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Till statsrådet och chefen för

Arbetsmarknadsdepartementet

direktiv den september beslutades till-Genom 1994:102 15 1994 att
för fördelningensärskild utredare kartlägga och analyserasätta atten

ekonomisk makt och ekonomiska mellan kvinnor ochav resurser
Öster-19 maj 1995 utsågs landshövding KristinaDen Persson,män.

Utredningen har antagit Kvinnomaktutred-sund, till utredare. namnet
ningen.

tillkalladesaugusti 1995 såsom vetenskapligaDen 1 experter
professorAhrne, i sociologi vid Stockholms universitet,Göran Anna

Örebro,Jonasdöttir, universitetslektor vid iFD och HögskolanG.
professor i nationalekonomi vid Lunds universitet,Inga Persson,

Sundin, docent i företagsekonomi och biträdande professorElisabeth
universitetTeknik och social förändring vid Linköpingsvid tema

Wadensjö, professor arbetsmarknadspolitik vid Stock-Eskil isamt
Anita Nyberg,holms universitet. Sekreterare i utredningen har varit

Teknik ochuniversitetslektor i nationalekonomi och docent vid tema
sekre-förändring vid Linköpings universitet, och biträdandesocial

Lindblad och GunillaFK Eva Rapp.terare
publiceras antalFör KvinnomaktutredningenInom ettramen mo-

antologier. har i egenskap redaktörer ochnograñer och Experterna av
olika skrif-monograñförfattare för urval och utformning desvarat av

de enskilda artikelförfattarna för innehållet i si-medanterna, an svarar
och artikelförfattare har arbetat underbidrag. Experter veten-na egna

självständighet.skaplig
Utredningsarbetet skall klart före den december 1997.31vara

maktSkrifter publiceras dock successivt. Föreliggande skrift, Ledare,
kön i projektet Makten i ochoch över,utgör rapporterna genomen av

Sundin.organisationer. Redaktörer Anita Nyberg och Elisabethär

Östersund och Linköping i oktober 1997

Kristina Persson

/Anita Nyberg
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Ledare, makt och kön

ANITA NYBERG ELISABETH SUNDIN

skriven delrapport till UtredningenantologiDenna är som en om
fördelningen ekonomisk makt och ekonomiska mellanav resurser

Kvinnomaktutredningen kortfattat kallad.kvinnor och män, mera
motiverat utredningensförefaller på många inomDet sätt att ram

i bådegranska och analysera ledarskap. Ledarskap diskuteras mycket
kaffebordssammanhang. förknippas med före-vetenskapliga och Det

finnasorganisationers och hela nationers framgång. tycksDettags, en
ständig brist goda ledare, innebörden i vad godpå även ärom som en

politiskledare varierar tid och plats. Ledarskap har alltsåöver stor
ekonomisk relevans och förknippas med makt hos sinaoch utövare

därmed naturlig del maktutredningen. Ledare har ochoch utgör en av
vilket tydlig-får makt. Ledarskap har klara kön/genusdimensioner,

antologins bidrag då det dessa aspekter står i fokus förigörs är som
och därmed också för föreliggande antologi.utredningen i stort

och maktens lokaliseringLedarskapets

förknippas kanske allra med makteliter i detEkonomisk makt mest
verkställande direktörer förprivata näringslivet, och VDägare stora

finns ocksåföretag. Bland företagens styrelsemedlemmar ägarna re-
kvinnor bland ordinarie styrelseledamöter ipresenterade. Andelen

i antolo-börsnoterade företag uppgår till Hultbom dennatre procent
gi. låga andel kan tyckas märklig med tanke kvinnorDenna att

Ägande liktydigtoch haft lika sedan 1845. dock intearvsrätt ärmän
ligger ofta tydligare hos anställda, hosmed ledarskap. VD.Det t.ex.

människors liv sina vilka in-påverkar andra beslutDessa genom om
vad skall ochvesteringar skall producerasgöras, som var osv.som

iBland de högsta cheferna idet privata näringslivet kvinnornaär stort
företag kvinnligfrånvarande. 229 börsnoterade har VD.Ettsett enav
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ifrån ekonomiskUtgår makt makt påverka andra männi-attsom
skors ekonomiska villkor, utökas antalet ekonomiska makthavare vä-
sentligt. tankeMed på kvinnornas39 och 30att procent procentav av

inkomster består transfereringar olika slag från väl-männens av av
färdsstaten Nyberg 1997, har politikers beslut mycket betydelsestor
för människors ekonomiska situation. Makten inkomsternas för-över
delning ligger, åtminstone till dels också, hos arbetsmarknadens par-

olika nivåer, varförpå också de ekonomisk makt.är utövareter av
Ledarskap i svenskt närings- och organisationsliv på mångautövas

olika nivåer under de allra högsta. Alla företag och organisationer är
heller inte Ledare inte tillhör toppskiktet mindre synliga,ärstora. som
mindre uppmärksammade inte nödvändigtvis mindre viktiga.men-

på dessa lägre nivåer de beslut implementeras fattasDet är som som
ledarna högre nivå. ledarna nivåerDet lägre tolkarärav som

och tillämpar den högsta ledningens beslut för de anställda, för-som
delar lönetilläggen denna antologi kommer därför lägreI deävenosv.

organisatoriskahierarkiska nivåerna behandlas. lägreDet äratt
nivåer de flesta ledare, kvinnligasåväl manliga, finns.som som

högsta ekonomiska makteliten, så den beskrevs be-Den som ovan,
Varför,står uteslutande och vilka konsekvenser dettanästan män.av

får genusperspektiv, berörs i flera antologibidragen liksomettur av
obalansen reduceras. politiska toppnivå-frågan och hur kan På deom

könsfördelningen jämn offent-och detsamma gäller denär meraema
liga sektorn och andra organisationer börsföretagens ledarskikt.än

påverkar både organisationer, ledare och ledda andradettaHur är
viktiga i antologin.teman

inledningen framgår ledarskap mångaAv utövasatt typerav av
arbetsförhållanden position i väsentligabefattningshavare ochvars

avseenden skiljer sig åt. därför motiverat redan här någotDet är att
diskutera ledare. samband därmed berörs också andra be-begreppet l

avgörande betydelse för antologins ledare, maktär temagrepp som av
och kön.

och chefLedare

chef inte sällan det inteOrden ledare och används attsynonymt trots
formellalldeles korrekt. Chef innebär position och ledareär en

Nationalencyclopedin. chefs-förmågan få folk med sigatt För en
vilka förpliktelser befogenheterposition inte sällan angivet ochär

följer därmed. begreppet ligger också chef nå-l är överattsom man

lFortsättningsvis dagligtanvänds begreppet organisation både för det i talsom
företag respektive organisationer.kallas
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dvs. det finns underställda. Ledaren däremot kaneller några va-gon -
likar ledda finns hi-den främsta bland dvs. de ärsom sammara

ledaren. de fall formellt ledarskap ocksåerarkiska nivå l ärettsom
organisatorisk kontext kan dethierarkiskt inplacerat i sägasen vara

chef-Chefskap. Idealt följs position och förmåga, dvs.liktydigt med
Chefer inteså inte alltid fallet.skap och ledarskap, är tyvärr ärmen

leda tillledare inte alltid chefer. Diskrepansen kanalltid ledare och är
ledarskap frikopp-informellt ledarskap. lnforrnelltutvecklandet ettav

uppgifter ochposition och därmed förbundnalat från formell ansvar
fram-både i existerande organisationer, iförekommandeallmäntär

väl belagt iorganisationer och i andra sammanhang.växande Detta är
litteratur vilken grundbok helst,organisationsteoretisk se t.ex.som

formella och detSkärvad, Relationen mellan detBruzelius 1989.
hävdas det informellaofta diskuterat och inte sällaninformella är att

gäller. bortse från det formella innebärverkligen Attdetär som
förformella strukturen plattformnegligera dendock attatt ger en

maktutövande.
chef lik-ledare ochartiklar används både begreppenantologinsI

företeelserchefskap eftersom bådaledarskap och typerna avsom
innebördersammanhangen framgår detskildras. Av ärom synonyma

fall detgjorts. vissanödvändiga och har Idistinktionereller ärärom
politiska ledaregällerdet viktiga. detsjälva distinktionen Närärsom

istället ofta begreppetintresseorganisationer, användsföroch ledare
denfacklig ledareIdealt skall politisk ellerrepresentanter. varaen

chef.främste bland likar änsnarare
exkluderasellerochstatistik försummasforskning, debattBåde i

detinformellt ledarskapDå det gällerpå låga nivåer.ofta ledarskap är
upptäckabådeinformella karaktären det svårtförståeligt. Den gör att

synligt, formelltgäller övrigt ledarskap,detoch studera. Då men-
olyckligt missvisande. SCB:sdet och Ihierarkiskt placeratlågt är se-

samhällslivledarskap i svensktundersökning attnaste som avserav
StandardLedningsarbete, iinbegrips enbartbelysa könsaspekterna

Administrativt ledningsarbeteyrkesklassificering SSYK:för svensk
innebärsektor. Arbetetprivat och offentligpolitiskt arbete inomsamt

ochsamordna 1997:5och SCBfatta beslut, planera,bl.a. styraatt
arbetsliv ibild svenskt000 Detomfattar 100 ger en avpersoner.ca

inte, vilkettillträde till ledandekvinnorsoch posterstort menav
Sundin,antologins bidrag Bull,i flera Pettersson,framkommer av

statis-dåuppmärksammasförhållanden måstehela sanningen. Dessa
forskning och debatt.till grund for bådeofta liggertik det slagetav
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Ledarskapets varierande fokus
Ledarskap behandlas i diskussion och forskning från olika infalls-
vinklar. Vanligt diskutera vilka personligheter och personlig-är att
hetsdrag väsentliga. Det har fått genomslag iär den all-ämnetsom

debatten. kvällspressl och Veckotidningarmänna förekommer själv-
Är godDu ledare A påföljan-test temat vgör atten genom svara

de frågor. inbegriperTesten inte sällan frågor rörande handlingar och
beteenden också har sin motsvarighet inom forsk-ett tema som-
ningen. Vad dock saknas i populära diskussioner spelarsom men som

roll inom forskningen ledarskap symbol. alla dessaUrstor ären som
infallsvinklar framstår kön/genus centrala, vilket sällansom upp-
märksammas sig i populärdebatten eller forskningen väl ivare men
antologins alla artiklar.

Vi vill i detta sammanhang också aktualisera ledarskap betrak-att
mycket olika också i vetenskapliga sammanhang där det varittas

agendan under längre tid. Dels har fokus förändrats tiden, vil-överen
ket relateras i flera antologibidragen, dels växlar frågeställning-av

infallsvinklarna och metoderna författarnasmed disciplinäraarna,
hemvist. Till detta kan också läggas olikheter i ideologisk övertygel-

Styrning och kontroll kan uppifrånperspektiv sigett tese. ur som
önskvärt och positivt medan det nedifrån kan upplevas negativt.som
Fokus kan nedifrånperspektiv ligga motstånd och undan-ettur
kommande medan det uppifrån kan ligga bättrepå metoder för att
skapa och frihet under ansvar. gäller såväl iDetta detengagemang
privata näringslivet i den offentliga förvaltningen. Inom politikensom
har diskussionen handlat vilka ledarnasnarast representerar.om

antologins bidragl det framför allt chefernas, ledarnas ochär re-
synpunkter relateras, dvs. uppifrånperspektiv.presentanternas ettsom

Men i några artiklar cheferna, ledarna ochär pårepresentanterna en
låg nivå, vilket innebär de också nedifrånper-att representerar ett
spektiv. l Lena Petterssons artikel relateras också hur bl.a. de under-
ställda deltar i den sociala konstruktionen kvinnlig chef.av en

Kvinnor/kvinnligt män/manligt-

Kvinnors ledarskap och kvinnligt ledarskap har under de de-senaste
cennierna vunnit uppmärksamhet. Också därvidlag intressetstor är
både populärt och vetenskapligt. Då detta refereras och relateras i
många antologibidragen det inte här. dock lämp-Det ärav upprepas
ligt redan inledningsvis påpeka kvinnors ledarskap och kvinn-att att
ligt ledarskap inte har innebörder de inte sällanävensynonyma om
används Skillnaden kan hänföras till skillnaden mellansynonymt.
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biologiskt och socialt kön allmänt betecknade kön ochsom genus.
Både i denna antologi, i andra publikationer till Kvinnomaktutred-
ningen forskningSOU 1997:83 och i könsteoretiskt influerad se

återkommande debatter i tidskriftKvinnovetenskaplig dettaärt.ex.
väl Vi nöjer här med påpekandet distinktionen in-penetrerat. attoss

kvinnor ledare inte kvinnligtnebär nödvändigtvis utövaratt ettsom
ledarskap och kvinnligt ledarskap också kan Där-utövas män.att av

uttalatmed har inte vad innebörden i kvinnligt ledarskap äross om
det långt ifrån klart vad det för kvinnor leder ochnågot. Hurär är-

vad kvinnligt ledarskap för något diskuteras ofta i populärveten-är
skapliga artiklar och böcker. Forskningen har, särskilt underdäremot

år, i huvudsak koncentrerat sig analysera hur kvinnligtattsenare
Chefskap och kvinnliga chefer konstrueras, också diskute-något som

flera antologibidragen.iras av
Feminitet och förekommamaskulinitet begrepp också kanär som

både i antologin och den allmänna debatten. Innehållsligt gränsar ut-
trycken till kvinnligt och manligt till kvinnor ochän män.mer

ledarskap lika eller olikaKvinnors -

den allmänna debatten kring framför kvinnligt ledarskap vågarI allt
vi påstå det framför allt eventuella olikheter mellan kvinnor ochäratt

ledare stått i fokus för intresset. Därvidlag har,män som som som
framgår flera antologibidrag, tiden.slutsatserna varierat Kort-överav
fattat kan skillnaderna mellan varit svåra fast-könen harsägas att att

visas tillslå. kunnat har till övervägande del kunnat hänförasDet som
skiljaktigheter i verksamheternas förutsättning, följd arbets-en av
marknadens könssegregering. helt enkelt, inte sakDet är, attsamma

ledare för mekanisk verkstad och för daghem. destoInteettvara en
mindre fortsätter frågan kvinnor fascinera.ledare Det ärattom som

orsak till föreliggande antologi. Vad innebär det kvinnor le-äratten
dare viktig aspekt kvinnligt och manligt ledarskapEn rörannan av
maktfrågan. kvinnor betyderInnebär det får del makten Vadatt av
det för självakvinnorna de underställda samhälletFör För

