourdieus begrepp av erkännandet som de viktiga i mänsklig 

samvaro. Detta beror på både stereotypa uppfattningar om kvinnan och hennes 

socialiserade habitus som gör att hennes roll blir mer accepterad och ses med mindre 

kritiska ögon på grund av att hennes avvikande från könsrollen genom att vara chef 

jämnas ut genom det i alla fall är inom ett kvinnligt område. Hennes beteende kritiseras 

och analyseras inte lika mycket som om chefskapet utfördes inom ett mansdominerat 

område, detta märks genom att kvinnors misstag märks och uppmärksammas på ett 

annat sätt inom ett mansdominerat område, de blir synligare i allt de gör och bedöms 

därmed i mer kritiska ögon som avvikare ”tokiens”. Samtidigt kan kvinnor genom att 

det inte finns så många kvinnliga chefsförebilder inom mansdominerade yrken uppleva 

att det är svårare att förhålla sig till ett typiskt manligt ledarskap, att inte passa i ett 

manligt ledarskaps ideal. Könssegergeringen leder till ett inpräntande av stereotyper 

som kan påverkar synen på bland annat manligt och kvinnligt och synen på ledarskap 

vilket i sin tur gör att kvinnor och män bedöms efter kön och inte ledarskapsförmåga.
116

 

 

Stereotypa tankesätt reproducerar könssegregering i arbetslivet 

                                                 
115

 Berg 2000:11-12, 61,148 
116

 Kanter, Berg 2000:7 enligt Berg då kvinnor betraktas som avvikare genom synlighet, kontrast 

assimilering. 



 55 

 

Då vi analyserat könssegregeringen i arbetslivet kan vi se detta som ett resultat av 

historisk och kulturell art som skapat stereotypa samhällsnormer som tilldelar kvinnor 

och män olika värden. Detta kan man tydligt se då man studerar könsarbetsdelningen 

genom historien. Typiska kvinnosysslor har alltid haft lägre status än manliga sysslor 

och arbeten. Det som är intressant att påpeka är vad som händer då männen börjar att 

överta typiska kvinnojobb följden av detta är att arbetets status höjs och motsatsen 

händer när kvinnor övertar typiskt mannliga arbete då sjunker arbetets status och lön. 

Anledningen förklarats genom den kulturella samhällsnormen som innebar att det 

männen utförde i sitt arbete förknippades med prestige, makt och status vilket gjorde  att 

män hade mer att förlora genom att utföra ett kvinnoarbete än vad kvinnor hade genom 

att utföra ett mansarbete  .  
117

 

 

Det stereotypa tankesättet indelningen av de kvinnliga och manliga 

indelningsprinciperna påverkar i stor utsträckning hur vi ser på vår omgivning och oss 

själva. De rådande normer och värderingar vi har i dag är inte något vi föds med utan 

det har växt fram genom en socialiseringsprocess, tittar man tillbaka i historien präglas 

normen av att mannen är den naturlige ledaren eftersom han är överordnad kvinnan. 

Dessa kulturellt och historiskt präglade normer om att kvinnan är underordnad mannen 

och därmed det svagare könet har att göra med att mannen tillskrivits vissa 

karaktärsdrag och kvinnan andra, dessa bygger på ett hierarkiskt motsatsförhållande .  

 

 Vi tror att det i dag råder ”osynliga” androcentriska strukturer inom både privatliv och 

arbetsliv som sätter upp hinder för kvinnor som vill bli chefer och Ledare. 

Dessa strukturer kan förklaras genom män och kvinnors olika socialisations villkor där 

kvinnan/flickan inte i samma grad som mannen/pojken uppmuntras och får erkännanden 

till intressen som knyter an till de högre positionerna, och yrkena i samhället (som i 

regel hör samman med den privata sektorn) ekonomi, teknik osv. kvinnan/flickan blir 

mer uppmuntrad till att intressera sig för ”mjuka intressen” vård, service och utbildning 

områden som tillhör den offentliga sektorn.  
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Organisatoriska hinder 

Chefsrekryteringsprocessen kan vara ett hinder för kvinnor att blir chefer, trots att de 

vill. Då detta är en dold process där kandidaterna väljs ut genom handplockning och 

intern befordran gör detta att synligheten är viktig för att ses som kandidat till 

positionen, kontakter med nyckelpersoner blir avgörande. Därigenom kan detta bli ett 

problem för kvinnor då de oftast upplever sig som inte sedda, det kan man härröra till 

maktrelationen mellan könen där kvinnan är undertryckt och osynlig i förhållande till 

mannen, då detta är ett manligt fält där kvinnorna är avvikare kan osynligheten vara en 

acceptans om att man godkänner hierarkin samt en viss tacksamhetsrit om att äntligen få 

vara delaktiga i detta fält, maktens fält 
118

Även kvinnornas eget könshabitus som 

formats genom socialisationsprocessen och format henne till att vara en ”fin flicka” 

d.v.s. tyst, lyssnande och inte tar lika mycket plats som pojkarna kan göra att hon inte 

känner sig helt tillfreds med att vara ”helt” synlig.
119

  