Också vad gäller kvinnliga ledare, liksom för ledarskap i allmän-
het, det normativa och politiska näraliggande. Vissa debattörer ochär
forskare det viktigt visa skillnader mellan kvinnoräratt attmenar
och ledare. skriver Roslyn CherneskyAnnars,män är t.ex.som
1996 detju inte särskilt viktigt plädera för ökat antal kvin-är ettatt

ledare. vill också till tillför förkvinnorna någotDet attnor som orga-
nisationen och/eller samhället positivt det egalt. Vidareärannars-
bör framförs föroftastnämnas även mänatt typ argumentsamma av
då de i minoritet de skillnader konstateras i allmänhetär attsamt som
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tillskrivs kvinnor. kvinnorna avvikarna från detDet är ärsom nor-
manliga, ledarskapetmala, Wahl, 1992. Argumentationen bygger,

både då det kvinnor och i minoritet, oftast föreställ-är män ärsom
därförningen kvinnor och varandra olika och de har nå-män äratt att

unikt tillföra. kvinnors fall, genomgåendel underrepre-ärgot att som
senterade på ledande nivåer vilket framgår nedan, kan dock argu-
mentationen för flera kvinnor också utifrån föreställningengöras att
kvinnor och varandra lika. medför det bland demDettamän är att
finns outnyttjad kompetenspotential. Alvesson Billing 1989en
har gjort pedagogisk genomgång allmänna pläderingar för fleraen av
kvinnor ledare. Argumentationen både demokrati,rör resurser,som

kan tillämpas både organisationer ochkvalité och intresse och
isamhället stort.

demokrati i detta sammanhang alla medborgareMed attmenas re-
spektive organisationsmedlemmar, dvs. både kvinnor och börmän,

representerade i alla sammanhang, de kompetenta, obe-att mestvara
bör väljas, olika influenser berikar och olikaroende kön, attattav

med skilda intressen, få påverka.kvinnor och måstemängrupper,
representerade inom alla samhällsområdenBåda könen måste vara

föroch alla beslutsnivåer de skall kunna påverka samhällsut-att
lika villkor. detta formella in-vecklingen på uppnå måste ochFör att

formella strukturer i samhället upprätthåller den ojämna makt-som
fördelningen mellan könen förändras.

utgår ofta från kvinnor och i alltI mänresursargumentet attman
väsentligt lika. inkludering kvinnor innebär fördubblingEnär av en

kandidater till olika blir ochantalet möjliga Urvalet störreposter.av
kvinna.chansen ökar plats honrätt rätt även äratt person om en

effektivare. hävda kvin-används kan ocksåResurserna Men attman
meningen erfarenheter ochoch olika i den de har skildaärmän attnor

och därmed också har olika kunskaper. båda fallen gårvärderingar I
miste kompetens och kunskaper kvinnor inte deltarsamhället närom

i Fler kvinnor inte bara fråga kvantitet ocksåbesluten. är utanen om
högre kvalitet.om

Enligt intresseargumentet hävdas kvinnor och har olikamänatt
och ibland motstridiga intressen. kan inte kvinnor.Män representera

värderingar kvinnors undertryckta och osynliga.Mäns är ärnormen,
Ökad fråga kvinnorskvinnorepresentation makt ochär mänsomen
krav, dvs. intressekonflikt mellan könen. Alla återfinnsargumenten
också i regeringens jämställdhetsproposition.



och könLedare, makt

och jämlikhetjämställdhetMakt,

i vilken fore-den utredningmakt, for helaekonomiskMakt, är temat
inte i uppdragetdefinierasingår. Maktbegreppetantologiliggande

sittavslutademaktutredniifgheller inför deninteoch så gjordes som
sistnämndai denVerksamma1990:44.1990 SOUarbete år presen-

förinnebörd och funktiondiskussioner kring maktensterade attutan
Föreliggandeentydig definition. ltillskull kommaden en gemensam

bi-varje enskildöverlåtits tillinnebördsbestämningenutredning har
detorde dock foroch ledarskap,ledareAntologinsdragsgivare. tema,

utför-diskuterasvilkettill makt. Påassociationerklara sättflesta ge
under-maktdimensionenandra lämnarmedanbidragenligt i några av

förstådd.
Återstår och jämlikhetjämställdhetbegreppenså nämnaatt som

in-inflytande,vad makt,människorobalanser mellanbåda rör avser
för-klassrelateradeuttryckJämlikltetkomster är ett avsersomosv.

kön/genusrelationer. lnteförjämställdhethållanden medan reserveras
minska klarhetenvilket dock riskeraranvänds desällan attsynonymt

framställningen.i

näringslivochpolitikiBeslutsfattare

siffer-diskussion någrainledandedennafortsätterinnanLåt geoss
ochgäller kvinnorssakernastillstånd vad mäns närva-uppgifter om

sektor,offentligpolitiken, ipositionerna iformellapå de högstaro
förknippas medentydigtpositionerorganisationsliv,närings- och som

makt.
organisa-olikaoch i någraandelen kvinnortabell mänll anges

ordningi fallanderangordnatsharorganisationstyper. Detioner och
Uppgifternatill de med lägst.kvinnorandelmed högstdvs. från de

organisationerpositioner i olikaledandekvinnor påandelenvisar att
kvinnorSveriges regeringHälftenkraftigt åt. ärskiljer sig men en-av
börsnoterade fö-dedirektörerna iverkställandedebart 0,4 procent av

retagen.
politiska ledarebliför kvinnordet lättarevisarTabellen är attatt

näringslivet.privatai detstyrda sektorerpolitisktchefer inomoch än
Enligt tabellytterligare. 1någotdiskuterasemellertidtålDetta att ne-

privat.ii offentlig sektorcheferkvinnliga änandelendan störreär
denmindre inomcheferblifor kvinnorhindren ärBetyder det attatt

vida-inteslutsatsen kanprivatai den Densektornoffentliga utanän
Därjäm-tabellijämförelsedenframgårvilket görsdras, somavre

Ärchefer.blandmed andelenanställdabland dekvinnorförs andelen
kvinnorfördet lättaretyder detlitendäremellan ärskillnaden att
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bli chefer skillnadenän Här har ocksåatt delatär denstor.om upp
offentliga sektorn i delsektorer.

Tabell l Andel kvinnor respektive olika maktpositionerimän typer av

Kvinnor Män
% %

Regering 50 50 1996/97
Utskott 44 56 1996/97
Cheferi offentligsektor 43 57 1995
Statligastyrelser 43 57 1996
Kommunfullmäktige 41 59 1994

TCO,styrelse 39 61 1997
Statligakommittéer 36 64 1996
Kommunstyrelser 32 68 1995

LO,styrelse 27 73 1997
Kommunalråd 22 78
Cheferi privatsektor 20 80 1995

Kommunstyrelseordförande 16 84

SAF:sstyrelse 3 97 1996
Börsnoteradeföretag:

styrelseledamöter 3,4 96,6 1996-
VD 0,4 99,6-

Källor: Regering, riksdag, utskott Wängnerud, 1997;
Kommunerna Hedlund, 1997;-
Facken, SAF, statliga kommittéer och styrelser Bergqvist denna antologi;—
Styrelseledamöter i börsnoterade företag Hultbom denna antologi;-Chefer SCB, 1997-

Kanske det förvånande resultatet i tabell 2 kvinnormest är äratt un-
derrepresenterade i utsträckning i den offentligastörre sektorn som
helhet i den privata. Kvinnoandelen blandän anställda i privat sektor
uppgår till 37 bland chefer den 20 Skillnaden blirprocent, är procent.
alltså 17 procentenheter. Motsvarande siffra i den offentliga sektorn

29 procentenheter. Visserligenär chefskapet jämställtär fördelatmer
i den offentliga sektorn, i förhållande till andelen anställdasettmen
kvinnor, andelen lägre inom privatär sektor. Påpekasän bör dock att
de allra högsta cheferna ingår i statistiken for den offentliga sektorn,

i den privata, eftersom de saknas i lönestatistiken SCB 1997,men
6. Dock väcker data i tabellen frågan vad med jäm-s. som menas

Ärställt. det andelen kvinnor bland cheferna skallatt 50 procentvara
eller det andelen kvinnliga cheferär skall likaatt hög andel-vara som

kvinnor bland de anställdaen
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bland anställda chefer,Tabell Andel kvinnor och2
skillnaden däremellan, %, l 995samt

%Andelkvinnor av
Anställda Chefer Skillnad

37 20Cheferi privatsektor -17
Chefer offentlig 72 43 -29i sektor

62Chefer 7 -55i kyrkokommuner
Chefer 81 48 -33i landsting

44 23 -21Cheferi stat
62 51 -11Cheferi kommuner

Källa: SCB, 1997

andeleni de sektorer ingår i tabell 2någonInte motsvarassomav
andelen kvinnliga chefer. kommunerna si-kvinnliga anställda I ärav

medan möjligheterna för kvinnor bli chefer inomtuationen bäst, att
kan också påpekas antalet kvinnliga cheferkyrkan minimal. Detär att

privat sektor i offentlig: i privat sektorhögre i 14 140är än mot
föri offentlig. Motsvarande tal 58 160 och 14 57010 840 män är

SCB 1997:6.
chefer. fyra chefer endastdominerar Tre IMän är män. ensom av

undersökning kvinnligai 1997 andelen che-30 sektorer SCB:s ärav
fer andelen kvinnliga anställda utbildning i privatlika hög som —

andelen i båda fallen också densektor. 55 DettaDär är ärprocent.
andelsmässigtminsta sektorn. resterande sektorer kvinnornal är un-

i olika hög grad.derrepresenterade änom

Tabell Andel kvinnor bland anställda och bland chefer3
skillnaden däremellan, %, I 995samt

°/oSektor Andelkvinnor av
Anställda Chefer Skillnad

0P Utbildning 55 55
8 6 -2ByggverksamhetP

27 -4P Transportoch kommunikation
Vård 83 -8K ochomsorg

59 -12kulturverksamhet 71L Utbildningoch
21 7 -14K Affärsverksamhet

restaurangverksamhet 63 48 -15P Hotell-och
-3059 29P Finansiellverksamhet

sjukvård 83 52 -31Hälso-L och
reparationsverkstäder 47 15 -32P Parti-och detaljhandel;

Pprivat. Sstatlig, Kk0mmunal och Llandsting

Källa: SCB 1997
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Det inte ovanligt förklaraär den låga andelen kvinnoratt bland chefer
med det inte finns några lämpliga kvinnliga kandidateratt något som
också framkommer i antologibidragen. skulleDet tala för skillna-att
den mellan andelen kvinnliga chefer och andelen kvinnliga anställda
borde minst i sektorer med hög andel kvinnor bland sinavara en an-
ställda. bordeDär rekryteringsbasen Så dock intestörst. ärvara
fallet, vilket framgår tabellenav

manligt domineradel näringsgrenar, därju andelen kvinnligt an-
ställda liten, också rekryteringsbasenär är liten och andelen kvinnliga
chefer liten. Skillnaden kan i dessa fall inte bli så svårtDet ärstor. att
utifrån siffermaterialet dra några generella slutsatser eller någotse

Skillnaderna mellanmönster. olika sektorer dels mått på sektor-är ett
hierarkisering och uppbyggnad dels deras könsstrukturering.ernas

Detta indikerar också ledarskapets förutsättningar mycket kon-att är
textberoende dvs. det blirDet tydligt då antologinsutövas. bi-av var
drag jämförs med varandra skall också beröras något inlednings-men
vis bakgrund till läsningen. Låt därför övergå till dis-som en attoss
kutera det kontextberoende i ledarskapet.

Ledarskap
generellt eller specifikt, stabilt eller föränderligt-

diskuterasLedarskap och Chefskap inte sällan i generella Dettermer.
gäller också då det fråga kvinnors ledarskap,är eller likhe-om
ter/olikheter mellan kvinnors/kvinnligt och mäns/manligt ledarskap.
Det ledarskap i praktiken dockutövas mycket kontextberoen-ärsom
de det väldig skillnad påär daghemsföreståndare, Volvo-atten vara-
chef eller facklig företrädare detta dessa oftatrots att ärpersoner-
både ledare och chefer. föreliggandel antologi speglas ledarskap i
olika sektorer och i olika företag och organisationer eftersomtyper av

Ägarnade villkor under vilket ledarskapet så olika. olikautövas är är
och deras och kontrollsystem varierar, reguleringssystemenstyr- är
inte desamma, arbetskraftens sammansättning sektorsspecifik, kö-är

skiftar Ledare inom fackliga organisationer har ocksåparna osv.
ibland anställda, dvs. de chefer, deras huvudsakligaär uppgift ärmen

företräda medlemmarnas intressen. Därtill kommeratt det finnsatt
skillnader mellan olika organisationer inomstora och sek-en samma

Orsakerna till detta kan många ochtor. olika såsom organisatio-vara
storlek och lokalisering, historia och kultur. Ledarskapets be-nens

Ärtingelser också dess inomorganisatoriska position.styrs det ettav
ledarskap från högsta nivå eller från lägre hierarkisk positionen
Överensstämmer och befogenheter Vilket och be-är ansvaretansvar

10
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slutsat-beaktas i analyser ochKontextberoendet måstefogenhetema
antologins bidrag.och visas i flerabetonasnågot avsomser,

för-stabilitetaspekt i detta sammanhangviktigEn är contraannan
skillnader mellan begrep-med diskussionenändring. sambandl om

forskning kringdiskussion ochledare berördes hurchef ochpen
symboler. de sist-handlingar och Attegenskaper,ledarskap berör

detsjälvklart finnskansketid och platsnämnda varierar äröver men
falletsåeviga Vissaledaregenskaper ärnågra är att me-menarsom

medförändring i symbiosledarskapetskraftigt betonarandradan
förändraidag finnas intresseförändring. tyckssamhällets Det attett

personliga-ideologis-tillbyråkratisk-teknokratiskt ledarskapfrån mer
kommunika-emotionell,aspekter socialinnebärka former att avsom
och kanskeavgörandealltmerengagerandetiv och natur somses

bi-position AlvessonsChefskap social senedtoningockså somaven
med taylorise-tendensernaockså dedet finnsdrag. Men motsatta en

tidi-serviceverksamheter någotmacdonaldiseringring t.ex. somav
motstri-alltsåTendensemaså svårt.inte otänkbartansågs äromgare

för-där ocksåantologins bidragi fleraavspeglasdiga något avsom
berörs.genusdimensionerändringarnas

kön/genusochLedarskap

i vil-sammanhangbetydelsen detbetonadesgenomgångenI avovan
saken kanpåledarskap Dettaket ett ty-sättutövas. att anses varase

antologibidragfleraframgårsin tid. Sombarnpiskt togsavav
chefer ikvinnortidiga forskningeni denmansdominansen somom

fokuseradespositionerpå högrefå kvinnornaför given. De somstort
kvinnorkanfrågeställningarnadominerandeoch deindivider, var
ställdessmåningomchefer Såkvinnoroch hurchefer, är somvara

bi-Wahlscheferfå bland sevarför kvinnor såfrågor kringdock var
konstruk-och desådanorganisationenDärmed hamnardrag. som

samspelOrganisationernasutspelas i fokus.därtionsprocesser som
minst då dettydlig inteävenledessamhället bliromgivandemed det

Uppmärksam-aktualiseras.kön/genuskonstruktionsprocesserär som
kön/genusavhängigatolkningen dessaochmandet är synenavav

bidrag. Bidra-antologinsframgårvilket ocksåberördes avovansom
socialt kon-betonandet detsin tidbamocksåär avgenomavgen

överord-manligåterskapandeurskiljsGenomgåendestruerade. ett av
kanvariant på dettaunderordning. Somkvinnligoch temaning en

andelentillförklaringenvanligastedebattenallmännai den attden
familj, tolkas.ochför hemhuvudansvaretlåg,cheferkvinnliga är

uttryck for helt sätterockså synsättdet kan annatMen ett somvara
istrukturen,individen, inte centrum.

11
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Arbetslivets och ledarskapets förändring berördes kansom ovan
beskrivas och diskuteras i köns/genusteoretiska Eftersomtermer. ut-
vecklingen inte entydig inte heller genusimplikationernaär det.är

skulle, utifrån vissa förändringar,Man kunna tala maskulinise-om en
ring ledarskapet och utifrån andra feminisering. Idéerav om en om
det goda ledarskapet skulle kunna innebära kvinnors möjligheteratt

komma ifråga chefer och ledarskap skulle öka Al-seatt utövasom
bidrag i denna antologi. Om detta riktigt, så detär ärvessons para-

doxala samtidigt många chefskapet i den offentliga sek-att attmenar
där andelen kvinnliga chefer högre, maskuliniseras setorn, är t.ex.

Johansson, och1997 Westerberg, 1997. Idag skall den offentliga
sektorns chefer lansera effektivitet istället för demokrati och kostna-
der/intäkter istället för professionella kriterier. Båda dessa tendenser
återfinns och diskuteras i antologins bidrag liksom i den tidigare rap-

till Kvinnomaktutredningen SOU 1997:83 den offentligaporten om
sektorns omvandling.

Antologins bidrag och disposition

antologin exempell ledarskap olika hierarkiska ni-utövatges
ivåer, olika organisationstyper och både formellt informelltochav

slag. Ambitionen det inte heltäckande bildär trots att utan attge en
exemplifiera de olikheter finns och därmed förhoppningsvis bi-som
dra till ökad förståelse både ledarskap och genusformering iom
svenskt arbets- och organisationsliv.

flera antologins artiklarI t.ex. Alvesson, Billing relateras ochav
diskuteras litteratur, ambition och kvalité varierar, på kvin-tematvars
nors/kvinnligt-mäns/manligt ledarskap. Som kommer framgå äratt
den absoluta majoriteten de arbeten används utländska, fore-av som
trädesvis nordamerikanska. komplikation,Detta eftersomär storaen
skillnader i rad avseenden, både rörande arbetsmarknaden ochen
samhälleligt liv i övrigt, föreligger påverkar ledarskapets utfonn-som
ning. Många de arbeten här används har dock fått stortav som ge-
nomslag i Sverige, både i vetenskapliga och i populäramera samman-
hang. därmed god bild hur diskussionernaDe förs.tematger en av
Dominansen utländsk, särskilt då nordamerikansk, litteratur ärav
inget förunikt ledarskapsforskning med könsperspektiv gällerutan
for ledarskapsområdet i sin helhet.

Skribenter i antologin alla forskare och längre tid harär ärsom en
varit aktiva inom fältet. Bidragen tillsammans god bild kun-ger en av
skapsläget och intressefokus allt relevans inte inomäven om av ryms

volym. ibör sammanhangetDet också i andra publika-nämnas atten
tioner från utredningen finns bidrag kundemycket väl placeras isom

12
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föreliggande volym. gäller Jessica LindvertsDet artikel skol-t.ex. om
ledare och Carin Holmquists mellanchefer båda återfinns iom som

båda bidragenSOU 1997:83. visar detDe mångtydiga i den pågå-
ende utvecklingen då Lindverts studie förhållandevis ljus bild,ger en

berördade kvinnornas synvinkel, medan Holmquists betydligtärur
mörkare.

Verkligheten förändras så hastigt våra kunskaper alltid tycksatt
från igår. Ur perspektiv det stabiliteten frapp-är ärett annatvara som

erande. Ingenting tycks ha förändrats.
antologin behandlas, angivits, olikaI hierarkiska nivåer ochsom

olika sektorer. kommer artikelFörst kan direkten som ses som en
fortsättning på denna inledning. dennaI Charlotte Hol-presenterar

och Pia Höök hur rekrytering chefer till de ledande poster-gersson av
i svenskt näringsliv går till. Kandidaterna söks bland litenna en av-

gränsad något också framgår tydligt i Christina Hultbomsgrupp som
bidrag. Hultbom relaterar de orsaker anförs företrädare för detsom av
privata näringslivet till den låga kvinnoandelen. Som framgår deär
verksammas synpunkt, kanske föga förvånande, detta harattegen
ingenting med kön Organisationer vill öka antalet kvin-göra.att som

höga nivåer måste aktivt söka påverka både kvinnorna ochnor or-
ganisationen. sådantEtt mentorskap, vilket det andra isätt är är temat
Holgersson och Hööks artikel. visar mentorskapDe kanatt ses som

metod kompetenshöja de manliga cheferna likavälatten som en me-
tod för synliggöra och kompetenshöja kvinnor vägatt upp.

Holgerssons och Hööks bidragI framkommer också vanligatt en
uppfattning bland styrelseordförande bör ha hustruVDär att en som
ställer på sin detHur med den saken redovisas i Gunnarärman.upp
Anderssons artikel, visar under vilka betingelser kvinnligasom som

toppcheferoch manliga i Sverige arbetar. för deras privat-Han och
familjeliv i framställningen då detta, de facto, har betydelsestor
också för deras arbete. visar sig skillnader.Här framgångsrikaDessa
kvinnor och levermän sällan i några jämställda relationer.

Wahls bidrag finnsI Anna redogörelse för hur ledargruppen en
dominerad kvinnor utvecklar och genomför sitt arbete. Också i denav
artikeln inom privatadet näringslivets högsta nivåer vilketrör oss
visar också där kan finnas för annorlunda lednings- ochatt utrymme
ledarstilar de konventionellt naturliga och nödvän-än som anses vara
diga. I Billings artikel fortsätter detYvonne Due fokuse-Hontemat.

helt vad kalladepå så kvinnliga ledarstilar skulle kunna innebärarar
de fick utövas.om

BillingsDue artikel inte sektorsspecifrk. inte hellerDet Matsär är
Alvessons bidrag innehåller presentation hur kunskapssök-som en av
andet inom området kvinnors ledarskap, omvandlat till ledar-senare
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skap genusperspektiv, genomgått. Alvesson diskuterar också på-ur
ståendet ledarrollen innehållsligt och hierarkiskt mångaatt av anses

konstruerad utifrån manlighet, också återkommerett temavara som
hos flera författare.andra Föreställningar manlighet överensstäm-om

existerande föreställningarmed vilka egenskaper chef börmer om en
besitta. Samtidigt föreställningar kvinnor oftautgör motsatsen,om
vilket innebär det finns motsägelse i kvinna och besittaatt atten vara
chefsegenskaper. Ledarskap Följaktligen symboliskt manligt- ellerär

det inte såär
Billings och Alvessons artiklarDue övergång från denutgör en

privata sektorns nivåhögsta till andra sektorer och/eller andra nivåer.
Blom behandlar toppchefer verksamma inomAgneta landstingssfaren

och granskar hur de byggt sin position och nyttjat eventuella nät-upp
slutsats från Blomsverk. En studie nödvändighetenär attav vara

medveten kontextens betydelse vill i organisa-om om man avancera
tioner. Blom diskuterar också kvinnliga ledares strategier byggaatt

nätverk motvikt till de Old boys network till vilkaupp egna som en
kvinnorna sällan får fullt tillträde.

Christina Bergqvist och Johanna Esseveld analyserar i varsin arti-
kel kvinnorna och de organiserade intressena framför allt i fackför-
eningsrörelsen. ställer båda olika bl.a. fråganDe vad händersätt
med makten kvinnorna kommer in maktenGår kvinnornanär närut
kommer eller nedgång kvinnornasKorporatismens framgångär -

titeln Christina Bergqvist artikel. Esseveld å sin sida beto-ärsom
ledarskapet kan mycket olika på olika hierarkiska nivåer.att utnar se
inte nödvändigtvis så den högsta formellaDet nivånär störstaatt ger

påverkansmöjligheter. iDet varje fall något ifrågasätts hen-är som av
fackligt verksamma ledare.nes

Upprepade gånger har antologin har ambitionennämnts att att ge
bild ledarskap också låga hierarkiska nivåer. Detutövat görsen av

de fyra sista bidragen. bidrag frånLena Petterssons hämtatärgenom
industriell arbetsplats dittills dominerad där kvinnlig le-mänen av en

dare på rad problem både orsakade låg hierarkisk nivåstöter en av
och organisatoriska könsstrukturer. GunillaI Fürsts och Elisabeth
Sundins fall utgångspunkten annorlunda de behandlarär attgenom
organisationer präglade kvinnor. sistnämnda detaljhan-Det rör ettav
delsföretag där kommer chefer nivåer dittills do-män som som
minerats förmårkvinnor. ändra både ledarskapets innehållDe ochav
upparbeta informella kanaler. Petterssons och Sundins bidrag vi-nya

påståenden kvinnors tillkortakommanden i arbetslivetatt attsar om
beror dem själva och deras familjesituation ingalunda hävdas deav
högsta ledarskiktens Föreställningarna tycks allmännamän. vara
alla nivåer liksom kvinnornas ifrågasättande dem.av
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kvinnor hamnar i ledande position uppträderocksåAtt som som
visar Gunilla studie de kvinnoraktiva aktörer Fürsts av som genom

omorganisation får chansen i sin fackliga organisationatten egen av-
kompetens och vilka kriterier skall gälla vid lö-vadgöra ärsom som

nesättning. Formuleringsprimatet övergår till kvinnorna och de tolkar
utifrån sina erfarenheter och värderingar. länge dettadet Hur varar

effekterna sikt avslutande frågortillstånd och vad Fürstsär är-
särskilt aktualitet vid jämförelsen de resultatvilka får av som re-en

dovisas Sundin.av
studie det uppträder och det också1 Fürsts är mönster ärsomnya

beskriver organisationerMarianne Bull beskriver.det Honnya som
frågafram här och i Sverige. kannu Detväxer runt varaomsom

byalag eller rädda-bygden-aktioner. Kvinnorenfrågerörelser,om
Är detofta drivande i sådana. det sant Och påärsägs santomvara

för Marianne Bulls artikel. frågavilka villkor EnDet är temat som
till hennes artikel vad genuint ikan ställas i anslutning är är nyttsom

vilka effekterna blirvad kommer bli bestående ochdet attnya, som
fråganorganisatoriska och samhälleliga genusrelationerna.på de Den

artikel vilket frågans rele-Gunilla i sin markerarställer också Fürst
fall och övriga i antologin presenterade och dis-för hennesbådevans

kuterade företeelser.
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Chefsrekrytering och ledarutveckling
för konstruktion ledarskap och könsom arenor av

HÖÖKCHARLOTTE HOLGERSSON PIA

här artikeln handlar hur kön återskapas och förändrasDen om or-
ganisationsnivål, bestämt svenskt näringsliv. diskussionenInärmare

ledarskapz,vi från socialkonstruktivistisk kön ochutgår påen syn
med andra ord varken kön eller ledarskap essentielltnågotser som

skapat i tid och Wahls kapitel i denna antologi.seutan som rum
empiriskaUtifrån exempel kommer vi problematiseraett attpar

ledarskap och kön konstrueras i chefsrekryterings- ledarut-hur och
vecklingssammanhang. Vi kommer diskutera chefsrekrytering ochatt
ledarutvecklingsprogram med könsutjämnande syfteett som arenor
för konstruktion ledarskap och kön. kommerDetta hoppas attav
öka förståelsen kring ledarskap i allmänhet, hur ledarskap relaterar till
kön i synnerhet, hur ledarskap och kön återskapas och förändrassamt

dessa arenor.
Inledningsvis kommer vi diskutera varför få kvinnor chefs-att

problematiskt. Därefter empirinpositioner kan presenterarses som
vad föroch går sedan igenom med begreppet kon-arenamenar

beskrivningarstruktion. följs Chefsrekrytering och ledar-Detta av av
konstruktion.utveckling för Beskrivningarna ligger tillarenorsom

för den avslutande diskussionen hur och ledarskap kangrund könom
förändras chefsrekryteringsprocessenåterskapas och i och ledarut-

vecklingsprogram.

Kön och könsmaktsordningen återskapas andra nivåer: samhällsnivå ochpåäven
Hirdman, Holmberg,individnivå t.ex. 1988; 1993.

detta kön konstrueras utifrån individens position ellerMed attmenar som man
privata sfären.kvinna i den offentliga och Kön inte det enda individsär avgörsom en

därmed erfarenheter, klass, etnicitet sexuell läggningposition och ochävenutan ras,
har betydelse. kategorier innehåller maktassymetrier. Kvinnor ochDessa mänsm.m.

varierar därför inte mellan kategorierna kategori-erfarenheter endast även inomutan
Pringle 1992. kvinnor och ingår i denna artikels empi-Watson, De män somerna
chefer både hög och mellanhög nivå i svenskt näringsliv.påär
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Bakgrund1

Det empiriska fenomen bakgrunden till den diskussionärsom som
för den låga andelen kvinnor jämfört medär på chefspositioner imän
Sverige idag. Inom privat sektor 35 samtligaär anställda,procent av

19923.och nio cheferna kvinnor SCB, privatägdal före-procent av
med 200 anställda kvinnornaän itag genomsnittutgörmer sex pro-

företagsledningama Höök, 1994a.cent av
Chefer i näringslivet inte bara betydelsefullaär för företaget de är

verksamma inom, de viktiga för samhället dåär även deutan ansvarar
för ekonomiska, och andra, värden. Flera forskare harstora pekat på
det problematiska i den låga andelen kvinnor ledande positioner.

rådandeDen könsfördelningen i organisationer kan exempelvis ses
och kompetensproblem Billing Alvesson,ett 1989;som resurs-

Wahl, 1992. kanDen också maktproblem: få kvinnor påettses som
ledande positioner betyder kvinnor saknas tolkare organi-att som av
sationer utifrån överordnad position Wahl, 1996. skevEn köns-en
fördelning kan dessutom problematiskt utifrån jämställd-ettses som
hetsperspektiv Billing Alvesson, 1989. bekräftasDetta indirekt av
Cockburn 1991 skriver jämställdhetsarbete kanatt sättettsom vara
för företag erhålla good will och legitimitet. Det kan finnasett att även
legala motiv till vilja öka andelen kvinnor på chefspositioner seatt

Jämställdhetslagen, 1991:433.t.ex.