 

 

Chefskap och ledarskap förknippas med att kunna utöva makt och fatta beslut vilket inte 

överensstämmer med stereotypen om kvinnlighet. 
120

 

Detta stereotypa tankesätt sätter då hinder både på en individuell strukturell och på en 

organisatorisk nivå då kvinnor förbises i rekryteringsprocessen vilket har att göra med 

stereotyper och förväntningar om kvinnor som grupp hur de är som ledare och chefer, 

att de halkar efter i karriären genom barnafödande, och att de ska ha det övervägande 

ansvaret av barn och familj
121

.  Förväntningar och stereotyper kan handla om allt i från 

barn, familjeomsorg, sätta att tala, leda, fördela arbete eller om könsstereotypa 

föreställningar om typiska ”mannliga eller kvinnliga arbeten” som bedöms olika 

beroende av om du är man eller kvinna. Dessa är förväntningar som socialiserats in i det 

undermedvetna och därför ses som något naturligt, vilket skapar negativa känslor och 

reaktioner för kvinnor som försöker att gå i mot dessa förväntningar/ normer. 
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Enligt Drejhammar så är det den som har tolkningsföreträde på arenan som bestämmer 

om förändringar sker och då kvinnor sällan har tolkningsföreträde kan detta leda till att 

förändringar i organisationen uteblir. Ett tolkningsföreträde innebär att det man säger 

inte ifrågasätts utan ses som direkt sanning
122

, Genom att positioner som innefattar makt 

övervägande innehas av män, i privata sektorn (enligt statistik från SCB 2012) är de 

också de som har makten att påverka organisationsstrukturen inom näringslivet
123

. 

Det faktum att de som utför rekryteringen och har makten är män, i kombination med 

att en chefsposition innebär makt som inte så väl kan kontrolleras av övriga i 

organisationen ger utrymme för självselektionsproblemet, där män väljer en man genom 

att han lättare kan identifiera sig med denna och därigenom ser honom som mer lämpad 

oberoende av om en kvinna har samma kompetens. Den manliga hegemonin i  

mansdominerade organisationer (som är vanligast inom den privata sektorn) där 

männen har tolkningsföreträde gör att kvinnor inte på samma sätt som männen får insyn 

i organisationsverksamheten, därmed hindras de från att utvecklas i sitt ledarskap och 

även chansen att påverka organisationsutvecklingen minskar. Detta pekar på att den 

rådande organisationsstrukturen i den privata sektorn inte är anpassad till både manliga 

och kvinnliga chefer.
124

  

Att organisationsstrukturen i privata sektorn inte är anpassad till båda könen pekar 

begrepp som ”tokiens” ”glastaket” ”glasstupet” på 
125

. Kvinnliga chefer i privata sektorn 

blir betraktade som avvikare ”tokiens” och därmed utsätts de för stressfaktorer som 

innebär höga krav i kombination med mindre beslutsutrymme och mindre möjligheter 

att utvecklas.  Det leder till att kvinnor i större grad än män utsätts för så kallade 

självmordsuppdrag (glastaket, glasstupet) det vill säga antar utmaningar vid 

organisationskriser, nedskärning, personalkonflikter, omorganisering osv .Detta medför 

en större chans att misslyckas med uppdraget vilket i sin tur kan leda till uppsägning, 

utbrändhet och att kvinnliga chefer lämnar sin post. 

 

Även innehållet i chefsbefattningen hindrar kvinnor från att ses som passande till 

positionen eftersom kvinnor genom biologin har tilldelats barnafödande uppgiften, då 
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arbetet innebär långa arbetsdagar och i många fall mycket resande uppfattas kvinnor 

oftast inte som passande för positionen.
126

   

 Detta i kombination av att det finns betydligt färre antal kvinnliga chefer som förebilder 

att identifiera sig med samtidigt som föreställningar om det manliga ledarskapet kan bli 

svåra att kombinera för de flesta kvinnor med ambition att bilda familj samt göra 

karriär.
127

 En annan orsak till att kvinnor inte ses som chefsmaterial till högre positioner 

kan vara att de oftast innehar mellanchefsjobb som är inriktade på service och personal 

delen, dessa förbises oftast när en högre tjänst skall tillsättas.  