2 Empiri

Artikeln sin utgångspunkt i antal empiriska studier. Någratar ett av
dessa har publicerats tidigare, medan andra publiceras för första
gången i denna artikel. Ambitionen inte redovisa all empiri frånär att
dessa studier, empirin vald utifrån frågeställningdenärutan som
vill belysa i artikeln: kan förståHur Chefsrekrytering och ledarut-
veckling för konstruktion ledarskap och kön artikelnlsom arenor av

således dels helt empiri och dels ochpresenteras ny nya resonemang
tolkningar kring tidigare publicerade studier.

Chefsrekrytering

Avsnittet Chefsrekrytering grundar sig på resultat från pågåen-ettom
de forskningsprojekt VD-rekrytering. resultatDessa har inte tidi-om

publicerats, utförlig redovisning intervjuresultatengare men en av

3Statistik från 1995 SCB, 1997 visar andelen kvinnor bland samtliga anställda iatt
privat sektor 37 och bland cheferna 20 Uppgifternaär 1992 och 1995procent procent.
har olika definitioner för kategorin chef.använt
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Holgersson, l997.i kommandekommer rapportatt presenteras en
tillvägahur gårstyrelseordföranden intervjuadesNio närom man

de letadede viktigtoch vad ansågfinna VDskall närvaranyenman
styrelseordföranden iSamtliga respondenterefter VD. sven-varen ny

inommajoriteten verksammaföretag ochbörsnoteradeska mans-var
branschefl. styrelseordföranden ha-intervjuadede niodominerade Av

emellertid starktstyrelser. Alla styrelserhelmanligasjude mans-var
Samtligahade VD.alla företagendominerade och somen man

år. hadebland dem 60 Demedelåldernochrespondenter män varvar
näringsliv.svensktstyrelsearbete ocherfarenhetalla lång av

Ledarutveckl ing

frånhuvudsakligenempirisktledarutveckling utgår treAvsnittet om
och metodomfattningsig vad gällerstudier skiljerstudier. Dessa

ledarutveckling medforskningsprojektiingåralla etttre ommen
tidigarepubliceratsstudierna harsyfte. Tvåkönsutjämnande av

uppföljningar le-ochHöök, 1995Holgerssonl994b; ärHöök, av
förnätverkkönsutjämnande syfte:meddarutvecklingsprogram ett

med medvetetspecialister,chefer ochkvinnliga ett mentorprogram
ledarut-ochbland adepterkönsfördelningjämn ettmentorer, samt

viahuvudsakligen insamlatskvinnor. harför Datavecklingsprogram
studien,tredjeiaktiva Denintervjuer med programmet. sompersoner
ledarutveck-ettårigtstudiedenomfattande, är även ettär en avmer

och dokumenteratshar följtskvinnor. Dettaförlingsprogram program
deltagandebl.a. samlatshargång. Dataunder programmets genom
kvinnornasdeltagande kvinnorna,med deintervjuerobservation och

deltagande 0b-dagarsdet sig 40chefer. Totaltoch rörmentorer om
för förstapublicerasempirinintervjuer. Delaroch 30servation av

i sin helhet kommerartikel. Empirini denna avrapporterasgången att
avhandling5.i en

konstruktionförArena3

kvinnor ochmellanmaktförhållandetdvs. män,Könsmaktsordningen,
kön.konstruktioner Dettaolikaförändrasochåterskapas avgenom

för-denstatiskt,inte någotkönsmaktsordningen ärärinnebär utanatt
kvinnorochuttryck. Bådesig olikamångtydig och mänänderlig, tar

och förändraråterskaparkonstruktionsprocesserdelaktiga i deär som

På mansdominera-näringslivinom privatbranscheremellertid samtligachefsnivá är
l994a.de Höök,

sChefsutveckling kommande.Höökoch kön
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könsmaktsordningen. Konstruktionerna sker i olika sammanhang, bå-
de organisatoriska och andra.

rådande könsmaktsordningenDen i Sverige idag karakteriseras av
19906.två logiker: hierarkins och dikotomins logik Hirdman, Di-

kotomins logik, och kvinnor inte bör blandas, sig bl.a.mänatt tar ut-
tryck i den segregerade arbetsmarknaden SCB, 1992. Hierarkins lo-
gik, innebär dominerar på beslutsfattandeäratt mänattmannen norm,
positioner i arbetslivet Sokoloff, 1981; Höök, l994a. Denna mans-
dominans chefsnivå återskapas konstruktioner kön ochgenom av
ledarskap SOU 1994:3.

Forskare har diskuterat hur konstruktionen ledarskapav samman-
faller med konstruktion manlighet Wahl, 1996 och utformatären av
utifrån traditionellt manliga livsvillkor Kanter, Cockburn,1977;
1991. Konstruktioner såsom ledarskap, manlighet och kvinnlighet-

nämnde föränderliga och återskapasär, i ständigt på-som ovan,-
gående i olika sammanhang och rum. sammanhangDeprocesser,
och rum där dessa pågår har valt kalla förattprocesser arenor
konstruktion. Exempel där ledarskap konstrueras chefs-ärarenor
rekrytering och ledarutveckling.

Chefsrekrytering4 och ledarutveckling
intressanta arenor-

Anledningen till valt problematisera Chefsrekrytering och le-att att
darutveckling dessa torde sammanhang ochär attsom arenor vara

där företagetrum definierar hur ledarskapet skall och vilkautse
egenskaper erfarenheteroch önskvärda hos chefer.ärsom

företag går tillvägaHur de rekryterar sina chefer framställsnär
ofia oproblematisk väljer till chefspo-som en process man personer—
sitioner utifrån deras kompetens. denlnom traditionella organisations-
och ledarskapsforskningen har det mycket lite uppmärksamhetägnats

hur det går till chefer, i synnerhet högre sådana,när rekryteras. Den
forskningen har intresserat sig för vilka egenskaper ledaresnarare en
bör ha, eventuella samband mellan företagets ledningsbehov ochsamt

ledare eller ledarsuccessioner. Själva rekryteringsprocessentypen av
till företagsledande positioner har förblivit tämligen outforskad.

bakgrund den frågaMot många forskare och praktikerav som
ställer sig varför dominerar chefspositionernamän i näringsli-om

det dock intressant studera rekryteringsprocessen.är Eftersomvet att

°Det givetvisgår tänka sig andra former könsmaktsordning, könsmakts-att t.ex.av en
ordning där maktfördelningen mellan kvinnor och ärjämställd Cockburn,män
1991.
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könsfördelningen på chefsnivåer indikerar kön betydelse vidäratt av
Chefsrekrytering Collin, Höök,1994; 1994a, tyder detta rek-att
ryteringsprocessen där Föreställningar ledarskap ochär en arena om
kön återskapas. något i rekryteringsprocessenKan förklara varför så
få kvinnor rekryteras till ledande positioner

Ledarutveckling liksom Chefsrekrytering, före-därär en process
ställningar ledarskap artikuleras. Ledarutvecklingsprogram kanom

där ledarskap lärs del företag använderEn ledarut-ut.ses som arenor
syfte7,vecklingsprogram i könsutjämnande dvs. form jäm-som en av

ställdhetssatsning. Bland företagsvenska det exempelvisstörre 14är
genomför ledarutvecklingsprogram riktar sig enbartprocent som som

till kvinnor Höök, l994a. bakomliggandeDe motiven till dessa pro-
kan olika Ovan har vi pekat flerapå möjliga motiv tillut.gram se

varför få kvinnor chefspositioner kan problematiskt. Oav-ses som
bakomliggande motiv visar det faktum det faktiskt finns före-sett att

lägger tidbåde och formdenna jämställd-tag som ner resurser av
hetsarbete, de uppfattar den rådande könsfördelningen till-att som
räckligt problematiskt för att agera.

Ledarutvecklingsprogram med del- eller huvudsyftet ökaatt an-
delen kvinnor chefspositionerpå har hittills varit relativt obeforskade.
Existerande beskrivningar detta fenomen har varit empiriskaav mer
och praktikerorienterade till sin karaktär t.ex. Ahrén, Dahl-1991;
bom-Hall, 1992; Franzén, 1996. Beskrivningar ledarutvecklings-av

teoretiskt intressanta, dels för detär ärattprogram processer som
synliggör hur köns- och ledarskapskonstruktioner relaterar till varand-

och dels för det dessutom syftar till föränd-äratt attra processer som
dessa relationer. denna artikel kommerl diskutera hur köns-attra

maktsordningen återskapas och förändras i ledarutvecklingspro-ett
med könsutjämnande syfte, och huruvida denna form le-ettgram av

darutveckling kan upphov till förändring ledarskaps- ochge en av
könskonstruktioner.

de två följandel avsnitten, Chefsrekrytering och le-ett ettom om
darutveckling, vi utgångspunkt i följande frågeställningar: Hurtar ser

Vilka aktörer återfinnsut dessa Vilka beskrivningararenorna
och tolkningar aktörerna har tolkningsföreträdeVem och vadgör
kan detta få för konsekvenser

7Könsutjämnande kan både syfta till utjämning antalsmässigt irent även termermen
makt.av
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Chefsrekrytering5 för konstruktionsom en arena

Diskussionen i följande avsnitt kommer empiriskt grunda sigatt en
studie styrelseordförandes VD-rekrytering avsnittseutsagorav om
2. Beskrivningar och tolkningar sin utgångspunkt i de återkom-tar
mande i de intervjuade styrelseordförandens Värtmönstren attsvar.

med fåtal undantag, likartade.ärnotera att ettsvaren var,
Rekryteringen verkställande direktör kan skilja sig frånav en re-

krytering chefer på andra nivåer. Följande behöverav resonemang
därför giltigainte i alla chefsrekryteringssammanhang.vara

grundläggande bild VD-rekryteringFör förstatt ge en av ges en
översiktlig beskrivning, utifrån intervjuerna, hur företag kan tillgåav

verkställande direktör skall rekryteras. Därefterväga när en ny
diskuteras vilka aktörer aktiva och deras roll iärsom arenan pro-

hur VD-kompetens definieras.samtcessen

typiska sökförloppetDet

Enligt de intervjuade styrelseordföranden kan förloppet olika utse
från gång till gång det går urskilja beroende detmönsterattmen
bakomliggande motivet till rekryteringen; företaget exempelvisom
måste rekrytera på grund sittande VD går i pension, avlider,attav
avgår eller avsätts.

det typiska sökförloppet får styrelsensl ordförande och eventu-en
ell arbetsgrupp uppdraget finna fleraeller kandidater, och dettaatt en

medibland hjälp executive search-konsult. funnitNärgörs av en man
några kandidater får styrelsen träffa fördessa vilkenavgöra äratt som
lämpligast. dock inte alltid så styrelsen får träffaDet alla kandi-är att
dater, ibland kan de med endast alternativ. finnsDetpresenteras ett

fall eller styrelseordförandendär enväldigt denäven ägaren utsett nya
ha tillfrågat styrelsen i förhand.VD-n Frågan skall dockutan att vara

avgjord den kommer styrelsemötet, flerapå enligt styrelse-när upp
ordförande.

Aktörerna och deras roller

Aktörer på främst styrelseordförande, styrelsen, konsulter,ärarenan
avgående och potentiella kandidater. flertaletVD Enligt styrelseord-

representantersförande spelar fackliga och avgående vanligtvisVD

intervjuerna nämndes de fackliga sällan och de nämndes sårepresentanterna om
hade de tämligen perifer roll. Intressant överhuvudtagetdetär att notera atten om
finns kvinnor i i näringsliv idagnågra styrelse svenskt så de vanligtvis fackligaären

Höök. l994a.representanter
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obetydlig roll i tillskriverDe inte heller executiveen processen.
search-konsulter någon avgörande betydelse flera fann demäven om
användbara. utesluter dock inteDetta executive search-konsulteratt
själva har uppfattning sin betydelse i rekryteringspro-en annan om
cessen.

formellaStyrelsen har det för till- och avsättningenansvaret av
verkställande direktören och vanligtvis får styrelsens ordförande och
eventuellt några få andra medlemmar i styrelsen, uppdraget förbe-att
reda ärendet. Enligt Holmberg 1986 det också styrelsenär som

hand eller tillsammans med dominerande i den mån deägareegen
inte finns direkt representerade i styrelsen formulerar vad lämp-som
ligen bör ligga till grund för anställning. bekräftas i intervju-Dettaen
svaren.

styrelseordföranden diskuterar efterträdarfrågan med olika med-
lemmar styrelsen. Ibland förekommer det styrelseordförandeattur
talar med ledamöterna i styrelsen i viss ordning. Ordningen be-en

faktorermängd olika såsom aktieinnehav, tid veder-stäms av en som
börande suttit i styrelsen, kunnighet.och tyderDettaengagemang

finns hierarki inomdet styrelsen ordföranden hänsynatt taren som
till efterträdarfrågan skall beredas.när

Användningen search-konsulter i rekryteringenexecutiveav av
verkställande direktörer verkar variera. Majoriteten intervjuadedeav
styrelseordförandena hävdade de anlitade search-kon-executiveatt
sulter några hävdade det inte förekommer vid rekryteringarattmen
till VD-nivå. Utifrån intervjuerna framkom det search-executiveatt

vanligtviskonsulten är en man.
avgående roll i valet efterträdareDen VD:s verkar också varie-av

styrelseordförandenFlera nämnde de ofta ville delatt tara. av av av-
gående verkställande direktörens åsikter det styrel-äratt ytterstmen

bestämmer. emellertid fleraDet sade idet lågattsen som var som
verkställande direktörens arbetsuppgifter till det fannsatt att ettse
antal kandidater i organisationen skulle kunna VD-skapet.övertasom

sittande kan alltså indirektDen VD-n inblandad i rekryteringenvara
sin efterträdare. finns också fallDet där avgående VD blir styrel-av

seordförande och tillsammans med avgående styrelseordförande sökt
ersättare.en

går inte utesluta potentiellaDet kandidater också aktiva iatt äratt
urvalsprocessen. På grund rekryteringsförfarandets informella ka-av
raktär finns det få möjligheter via formellnågon anmäla sittvägatt

ledig.intresse eller bli VD-post kommer bli Deatt attens varse om en
potentiella kandidaterna får således subtilt rekryte-änagera mer om
ringsförfarandet formellt.vore mer
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Processen

diskussion kring rekryteringsförfarandetsNedan följer fördjupaden
informella karaktär och hur detta påverkar valet VD.av

informellaDen arenan

sällan tillsättningen sker vanligtvis viaVD-postEn utannonseras utan
formellt till befattningen.handplockning. Intresserade kan inte söka

kandidatinte heller legitimt anmäla sig tillverkarDet att som envara
sin karriär inte ovanligt blandhandplockasAttVD-post. ärgenom

företagsledarepositioner.foretagsledande Intervjuer medpåpersoner
svenska företag visar de sällan sökt tjänster dei att utan attstora van-

rekommenderade sina professorer till den första tjäns-ligtvis blev av
i näringslivet och har sedan blivit befordrade till chefsbefattningarten
handplockning informella förfarande kanvia Franzén, 1994. Samma