 

 

  

 

 

Frågeställningar och tankar som väckts under arbetets gång  

 

Under arbetets gång har vi upptäckt att strukturella, organisatoriska och individuella 

faktorer i kombination med stereotypa samhällsnormer  påverkar och hindrar kvinnor att 

nå högre chefspositioner främst i privata sektorn.    

  

Vi vill tro att vi uppmuntrar våra barn att utvecklas till självständiga individer på ett mer 

medvetet sätt i dag än för tex 40 år sedan, frågan är bara hur mycket kan man påverka 

då  samhället i övrigt i form av tex leksaksindustri ,modeindustrin på ett så medvetet 

och manipulativt sätt fortfarande visar pojkar som leker med fordon och verktyg och 

flickor som lekar med dockor och rosa dockvagnar i leksaksbroschyrerna som en del av 

hexis i uppdelningen av manligt och kvinnligt
128

 .Varför handlar det mesta som riktas 

till pojkar om aktion, hjältemod och teknik det som riktas till tjejer om omvårdnad , 

skönhet och utsmyckning. Hur mycket påverkar detta egentligen våra barns tankar, 

handlingar och val i framtiden? Och i hur stor utsträckning reproducerar vi som 

föräldrar, vänner och i parförhållandet denna hexis på ett omedvetet strukturellt sätt. 

Kan den strukturella omedvetna könssocialisationen sätta hinder för flickan/kvinnans 

sociala varseblivning och val av yrke?  
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 Gör vi olika val i livet på grund av könshabitus?  Troligtvis är det så! orsakar detta 

habitus i kombination med det androcentriska tankesättet i organisationer hinder för 

kvinnor med ambition att göra karriär i privata sektorn? Vi tror att könshabitus i 

kombination med individuella, strukturella och organisatoriska hinder påverkar och 

hindrar kvinnor från att bli ledare och chefer i större utsträckning än män., främst i form 

av stereotypa samhällsnormer och tankesätt som bidrar till att skapa en könssegregering 

i arbetslivet där kvinnodominerade jobb i regel har sämre förutsättningar till karriär och 

chefsbefordran. Hur ska man då motverka denna negativa spiral av det androcentriska 

omedvetna och stereotypa samhällsnormer?  

 

 För att komma till rätta med problemet med de låga antalet kvinnliga chefer i privata 

sektorn måste först problemet med löneklyftorna mellan kvinnor och män jämnas ut,  

dels på grund av att det så länge det råder ojämnställdhet i lön mellan kvinnor och män 

så kommer kvinnor att till största del stanna hemma med barn och därmed halka efter i 

karriärs klättrandet på grund av den ekonomiska vinst som familjen gör på detta . 

Samtidigt bidrar löneskillnaderna till att stereotyper kring kvinnligt och mannligt 

fortskrider då mäns arbete värdesätts högre. 

 De individuella hindren är den mest trögföränderliga biten av de hinder som kvinnor 

möter, då de har att göra med stereotypa tankesätt och normer som handlar om 

omgivningens förväntningar som ter sig olika beroende om du är kvinna eller man, 

Dessa förväntningar betraktas som självklarheter vilket gör att vi inte själva är medvetna 

om att vi har dem. Genom att medvetandegöra hur våra tankar handlingar och känslor är 

ett resultat av ett symboliskt våld och därför aldrig helt självvalda utan till stor del 

påverkas av vår omgivning och reproduceras i relationer till andra människor, (dvs  

familj, vänner,  och arbetskamrater) . Är vi medveten om hur könshabitus och därmed 

även stereotypa tankesätt och samhällsnormer bildas, kan det skapa tankar om vårt eget 

tanke och handlingsmönster som på sikt kan leda till förändring,  men det betyder att 

man aktivt arbetar med detta på   exempelvis på arbetsplatser och i skolan. På detta sätt 

kan man väcka frågeställningar till varför arbetsfördelningen i hemmet och på arbetet 

ser ut som den gör samt hur vi tänker om kvinnor och män dvs genussystemet.  Gör vi 

medvetet eller kanske omedvetet skillnader i hur vi tänker om kvinnor och mäns 

beteende och handlade? Genom att medvetandegöra de fördomar (något som alla 

individer har) och stereotypt tänkande vi har själv, blir det lättare att upptäcka dessa 

normer i samhället och därefter försöka skapa förändring. Att våga 
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ifrågasätta ”självklarheter” och normer är en viktig del för att kunna bryta ett 

androcentriskt tankemönster som skapar hinder för kvinnor i allmänhet samt för kvinnor 

med ambition att göra karriär i privata sektorn i synnerhet. 
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