återfinnas på lägre nivåer Holgersson, 1994.även
kring efterträdarfrågan sker ofta informellt.Diskussionerna Sam-

vid styrelsesammanträden i anslut-talen inteäger utanrum snarare
andra eller telefon. Eventuelltning till möten samtevenemang, per

styrelseordföranden skapa informellt sammanhang förkan ett samta-
karaktär.rekryteringen, lunch eller middag privat Fler-let t.ex. avom

styrelseordförande de snabbare kommer fram till be-talet ettattanser
informellt förfarandet. de månaslut Dessutom är attett omgenom
med mycket diskretion. handlar inte endastsköta Detprocessen om

verkställande direktörensförsöka rädda den rykte, utanavsatte attatt
kunder,omgivningen leverantörer, marknaden,allmänt sett egnage

stabilitet.anställda intrycket av
skall bli vilar fåVD på någraBeslutet vem som personersom

då antalet faktisktförmåga bedöma kandidaterna äratt personer som
rekryteringen verkställande direktör litet.inblandade i Re-ärav en

informella karaktär innebär med andra ordkryteringsprocessens att ett
vilar få också får makt.några storstort ansvar personer som

ifråga VD-kandidater också tämli-kommerGruppen ärsomsom
styrelseordföranden oftaliten. framkommer letar inom sittDet attgen

kandidat fleranätverk efter lämplig och styrelseordförandeatteget en
listor på de intressanta.också har Deegna personer som anser vara

efter kandidater i sin närhet: inom företaget, koncernen,letar gärna
ägarsfären eller branschen. Fokus ligger vanligtvis på personer som

befinner sig VD-positioner eller i ledet under.redan

marknadsförarendiskreteDen

torde viktigt förinformell rekryteringsprocess detI vara en personen
VD-positionen synlig. Enligt fleraintresseradär sty-attav varasom
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relseordförande gäller det kunna marknadsföra sig själv, kunnaatt att
skicka signaler finns och intresserad. Signaleringenatt ärom man
måste dock ske diskret. kunnaAtt marknadsföra sig själv dess-anses

del VD-kompetensen.utom vara en av
Kontakter också viktiga för bli och förbli synligär hävdar fleraatt

styrelseordförande. bekräftasDetta i intervjuer med företagsledare,
både manliga och kvinnliga sådana. Dessa företagsledare hade alla
haft eller flera de haft personlig relation till ochen personer som en

betytt mycket för deras karriär Franzén, 1994. Jackall 1988som
studerat moral och Chefskap, skriver led i framståatt ett attsom som

rekryterbart chefsämne, det viktigt skapa allianserett är medattsom
nyckelpersoner i högt positioner och med andra cheferuppsatta som
kan säkra stabil politisk bas och vederbörande attraktiv igören som
de högre ledens Det viktigt förögon. är med högreen person
chefsambitioner ha beskyddare tillhandahåller tillfällen föratt en som
adepten visa sig och sina talanger a.a..att upp

orekryterbaraDen kandidaten

Rekryteringsförfarandet förutsätter alltså kandidaterna synligaatt är
för de överhuvudtaget skall komma ifråga. Detta intressantatt är ettur

Respondenternagkönsperspektiv. anledningarna tillatt attanser en av
kvinnor inte återfinns VD-nivå det inte finns tillräckligtär medatt
kvinnor rekrytera till dessa Rekryteringsbasenatt medposter. anses
andra ord för liten. Samtidigt vittnar några styrelseordförandevara om

medvetenhet inte kvinnor. rekryteringsbasenmän Attatten om ser
uppfattas för liten kan därför förklaras på olika Dels kan detsätt.som
bero de rekryterar faktiskt inte kvinnor kandidater,att som ser som
dels kan det så det inte finns några kvinnor på rekryterbarattvara
nivå eftersom inte har kvinnor chefsämnen i ledensettman som
unden

Flera styrelseordförande hävdar avsaknaden kvinnor VD-att av
nivå också beror kvinnorna föder barn och därmed halkar efteratt i
utvecklingen jämfört med sina manliga kollegor. Några respondenter
har normativa uppfattningaräven kvinnor bör ha barn och börattom
också hand dem eftersom de lämpade förta denna uppgift.är mestom
Om kvinnor har barn så kan de inte bli verkställande direktörer
eftersom de halkar efter, det också negativt de inte harärmen om
barn. kvinnorHur så de fel karriärperspektiv.än gör, gör ettur

°Av de intervjuade styrelseordförandena, fick den direkta frågan varför fåsex som
kvinnor rekyterades till VD-positioner, ansågsamtliga det inte fanns tillräckligtatt
med kvinnor rekrytera.att
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villkoren baserade på styrelseordför-Intressant är äratt notera att
andes föreställningar VD-arbetet och kvinnor. blir tydligtDetom om

villkoren för verkställande direktör uppbyggda kringäratt ett tra-en
livssammanhang förutsätter fru tidditionellt manligt harsom en som

och barn och kan ställa i alla situationer.hand hematt ta som uppom
kvinna i VD-mallen, skulle honsvårt för ochDet är att passaen

negativt.skulle detdet sågöra ses som
avsaknaden kvinnor i rekryteringsprocessenVidare utrym-ger av

kvinnors ambitioner och kvinnors kompe-för föreställningar omme
till kvinnor inte framstår kandidater.bidrar Dessaatttens, somsom

ovanliga bland manliga chefer. Olika studierföreställningar inteär
visar brukar förklaraAsplund, Franzén, 1994t.ex. 1984; mänatt

fa-position i organisationer jämfört med medkvinnors män,sämre
dåligt självförtroende. Kvinnor där-med kvinnor harmiljen och att

finns hinder för kvinnor i organisatio-förklarar det med detattemot
nen.

kvinnorstyrelseordförande uppfattar dessutomFlera väsent-som
kvinnor försökervarför det inte positivtligt olika är närmän, anta

motsägelsefulla förväntningarbeteende. visar på deDettamäns som
Exempelvis har forskningledande positionerkvinnor på möter. sett

negativt hos kvinnor,beteende ofta bedöms någotauktoritärtatt som
normal chef. Slutsats-beteende hosär accepterattrots att ensamma

därför inte blikvinnor auktoritet och kanantingen saknarär atten
väl chefspositioner,för auktoritära de nåttchefer eller så blir de när

tydligt definierarönskvärt. visarvilket heller inte Detta närmänär att
olika Cockburn,lika och de skallkvinnor skall männär varavara

1991.
och bedöms olika vidockså visat kvinnorStudier har mänatt ex-

chefer använderrekrytering, beroendeempelvis att stereoty per om
i sina bedömningar,kvinnligt respektive manligtvad är snararesom

ifråga Jerdee, 1974.bedömningar Rosensakligaän av personerna
föreställningar manlighetproblematiskt dåblirDetta överens-om
föreställningar vilka egenskapermed existerandevälstämmer enom

kvinnor oftaSamtidigt föreställningarchef bör besitta. utgör mot-om
finns motsägelse i kvinna ochinnebär detvilket attattsatsen, en vara

Kvinnor framstår således intechefsegenskaper Wahl, 1996.besitta
chefsämnen hindrarkvinnor inte uppfattaskandidater. Att somsom

allmänhet Cockburn, l99l, vil-karriärsutveckling ikvinnors största
rekryterbar nivå.i mindre andel kvinnorket resulteraräven en
kvinnlighet proble-styrelseordförandens framgår detl ärattsvar

kom-Manlighet däremot behöver interelation till ledarskap.matiskt i
del le-skild från ledarskapden inte ärutanmenteras, en avses som

utifråni manlig kontextledarskap skapatdarskap. Detta är man-en
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ligt definierade Förväntningaroch Wahl, den1996. do-Attnormer
minerande bilden verkställande direktör avspeglasärav en en man,
bl.a. i samtliga styrelseordföranden uteslutande refererar till VDatt

han.som

idealaDen VD-n

styrelseordförandenVad har för idealbild EftersomVD styrel-av en
seordföranden har betydelsefull roll i dennes före-ären processen

företagsledarkompetensställningar betydelse dels förom av vem som
slutligen blir rekryterad och dels för den allmänna ledarskapsdiskur-

i organisationen.sen
Enligt flertalet styrelseordförande så börjar det ideala rekryterings-

förfarandet med upprättandet kompetensprofil. dock inteDet ärav en
ovanligt den slutgiltiga kandidaten inte helt medöverensstämmeratt
den ursprungliga mallen. Få de intervjuade styrelseordförandenaav
talar egentligen de efterletar några specifika ledaregenskaper.attom

möjligtvis bero uppfattningenkan deDetta över-att personer som
ifråga,huvudtaget kommer redan besitta nödvändiga ledaregen-anses

skaper.
Paralleller kan dras till Holmbergs företagsledaresl 986 studie av

mandat där det framkommer själva kompetensprofilen ofta verkaratt
grovmaskig. Vissa kriterier fram och form underväxer tarvara

tänkbaragranskningen kandidater, vilket tillåter såväl specifice-av
ringar korrigeringar under rekryteringsarbetets gång. krav-Attsom
bilden kan såpass grovmaskig, beror enligt Holmberg deattvara

ifrågakommer besitta relativt gedigna kunskaper.som ansespersoner
främstHolmberg pekar på tittade omtalad skick-ävenatt om man

lighet och duglighet, så fanns det viss utbytbarhet bland speci-en mer
erfarenheter.ficerade kunskaper och Eventuella svagheter hos enskil-

da kandidater ansågs kunna kompenseras med personella och struktu-
rella a.a..arrangemang 7respondenterna utvärderar kandidater tittar de på vadNär person-

i sinagjort tidigare karriärer. viktigtDet är att veta atterna personen
alltid gjort bra ifrån sig och inte kan knytas till några misslyckanden.

föreställning detfinns går matcha viss le-Det att att typen om en av
dare med den fas företaget befinner sig Flera styrelseordföran-som

fastställa vilkende berättar de därför söker ledare kandi-typatt av
daten exempelvis har lett företag fi-Omär. etten person genom en
nansiell kris så styrelseordföranden det finns chansertror att stora att
denna kommer lyckas med det igen i företag.att ett annatperson

intervjuerna framkommer respondenterna föredrar internI att en
kandidat därmed känner till företaget och branschen. kandi-Attsom
daten åtminstone har branscherfarenhet verkar viktigt förvara res-
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pondenterna. dels olika branscherDe kräver olikaatt typeranser av
ledarskap eftersom verksamheterna skiljer sig i karaktären och dels

branscherfarenhet auktoritet.att ger
Vad respondenterna dessutom uppfattar viktigt kandi-är attsom

hederlig,daten någon inger förtroende och äranses vara som som
lojal företaget och aktieägare. Dessa krav kan förstås utifrån denmot

verkarosäkerhet prägla relationen mellan styrelse och Sty-VD.som
egentligen fårelsen har möjligheter kontrollera vad ochVD göratt

företagsledning präglas generellt osäkerhet. Osäkerhet medför,sett av
enligt behov känna förtroendeKanter 1977, för demett attav man
arbetar med, tänker och ungefär lika. Detta le-att veta att man agerar
der till chefer tenderar sig med liknar dematt att omge personer som
själva, vilket företagsledarnivå.torde gällaäven

Styrelseordförandena hävdar eftersom VD-arbetet så omfat-äratt
och tidskrävande så krävstande det någon den befattningen som

inte detta problem. också viktigt vederböran-Detär äratt ett attanser
des familj införstådd med dessa krav. kan tolkas utifrånDetta vadär

kallar för kravet totalKanter 1977 på hängivelse verkar försom
homogenitet och konformitet i chefsleden. betraktas enligtDet Kanter

lojalt och förtroendeingivande helt klart prioritera arbetetattsom mer
före allt i livet. total hängivelse bland chefer därförKravet ärannat

lojalitetsfråga faktiskt prestationskrav.än ettsnarare en
förväntasSamtidigt prioritera arbetet framför allt, för-VD såsom

flertalet styrelseordförande vederbörande också harväntar att ett sta-
bilt harmoniskt familjeliv. föroch viktigt bättreDetta VDattanses
skall kunna i arbetet. dessutom spela viktigHustrunprestera anses en
roll i bl.a. representationssammanhang. Detta bygger påresonemang
det outtalade antagandet SammaVD ärattom en man. resonemang
torde inte tillämpligt kvinna avsnittVD se 5.3.3.vara om vore

Enligt respondenterna bör VD också hålla viss stil vad gälleren
sitt och sin Varken kläder, hår eller skäggväxt får väckayttre person.
för mycket uppseende och vederbörande förväntas föraockså kunna
sig väl och umgås med människor. Paralleller kan tilldras vad Jackall

kallar offentliga ansikte. utseende,l988 En sättpersonsen persons
själv, interageraframställa sig med andra och generellsättatt att at-

tityd, bildar tillsammans offentliga ansikte. Chefer, skriveren persons
Jackall, måste skapa och förstärka de sociala reglerna för sina anställ-

förkroppsligada samtidigt de måste företagets offentliga image.som
Därmed tvingas de rationalisera sina offentliga ansikten så deatt

med de sociala kriterier finns i företaget. Dettaöverensstämmer som

För respondenterna innebar hederlighet inte brottslig hålla sinaochatt attvara
löften.
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torde särskilt viktigt vid val verkställande direktör i allravara av som
högsta grad skall företaget a.a..representera

Vidare hävdar Jackall det viktigt för chefer på lägre nivåeräratt
ha den stilen för kunna skilja sig frånrätta andra cheferatt ochatt

sig fram i det organisatoriska rampljuset och därmed fortsättapressa
Ävenstiga i gradema. chef lämnar ifrån sig godaatt resultat såom en

kommer denna inte stiga i hierarkin vederbörande inteattperson om
drag".har alla önskvärda Och ha den stilen, de önskvärdarättaatt

dragen, det innebär avspegla den bild toppchefema har sigatt som av
själva a.a..

Utifrån ovannämnda krav verkar det både rätt stil ochattsom
social situationrätt symboliserassom stabilt familjeliv medav en

fru och barn del VD-kompetensen.är en av

Ledarutveckling6 för konstruktionsom en arena

i följandeResonemanget avsnitt kommer huvudsakligen utgå frånatt
studier ledarutvecklingsprogram med könsutjämnande syftetre seav

avsnitt 2.
Inledningsvis översiktlig beskrivning hur det empiriskages en av

fenomenet manifesteras, dvs. i vilka former ledarutveckling kansom
förekomma. Ambitionen utifrån empiriskaär exempel dis-att ett par
kutera vilka aktörer aktiva på och derasär roll i kon-som arenorna
struktionsprocessen.

Repertoar ledarutvecklingsprogramav

Exempel på olika ledarutvecklingsprogram med huvud- eller delsyftet
öka andelen kvinnliga chefer chefsutbildning,är:att mentorprogram

och nätverk. formerDessa ledarutveckling i praktiken likatre ärav
vanliga Höök, 1994a.

Mentorprogram form ledarutveckling byggerär atten av som
adept en med relativt kortare tids erfarenhet ledar-en person en av

skap och en med relativt längre tids erfarenhetmentoren person en
ledarskap träffas under ordnade former och utbyter erfarenheterav

Ahrén, 1991; Bergqvist Månsson, Dahlbom-Hall,1993; 1992. Nät-
verk for kvinnor på chefspositioner form ledarutveck-är en annan av
ling, innebär kvinnor samlas och utbyter erfarenheter justattsom
grund de kvinnor och chefer med andra ord utifrånär profes-attav
sionell roll och könstillhörighet. nätverkDessa kan antingenvara

" Därmed inte det räcker ha den stilen för stiga i gradema. Jackalsagt rättaatt att att
ingen levererar dåliga resultat kommer bli befordrad.att attmenar som
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ochinformellt initierade Sedihn, l994formellt eller Drotz är ett
chefspositioner Wahl,dialog mellan kvinnor påfå i gångsätt att en

l994b.
olika vilketledarutvecklingsprogram kan innehålla delmoment,Ett
ledarskapssatsningför och kandet inominnebär att sammaramen en

former. Exempelvis kanmed inbördes olikafinnas delarenor mentor-
mentor/adept- respektiveprofessionella nätverk,och utöverprogram

utbildningsdel föreläsningar och semi-innehållanätverksmöten, en
Höök, Likavälprojektarbeten Wahl, 1994b; 1995.och t.ex.narier

för le-delmoment inomkan störreutgöra ettmentorprogram ramen
Holgersson Höök, 1995.darutvecklingsprogram t.ex.
ledarutvecklingsprogram kan varieral994b skriverWahl ut-att

integrering. dimen-form, perspektiv och Dedimensioner:med tretre
möjliggörförhållande till varandra, vilketfristående isionerna är ett

kombinationer.antal olika

ledarutvecklingssatsningardimensioner påTreFigur l
Wahl, 994b.könsutjämnande syfte Imed

mänKvinnor ochForm Kvinnor

KönsneutraltKönsmedvetetPerspektiv

Fristående IntegreratIntegrerat

vänderutvecklingsmoment enbartförekommadessutomkanDet som
olika former,finnas olika grader, ochdet kansig till män, samt att av

integrering. Variationen köns-könsmedvetenhet ochexempelvis av
kvinnor ochi föreställningarhar sittmedvetenhet mänsomursprung

makt. formkopplingen mellan kön och Enolikhet/likhet, samt av
exempelvis könskomplementärtperspektivkönsmedvetet är ett per-

och be-då kvinnorperspektiv synliggör kön,spektiv. Detta mänmen
mellanförblir maktrelationenkomplementära,skrivs olika, mensom

oproblematiserad.könen
eller mindrekan dessutomledarutvecklingsprogramEtt vara mer

fö-antingen interntorganisationen. kanintegrerad i Programmet vara
för chefer, eller ensinaanordnar externexterntettretaget program

för deltag-anordnarLltbildningsinstitut, ettarrangör, ettt.ex. program
fri-kan i sin drivassatsningarolika företag.från Interna tur somare

Jämför fyra1989använde Billing AlvessonsSundin 1992. Hon synsätt
iämställdhetssats-företag resoneradeoch motiveradechefer för hurkvinnliga att se

ningar.
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stående projekt vid sidan det ordinarie ledarutvecklingsprogram-av
eller ske inom for denna. könsperspektivetOmmet, ramen genomsy-

all ledarutveckling, skulle kunna tala fullständig integre-rar man om
ring. friståendeInterna, projekt kallas här semi-integrerade, till skill-
nad från integrerade satsningar.

Wahls modell kan således utvecklas kategorin mänattgenom
läggs till under rubriken form, kategorin könsmedveten delas iatt upp
könsmedvetet respektivemed, maktperspektiv under rubrikenutan,
innehåll, kategorin integrerat delas i helt integreratsamt att upp re-
spektive semi-integrerat. Det kan påpeka i falldevärt att attvara en
ledarutvecklingssatsning innehåller olika delmoment kan dessa mo-

variera inbördes utmed de nämnda dimensionerna.ment

dimensioner ledarutvecklingssatsningar.Figur 2 Tre på

Form Kvinnor Kvinnor och män Män

Innehåll Könsmedvetet Könsmedvetet Könsblint
med maktperspektiv maktperspektivutan

Fristående Semi-integreratIntegrering Integrerat

Förändringsarbetet i organisationen varierar med dess tidigare erfa-
renhet denna arbete Wahl, l994b. Organisationertyp avav som ar-

tidbetat med förändring längre har typiskt uppnått högresetten en
mognad. organisationer karakteriserasDessa arbetet äratt:av mer
förankrat i organisationen, arbetet innebär integrering med män,mer
flera projekt med olika form tillåts samtidigt, misstag tillåtsäven utan

frågan avskrivs. för enbart kvinnor med könsmedvetetProgramatt ett
innehåll under mognadsaxelnsuppstår del a.a..senare

Aktörer

för ledarutvecklingsprogram det återfinnainom gårett att ettramen
antal aktörer påverkar, respektive påverkas ledarutvecklingensom av,
i högre eller mindre grad. aktörer betydelsefulla för vilkaDessa är
konstruktioner ledarskap och kön återskapas eller förändrasav som
inom för ledarutvecklingsprogrammet. ovanstående redovis-lramen

3 Wahl kallar denna dimension för perspektiv, här kallas den innehåll. Vadmen som
innehållets grad könsmedvetenhet. Dessutom används begreppsparetäravses av

könsmedvetet-könsblint, istället för Wahl l994b, begreppen könsmedvetet-som
könsneutralt.
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ning ledarutvecklingsprogrammets form diskuterades bl.a. könsför-av
delningen bland deltagarna. Deltagarna, dvs. de kvinnor och män som
följer ledarutvecklingsprogram, exempel aktörer akti-är ärett som

i konstruktionsprocessen. Andra aktörer kan interna arrangör-va vara
företagsledningen, konsulter. Nedan exempel påsamt externaer, ges

kvinnligahur olika aktörer deltagare, manliga deltagare samt exter--
konsulter påverkar och påverkas olika delarenor.na -

för kvinnor...Kvinnosatsnin gar

kvinnor högre chefsnivåer så få de ofta blir,Antalet på vadär attpass
Avvikarpositionenkallar, avvikare. skapar vissa struk-Kanter 1977

effekter. Exempelvis kan avvikaren kommaturella att ses som repre-
för sin kategori. kvinnor chefer innebärhela För dettaärsentant som

för kvinnorde alla Wahl, 1992; SOUt.ex.att representantersomses
1994:3.

kvinnor till vardags avvikare får möjlighet delNär är att tasom av
ledarutvecklingsprogram enbart vänder sig till kvinnor enett som

kvinnosatsning, uppstår och situation för deltagarna: helten ny ovan
plötsligt de majoriteten. för ledarutvecklings-Inomutgör ramen

enskild kvinna inteblir varje längre för helaprogrammet representant
kategorin kvinnor. Ledarutvecklingsprogram för enbart kvinnor kan
följaktligen paradoxalt förstås där kvinnor slippernog som en arena

kvinnor.vara
ledarutvecklingsprogrammet ha effekt efter-kan dubbelMen en
samtidigt kan innebära kvinnans avvikandeposition påden attsom

skiljer frånarbetsplatsen förstärks ytterligare. Kvinnan sig inte enbart
sin könstillhörighet utifrån sittmängden utifrån också deltagandeutan

i ledarutvecklingsprogrammet. kollegor inteHennes männen är
i Eftersom förutsättning förutvalda delta kön äratt programmet. en

dessutom hennes avvikande position kvinna.deltagande förstärks som
kvinnor sitt del-finns exempel på de medvetet doltDet säger attsom

motiveringen tillräckligt avvikandetagande med att de redanvar
det Holgersson Höök, 1995.varsom

för kvinnor majoritetenVad betyder det Ettutgöraatt stort
företag genomförde ledarutvecklingsprogram vändesvenskt ett som

till kvinnor. Ledarutvecklingsprogrammet led-sig enbart ett,var av
nätverk för kvinnliga chefer och specialisterningen initierat, som

års tid. uppföljning denna satsning visadedrevs under En attett av
helkvinnliga synliggjorde kvinnor forden varandra och ökadearenan

fickkvinnors könsmedvetenhet Höök, l994b. Genom nätverket
utifrån könstillhörighet,kvinnorna där de, sin hade tolk-en arena

flera fall upphov tillningsföreträde. i ändrat påDetta synsättettgav
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kvinnor och kvinnors kompetens, inklusive ändrad på sig självsyn
kvinna och chef. Dessutom utgjorde nätverket där kritiksom en arena

organisationstrukturer kunde artikuleras. Med Wahls l994bav ter-
kan förstå den helkvinnliga plats där kvinnorsmer man arenan som en

kritiska blick kan artikuleras och bli kritisk a.a..rösten
Oavsett innehållet könsblint eller könsmedvetet,är så kännerom

sig många kvinnor stärkta efter ha deltagit i ledarutvecklings-att ett
för enbart kvinnor. Samtidigt kan kvinnor, speciellt underprogram

inledningsskede, uttrycka skepsis inför kvinno-programmets enen
satsning. Skepsisen kopplad till kvinnornasär strategi, dvs. hur de
behåller sin självkänsla kvinna i miljö med över-som en mannen som
ordnad norm.

Wahl beskriver1992 fyra möjliga strategier: könsneutral strategi,
strategi.omvärldsstrategi, positiv strategi, relativa Kvin-synsättets

med könsneutral strategi skeptiska kvinnosatsningarär motnor en
eftersom kön, enligt deras förhållningssätt, inte spelar roll. Ledarut-
vecklingen för kvinnor framstår därför obegriplig Höök, 1994b.som
Skepsisen kan beroende kvinnansäven vilken föränd-vara av syn
ring behövs och hur denna bör genomföras. Exempelvis kansom
kvinnor skeptiska till kvinnosatsningar då de det är mänattvara anser

behöver kunskap och dessutom har makten initieraattsom som en
förändring a.a..

och för män

Ledarutvecklingsprogram har könsutjämnande syfte fram-ettsom
ställs ofta ledarutveckling för kvinnor. Vissa dessasom av program
har enbart kvinnliga deltagare, vissa har manliga deltagare.ävenmen

kanMännen bli involverade i ellert.ex. mentorerprogram som som
chefer till deltagande kvinnor Höök, l994b; Holgersson Höök,

Även1995. dessa faktiskt deltar i olika aktivitetermän såsomom
mentor/adept och olika seminarier, kallas de sällan deltagare.möten

Om tittar just har dessa traditio-närmare mentorprogram,man
nellt framställts utveckling för adepten. bakomliggandeDe före-som
ställningarna har varit dela sigmedär generösatt mentorn attnog av
sina erfarenheter till den mindre erfarna adepten. manligaDe mentor-

ställer för kvinnornas skull. Flertalet studier har emellertiderna upp
visat det i realiteten handlar ömsesidigt lärande Holgerssonatt ettom

Wahl 1992 har skrivit hur kvinnor hanterar diskrepansen mellan patriarkalom en
könsmaktsordning och den självkänslan kvinna. Könsneutral strategi inne-egna som
bär kön förnekas, omvärldsstrategi innebär kön strukturellt feno-att att ettsessom

positiv strategi innebär enbart positiva betydelser kön synliggörs, relativaattmen, av
strategi innebär kön resultatsynsättets antalets betydelse.att ettsessom av
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vissa fall framstår detHöök, 1994b; SOU 1994:3. IHöök, 1995;
den faktiskt får kunskaper viaärmentornt.0.m. som nyasom om

erhålla andra fördelarAdepten, däremot, kan såmentorrelationen.
fallet i ledarut-och värdefulla kontakter. Dettasynlighet ettvarsom

för kvinnor, där deltog Devecklingsprogram mänmän mentorer.som
tillfällen hävdade de ställdevid flertalvarit attettmentorer uppsom

erfarenheteregoistiska skäl. tidigareDerasav rentmentorer avsom
lärande.förväntningarmentorskap dem egetomgav

mentorrelationerfinns kunskapdet i dagTrots attatt geren om
inte explicit definie-lärande, hartill ömsesidigtupphov mentorerna

ledarutvecklingssatsning-de studeradedeltagare i någonrats avsom
officiella bilden ochDiskrepansen mellan denavsnitt 2.2.searna

förstås imentorrelationen kanupplevda erfarenhetenden faktiskt av
förändringsstrategier.ochmakttermer av

och kunskaper och fårha erfarenheterlärDen ut anses mersom
tolkningsföreträde. den lärAttdärigenom är synonymtutett somvara

medan den lär adeptenöverordnad position,med innehaatt somen
bekräftas både profes-mentorrollenunderordnad. Genomär mannens

erfaren-hans könsidentitet.sionella identitet och Att männensgöra
återskapatill kanoch kunskaperheter männenssättett attvaranorm,

utformningtolkningsföreträde.organisatoriska Mentorprogrammens
maktstrukturerna.därför med de rådandeöverensstämmer

för-förstås medvetenemellertid ocksåDiskrepansen kan som en
delta ifaktisktlockaändringsstrategi; det mänär sätt attattett pro-

väl medvetenkan mycketMentorprogrammets arrangör varacessen.
blandlärandeinnebäramentorrelationen kommer män-ettattattom

hon skäl fram ställer det påpolitiskasamtidigt ett annatavsomnen,
ombeds därförManneni syfte mentorvärva attsätt mentorer.att vara

det hanbakomliggande syftetdetför ärlära är attut,att sommen
ledar-tänker sig detadepten. Omskall lära sig motsatta ettmanav -
möj-för detkönsutjämnande syftemedutvecklingsprogram män är-

avskräckandeverkasyftesförklaring skulle kunnaligt dennaatt
kunskap avspeglarha behovkategorintillhöraAttmän. avsom anses

bristfällig påi frågaantagandeunderliggande ärattett personenom
brist.dennasatsningen skall kompenseraochnågot sätt, att

påföljer förväntanlärande adept, studentdefinitionenMed en
bevisbördan för för-implicerarförändring.dvs. Dettainlärning, att

skall förändraskvinnornalär.ligger på dem Detändring är somsom
deorganisationen eller Detchefer inte ärför männen.att passa som -

15 Wahl, 1994b; Höök,ofta kvinnordessaempiri indikerarBefintlig äratt personer
Höök, 1995.Holgersson1994b;

Jämför olika föreställ-antagandendiskussion vilka1996 förWahl somomsom
ledarskap bygger på.kvinnor ochningar om
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kvinnliga deltagarna skall bevisa satsningen framgång;ärattsom en
kvinnor chefer och antalet kvinnor chefspositio-påatt attpassar som
ökar satsningen.tack innebär risk för bakslag, efter-Dettaner vare en

de kvinnor deltar i denna ledarutveckling typiskttyp settsom som av
inte förändra.har makten Både tidigare studier ledarutvecklingatt av
för kvinnor Holgersson Höök, 1995 och studier områ-senare
det, visar på risken eventuell utebliven förändring upphovatt en ger
till föreställningar kvinnor inte vill eller kan chefer.attom vara

Sammanfattningsvis form ledarutvecklingär mentorprogram en av
återskapar manligpå överordning och kvinnlig underord-ytansom

ning; oftayrkesmässigt och åldersmässigt underordnade kvinnor skall
lära äldre, erfarna befinner sig högre positionermer påmänav som
i organisationen. kan komma framstå vilketMannen att som norm,
innebär hierarkins logik återskapas jämför Hirdman, 1988.att

Bilden emellertid inte så ensidig, eftersomärmentorprogramav
könsmaktsordningen kan återskapas flera inomsätt samma pro-

Hirdman har hypotes åtskillnaden och1988 mänattgram. en om av
kvinnor, dvs. dikotomins logik, legitimerar dvs.mannen som norm,
hierarkins logik. denna hypotes applicerasOm på mentorprogram,

innebära hierarkins försvagaskan logikett mentorprogram att genom
dikotomins logik bryts. Dikotomin, åtskillnaden, brytsatt attgenom

kvinnor kommer i präglas dialogoch män möteettsamman som av
och reflektion Höök, l994b. Dialog och reflektion kan i sin tur ge
upphov till ifrågasättande för ledaren.ett mannenav som norm

Bilden därför dubbel. Dubbelheten liggerärmentorprogrammetav
i hierarkins logik återskapas i sammanhang dikotomins lo-däratt ett
gik Försvagningen dikotomins logik kan i sin inne-försvagas. turav
bära ifrågasättande hierarkins logik.ett av

underordningHuruvida det manlig överordning och kvinnligär
eller för föränd-återskapas, öppnarmentorprogrammet uppsom om

främst de deltagande förhållningssätt tillringar, beror på männens
kvinnor, förhållnings-och det finns ifrågasätta dettautrymme attom

för ledarutvecklingsprogrammet.inomsätt ramen

förhållningssätt till kvinnorMäns

beskrivit ihar i sin forskningKvande 1985Rasmussen män
kvinnor kom-mansdominerade organisationer och hur de närreagerar

identifierat fyra kate-i denna miljö. Kvande harRasmussenmer
sig vad gäller hierarkisk position och för-skiljergorier mänav som

inteEgentligen kvinnor, hurenbart hur förhåller sig tillhandlar det männen utanom
könsmaktsordningen helhet.de förhåller sig till som
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hållningssätt kvinnliga kollegor. fyra kategorierDessa hargentemot
vissa kopplingar till de fem diskurser och praktiker maskulinitetom

Collinson hävdar starka iHearn 1994 organisationer. Mas-ärsom
kuliniteterna kopplade till olika ledarskap, vilket i sinär typer turav

till olika förhållningssättkopplat till könsmaktsordningen. Collin-är
1994 hävdar forskning kritisktHearn analyserar spän-attson som

ningar och konflikter inom chefshierarkierna och deras relation till
olika former maskuliniteter kan leda till förståelse jäm-störreav av
ställdhetsarbete och motstånd till detta. Vad det då för kate-mäns är
gorier, respektive diskurser/praktiker de två forskarparen be-som
handlar Kvande Rasmussens kategorier kavaljerer, kon-utgörs av
kurrenter, kometer och kamrater. Collinson talar auktor-Hearn om
itarism, paternalism, informalism karriärism.samt

Auktoritarism återfinns oftast bland chefer högre chefsnivåer
särskilt foretagsledningsnivå. karakteriserasDessa intole-män av

för olikheter, motstånd dialog, tvingande makt baserad påmotrans
diktatorisk kontroll och lydnad. intePersoner klarar levaattsom av

till kriterierna tuffhet och aggressivitet, kvinnor och andraupp av
med liten institutionell makt och fientlighet.medmötsstatus,grupper

Paternalismdiskursen, Collinson andra form masku-Hearns av
linitet, har grund i familjesymboliken med fadern auktori-ären som

välvillig, disciplinerad och klok. Paternalism innebär oftatär, män-att
försöker differentiera sig kvinnor och identifiera siggentemotnen
andramed Kulturen något herrklubb där kvinnor intemän. är av en

tillåts inträde, och väluppfostrade och barmhärtiga. Såmännen är
länge kvinnorna tillsig traditionella föreställningarsom anpassar om
kvinnlighet, de inte fientlighet. denna kulturl kvinnormöts av anses

for delikata, sårbara och värdefulla för involveras i den hårdaattvara
affärsvärlden. Kvande kategoriRasmussens kavaljererna verkar

för denna form maskulinitet. Kavaljererrepresentanter motar-vara av
betar inte kvinnor aktivt passivt, eftersom de skeptiska tillärmen
kvinnor chefspositioner, och inte kvinnliga underställdager samma

återforingstöd och manliga underställda.som
Informalism form maskulinitet i informellauppstårär en av som

nätverk skapar utifrån manliga intressen,mänsom gemensamma
såsom bilar, kvinnor och alkoholdrickande. inomMännen nät-sport,
verket ofta angelägna identifiera sig med varandra, och dif-är attom
ferentiera sig andra och kvinnor. Nätverkenmän ärgentemot gro-

forgrund sexuella trakasserier och objektifierad kvinnoren syn
och deras kompetens jämför Wahl m.fl., 1997.

Karriärism, den fjärde formen maskulinitet enligt Collinsonav
validerasHearn 1994, framgångsrik uppåtklättring. Kul-genom en

präglas långa arbetsdagar, mycket Övertid, arbets-turen ett pressatav

36



för konstruktionarenor

schema, resande och geografiska förflyttningar företaget så öns-om
kar. arbetskravDessa oförenliga med på hemmaplan.är Dennaansvar
form maskulinitet hänger med rollen familjeförsörja-av samman som

Priset för del eller storfamiljen, företagetpåatt teamet, ärre. vara av
paradoxalt förlorar sin riktiga familj. Kvandeattnog personen
Rasmussens 1994 konkurrenter kan bärare karriärdiskur-ses som av

Dessa kan positivt inställda till jämställdhetsarbetemän isen. vara
0rd inte i handling, då de upplever deras karriärmöjligheterattmen
hotas jämställdhetsarbetet. förklararDe kvinnornas underord-genom
nade position naturlig, frivillig och självvald.som

Kvande Rasmussen 1994 dessutom två kategoriernämner av
positivt inställda till kvinnor chefspositioner:män är kamrat-som

och kometerna. Kamraterna inte konkurrerarär mänerna yngre som
med kvinnor de har antingen inte tillräckligt med erfarenhet för att-
börja seriös klättring för karriärstegen, eller så de helt enkeltären upp
inte intresserade det. kanDe kvinnor har mindre karriärmöj-attav se 1
ligheter varför också flestade inteän uppfattar jämställdhetsar-män,
bete hotande. Kometerna vid relativt ålder etab-är mänsom som ung
lerat sig chefer eller specialister. De säkra i sina positioner,ärsom
vilket avspeglar sig i deras arbete och positivtDe inställdaärperson.
till kvinnliga kollegor, både grund kvinnornas professionellaav
kun skaper och sociala färdigheter.

Holgersson Höök 1995 beskriver förhållningssätt tillmäns
kvinnor inom for ledarutvecklingsprogram för kvinnor, därettramen

deltog Förhållningssättenmän bland blevmentorer. männensom syn-
liga i hur de förklarade avsaknaden kvinnliga chefer. Förklaring-av

avspeglar olika grundantaganden kvinnor och ledarskap.arna om
förhållningssättls:Totalt identifierades fyra

Kvinnor bör inte chefer, då de underordnadeärnaturen män.vara av
Föreställning kvinnors naturliga underordning och bristfällighet.om
Kvinnor vill inte chefer, de vill hellre hemma. Föreställningvara vara

kvinnor karriärovilliga.om som
Kvinnor kan inte chefer, de kan inte kombinera familj och karri-vara

Föreställning kvinnligt livssammanhangär. och Chefskapom som
oförenliga.

Kvinnor kan chefer lika väl kan det. Chefskap ochmänvara som
chefskarriär kan utformas såväl kvinnorsätt män.som passar som
Föreställning Chefskap varken könsbundet eller givet.att ärom

Pâ grund det begränsadeunderlaget bör förhållningssätten hypoteserav sessom
belagda resultat. Förhållningssättenän Holgersson Hööks renodlingarärsnarare

och tolkningar beskrivningar kring den lågamännens andelen kvinnor chefs-påav
postioner. Förhållningssätten inte direkta citat.är m.a.o.
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tanken kvinnorförhållningssätten grundar sig påforsta tvåDe att
rådande könsfördelning-deterministiskt väsensskilda. Denoch män är

kvinnans biologi.huvudsakligen utifrånchefsnivå förklaras Deten
till-och villkor i omgivningeni fokus, strukturerbiologiska könet står

tredje förhållningssättetbiologisk determinism.vikt Detlitenmäts
villkoromgivningens strukturer ochfokuserar villkor ses sommen

chefer social de-därför avsaknaden kvinnligaförklarargivna, och av
social-förhållningssättet innebärfjärde, och sista,terminism. Det en

ledarskap och kön. Innebördenbådekonstruktivistisk av man-syn
därför ikontextberoende, och varieraroch ledarskapligt, kvinnligt är

chefer förstås resultatkvinnligaAvsaknadentid och ettsomavrum.
sammanfaller med denkonstruktionen ledarskapsocialadenatt avav

utformatmanlighet, ledarskapetkonstruktionensociala ärattsamtav
livssammanhang.traditionellt manligtutifrån ett

aktörerExterna

ledarutvecklingsprogram inne-kan ochvisadesSom ett sammaovan
konsulterkan olikadessa delmomentflera delmoment. Inomhålla

roll i konstruktionsproces-konsulten förinvolverade. Vad harvara
studiei Czarniawska-Joerges l988utgångspunktMedsen av ma-

konsulter ochstudieoch Trollestads 1994nagementkonsulter ut-av
diskussion konsul-ledarutbildningar, forskönsblindaibildare omen

med könsutjäm-ledarutbildningarverksamma inomär ettter som
syfte.nande

kon-Czarniawska-Joerges0rd diskuterarhandla med 1988l Att
styrning. hävdarfungerar Honhurroll och maktsultens samt prat som

till och underlättarhjälperkonsulterna attstyrprocesseratt genom
metafo-i form etiketter,redan tillverkatorganisationentillföra prat av

fungerar viktigalingvistiska artefakterSådanaplattityder.och somrer
konsulternauteslutasmakt. kan inteskapandet Detredskap vid attav

vilkaerfarenhetsbaserade teorier,vetenskapliga ochförmedlaräven
makt.i skapandetredskapockså är av

Trollestadstuderarledarskapsutbildning 1994Människosynl i
internautbildare i ochkonsulter ochmänniskosynvilken externasom

ledarutvecklingsprogramförmedlar. Dessaledarutvecklingsprogram
åtminstone inte könsut-hadekönsblinda, dehuvudsakligen ettvar

disku-könsaspekteni den månTrollestad skriverjämnande syfte. att
uppfattadesperifert område. Denganskadenterades sågs ett somsom
utbildningsinne-sedvanligadetlåg vid sidanspecialfråga avsomen

kursledare/konsult.kvinnligpresenteradvanligtvisoch dåhållet enav
och oftamycket tydligthävdar konsulternaTrollestad ettatt

ochtypiskt för kvinnorskiljer vadgeneraliserande ärsätt, som
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ochorientera sig hierarkisktExempelvis män presta-män. antas vara
från kvinnornatill skillnadtionsinriktade, antas vara mer emo-som

antagandetrelationsinriktade. tillsammans medtionella och Detta om
lågasig verbalt olika förklara denuttryckerkvinnor och män antasatt

chefspositioner.kvinnorandelen
harmoniskt olikhetsper-med andra 0rdförmedlarKonsulterna ett

spektiv skallolikheterna intehuvudsakligakön. Den ärtesen att
intressenkvinnors ochkonflikt mellanuppfattas någon mänsattsom

könsskillnader förekommerproblematiseringföreligger. Någon av
naturliga.istället skillnadernainte alls,nästan anses vara

förhållningssätt inteicke-ifrågasättandeharmoniska ochDetta var
Trollestadgiltigt för innehållet lag.könsaspekten,unikt för överutan

maktstrukturer,återskapade rådandekonsulternanämligenhävdar att
verklighetsbeskriv-förenklad idealiseradförmedla ochatt engenom

iåterspeglade samhällströmningarning än attstort, upp-snararesom
reflektion.kritisktillmuntra

ledarskapsutvecklingspro-konsulterna iroll harvilkenMen, ett
syften ledarskapsutvecklingspro-könsutjämnande Ettmed ettgram

traditionelltskiljer sig frånkönsutjämitande syfte,med ettettgram
grunden ifrå-eftersom det iledarutvecklingsprogram ärkönsblint

makt-syfte förändra rådandei satsningensdet liggergasättande; att
ifrågasätts.beslutsfattande nivåermansdominansenstrukturer då

finnsledarutvecklingsprogramdessabekräftar det inomEmpiri att
Trollestad beskriver;roll denharkonsulter än attsomannansom en

dem.återskapa lmaktstrukturerrådandeifrågasätta än attsnarare
förmedlauppgiftblir konsultensledarutvecklingssatsningardessa att

verklighetsbildalternativaverklighetsbild. Till dennaalternativen
tillhörandeantaldominerade världsbilden,denfinns, liksom till ett
alternativadenoch legitimerarbegreppenbegrepp. De cementerarnya

förverktyg underlättarfungeraoch kanvärldsbilden som som
blicken blikritik låta den kritiskaartikuleradeltagarna attatt en-

kritisk röst.

Trollestad till Beckman l983.referat här
Här innehållet könsmed-ledarutvecklingssprogram. tillhuvudsakligen ärsomavses

köns-for kvinnor medmaktperspektiv. ledarutvecklingsprogramlmed ettettvetet ett
likaåtminstone inteifrågasättandet i innehållet eller så detsaknasblint innehåll, är

uttalat.
Tamm-Hallström konsulternas roll i KOM-i utvärdering1992 konstaterar en av

ijämställdhetsprqiekt. Honkonsultmedverkanvanligt meddet ärprogrammet, att
fördet lättarekänsligt och konfliktladdat ochförklarar detta med ärämnet är attatt

legitimitet. Vi tolkarområdet uppnåoch auktoritet inommed kompetens attexterna
och konfliktladdatkänsligtattjämställdhet ämne.det faktum ettett somansesvara

maktstrukturer.ifrågasätter rådandeför detuttryck att
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Det har också visat sig och ledarutvecklingsprogramatt ett samma
kan innehålla både könsmedvetna och könsblinda delmoment Hol-

Höök, 1995. Konsulterna inom respektive delmoment för-gersson
medlar med andra ord olika verklighetsbilder verklighetsbilder som—
sinsemellan inkonsistenta. Vad innebär detta för deltagarnaär Hur
hanterar deltagarna inkonsistensen kan delsDet upphov till för-ge
virring. Deltagarna blir osäkra vad det egentliga syftet medärsom
ledarutvecklingsprogrammet och vad förväntas dem skall desom av -

ifrågasättasig eller a.a.anpassa
lnkonsistensen kan, kontrast till det könsmedvet-utgöraattgenom
delmomentet, emellertid också förstärka kvinnornas könsmedvet-na

enhet. vad hände iDetta Iedarutvecklingsprogram förettvar som
kvinnor både innehöll könsblinda delmoment och delmomentsom

könsmedvetna med maktperspektiv. detta före-lsom var program
gicks könsblindadet delmomentet det könsmedvetna. fleraFörav av
de kvinnor deltog tydliggjordes könsaspekten paradoxaltsom nog ge-

det könsblinda Könsblindheten, avsaknadenmomentet.nom av pro-
blematisering könsaspekten och outtalad sti-av mannen som norm,
mulerade deltagarna artikulera sitt förhållningssätt till köns-att eget
maktsordningen. Könsblindheten blev därför belysande för köns-
aspekten, den kontrasteffekt uppstod i relation till detgenom som
könsmedvetna delmomentet. konsultDen förmedlade det köns-som
blinda delmomentet hade svårt få förtroende i hans i detatt gruppen,
här fallet det teorier uppfattadesman inte sanningar utanvar en som
ifrågasattes deltagarna.av

Ovanstående beskrivning implicerar förutsättning för detatt atten
könsblinda skall resultera i kontrasteffekten tordemomentet en vara

det könsblinda delmomentet föregås det könsmedvetna. Dess-att av
verkar det vikt konsulten förmedlar könsmed-utom attvara av som

vetenheten erhållit förtroende i och på så vis erhållit tolk-ettgruppen
ningsföreträde jämför Smirchich internaMorgan, 1982. Den ar-

kan ord och handling både förstärka och undermi-rangören genom
konsultens förankring och trovärdighet i organisationen. detlnera
beskrivna fallet bekräftade den interna den ifråga-arrangörenovan

sättande konsulten, framhölloch hennes verklighetsbeskrivning som
överordnad. Empirin indikerar således respektive konsults påver-att
kansmöjlighet beror i ledarutvecklingsprogrammet kon-när som
sulten kommer och dennes relativa tolkningsföreträde i förhållande
till varandra, med andra förtroendeord det deltagarna har för respek-
tive konsult.
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för återskapandeArenor eller förändring7

denna artikel har vi, delvisI basis tidigare redovisad empiri,av
diskuterat hur könsmaktsordningen återskapas och förändras utifrån
föreställningar ledarskap och kön. Vår ambition har varit visaattom
hur konstruktioner ledarskap och kön återskapas och förändras iav
ständigt pågående i olika sammanhang och rum. Deprocesser, sam-
manhang och där dessarum pågår har vi valt kallaattprocesser

för konstruktion, och de vi har fokuserat inomarenor arenor som ra-
för denna artikel Chefsrekrytering och ledarutveckling.ärmen

Hittills har vi diskuterat Chefsrekrytering och ledarutveckling var
för sig, avslutningsvis för vi diskussion kring tolk-en gemensam
ningsföreträdet dessoch roll i konstruktionsprocessen samt arenornas
grad synlighet och informalitet. Till sist vill vi uppmärksammaav
eventuella kopplingar mellan Chefsrekrytering och ledarutveckling.
Istället för de två fråntvå varandra friståendeatt se arenorna som are-

diskuterar vi hur de kan påverka varandra.nor,

olkn ingsföre trädeT

avsnittet Chefsrekrytering framkomI endast involvera-män ärattom
de konstruktionsprocessen,i det därmed tolkningsfö-harär män som
reträde. inte vilkaDessa helst harmän är män mänutansom som
tolkningsföreträde utifrån andra kriterier endast kön, exempelvisän
position, klass, etnicitet och sexuell läggning. olika kriteriernaDe
förstärker varandra och därmed tolkningsföreträdet. kanDessa män

maskulinitetdärför för s.k. hegemoniskrepresentanterses som en
Lindisfarne,Cornwall 1994; Connell, 1995.

Konsekvensen dessa tolkningsföreträde blir deras tolk-mäns attav
ningar framstår sanning. det kompetensAtt rekryte-är styrsom som
ringen framstår självklart och vad denna kompetens innebär ifrå-som

inte. följd dettaSom återskapar dessa den hegemonis-gasätts mänav
ka maskulinitet de själva Connell 995 skriverlrepresenterar. attsom
hegemonisk maskulinitet innebär fördelar för inte till-även män som
hör denna på lägre nivåer i organisationen, då den i sig åter-grupp
skapar överordning kategori kvinnor kate-mäns gentemotsom som
gori.

avsnittet ledarutveckling framkoml både och kvinnormänattom
aktörer Till skillnad från rekryteringsprocessen le-ärvar arenan.

darutveckling med könsutjämnande syfte, sintar ut-en process som
gångspunkt i könsproblematiken. skapar för ifrågasät-Detta utrymme

22Med hegemonisk maskulinitet konstruktion manlighet där de kulturellaavsesen av
med de institutionella maktstrukturerna.överensstämmernormerna
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tande så inte alltid behöver fallet. Medan Chefsrekryte-även om vara
ringsprocessen återskapar mansdominansen ledande positioner,på

ledarutvecklingkan med könsutjämnande syfte både återskapa mans-
dominansen och skapa för ifrågasättande denna.utrymme av

för ifrågasättande möjliggöra förändring.kan Föränd-Utrymmet
könsmedvetenhet.ringspotentialen beroende graden le-Iär ettav av

maktperspektivdarutvecklingsprogram könsmedvetet medär ettsom
rådande ledarskapsdiskursen i organisationen ifrågasättaskan den och

förändras. könsblint ledarutvecklingsprogram kan and-på så vis Ett å
kanske förstärkasidan återskapa rådande maktordning och t.0.m.ra

den. könsmedvetet ledarutvecklingsprogram for kvinnorMen även ett
risk rådande könsmaktsordning återskapas ochkan innebära atten

förstärks. faktum synliggör kvinnorDet att programmet gruppsom
befästs. riskerarinnebär i sig risk for kategorin kön Programmetatten

återskapa den kategori kön den önskar lösa Liknandeupp. reso-som
For Kerstin Sahlin-Andersson 1997 i studie sjukvår-nemang en av

särorganiserade skapas förden. konstaterarHon attatt grupper som
kvinnors ställning kan både bryta och samtidigt återskapastärka orga-

tillnisationers könssegregering. Paralleller kan dras den pågå-även
vetenskapsteoretiska diskussionen inom genus/könsteoretiskende

kvinnan i och dekon-forskning: dilemmat med sätta attatt centrum
kategorin kön Ferguson, 1993.struera

ledarutvecklingsprogram leder till organisatorisk för-Huruvida ett
tolkningsföre-delvis harändring beror, settsom ovan, vem som

betydelse integreradockså hurträde Det är pass pro-arenan. av
deltagarna har tolkningsföreträde ii organisationen. Omärgrammet

fårökar sannolikheten organisatoriskaorganisationen att programmet
deltagarna däremot inte har tolkningsföreträde ikonsekvenser. Om

typiskt fallet för kvinnor, uteblirorganisationen, vilket är eventu-sett
organisatoriska konsekvenser. Troligare resul-ella är programmetatt

frustrerade kvinnor, frustration just grundasiterar varsen grupp
Ävenorganisatoriska konsekvenser. kvinnor haravsaknaden omav

ledarutvecklingsprogrammet, såtolkningsföreträde inom förramen
iinte leda till förändring ledarskapsdiskursenbehöver det orga-en av

nisationen.

öppenhetormalisering ochF

Chefsrekrytering visade förfarandet till delavsnittetl äratt storom
möjliga tillvägagångssät-informellt. det bästadolt och Detta ses som
effektivt. Styrelseordför-uppfattas rationellt, logiskt ochdettet, som

mellan rekryteringspro-studie inget sambandanden i Holgerssons ser
positioner.andelen kvinnor foretagsledandeoch den lågacessen
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denna beskriv-tolkningsföreträde innebärorganisatoriskaDeras att
infor-så dold ochEftersomning heller ifrågasätts.inte ärprocessen

vil-förfarandetkunskap och kännedomsaknas det ocksåmell så om
ifrågasättainvolveradeaktörer de direktförsvårar för andraket än att

det.
där-könsutjämnande syftemedledarutvecklingsprogram ärEtt

Organisationen sökerformaliserad och synligemot process.en mer
imöjligtvis dådölja poänginte tvärtom attprogrammet, ser enman

Informationdeltagare.och desssynliggöra programmet program-om
chefsrekryte-i organisationen. ltillgänglig för allavanligtvisärmet

andratillhänsynden doldaringsfallet motiveras t.ex.avprocessen
hänsynstaganden in-marknaden.den s.k. Dessa äravgående ellerVD

Eftersomledarutvecklingsprogram. ärförrelevantate syn-processen
denkönsproblematiken kaniutgångspunktsinlig och dessutom tar ge
sinvilket iorganisationendiskussion ireflektion ochtillupphov tur

förändring.möjliggör

kommentarAvslutande

ledarutvecklingochChefsrekryteringhurvi kringresoneradeOvan
för konstruk-förståssyfte kankönsutjämnandemed en arenorsom

ochledarskapkonstruerasChefsrekrytering,fallet,förstation. detI
återska-chefsnivåmansdominanseninnebärkön på sätt attett som
skillnadTilldärmed intakt.förblirkönsordningenrådandeDenpas.

Chefsrekrytering medledarutvecklingfördet inomkanfrån ramen
rådandedenifrågasättasyfte, finnaskönsutjämnande attutrymmeett

framstårchefsnivåerMansdominansen påkönsmaktsordningen. som
förändring.förproblematisk vilket kan öppna upp

ledarutvecklingChefsrekrytering ochskrivitviHittills har somom
dessa. Exem-mellandock kopplingarfinnsDettvå separata arenor.

ledarutvecklingsprogramideltagarnapelvis kan ett personer somvara
Björkegren,uppåtellerchefsskiktetdet högre vägtillhör ärsom
legitimeringdärmed både förståskanLedarutveckling1986. som en

nyligenbekräftelsechefspool ochexisteranderedan avsom enav en
Chefsrekryteringledarutveckling och ärbådechefer. Omrekryterade

mansdomi-därmedbefästerochvarandraförstärker dessakönsblinda,
positioner.ledandepånansen

syfte kan denkönsutjämnandeharledarutveckling däremotNär ett
rekryterings-könsblindaproblematisering deninnebäraindirekt aven

könsutjäm-medledarutvecklingsprogramMålet för ettettprocessen.
positio-ledandetillskall rekryteraskvinnorflernande syfte är att

23 beskrivits i empirin.ChefsrekryteringgällerDetta som
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och medlet för uppnå detta ledarutvecklingsprogrammet.att är Påner
så kan könsmedveten formsätt ledarutveckling få konsekvenseren av
för könsblind rekryteringsprocess.en
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Makt och ledarskap i börsbolagen

CHRISTINA HULTBOM

Inledning1

Vissa saker vi: ... Kvinnor aldrig direktörervet är nästan eller sty-
relseledamöter i börsnoterade företag. Citatet, hämtat frånärsom
inledningen Kvinnomaktutredningens arbetsrapport februari 1997,av

2, sin riktighet.äger Företagens styrelser uppenbart mansdomi-ärs.
nerade. betyderDet företagen och dess organisationeratt samt mer
eller mindre delar omvärlden utanför företagensstora formellaav or-
ganisation påverkas maktstruktur, vilken till 95änav en procentmer

2mänlstyrd och kontrolleradär av

Artikelns syfte

De företagen har alla byråkratisk organisation,stora där högstaen
ledningen har legitim auktoritet leda och den hierarkiska struktu-att

bestämmer de övergripande besluten fattas. artikelnI beskrivsren var
makten och beslutsfattandet i företagens högsta hierarkiska nivåertre

bolagsstämman, styrelsen och verkställande ledningen. Syftet är att—
översiktlig bild hur antalet kvinnliga styrelseledamöter harge en av

fluktuerat under 4-årsperiod 1993-1996. Studien tillavgränsasen
huvudsakligen beröra ordinarie styrelsemedlemmar.att Beskrivning-

och diskussionerna gäller oftast förhållanden i företag noteradearna
Stockholmsbörsens A-lista. beskriverJag också manliga styrelse-

ledamöters förklaringar till förhållandena. Studiens resultat jämförs
med historiskt studie mellan åren 1920-1940 manliga politi-en av
kers förhållningssätt och attityder till kvinnors deltagande i politiska
beslutsprocesser. Orsakerna till jag valt jämföra resultatet fö-att att av

l För vägledning till definitioner på begreppen manligt, kvinnligt och ledarskap,
Alvessons, Billings och Wahls artiklar i denna antologi.se

2Teoretisk bakgrund för organisations- och maktstrukturer industriella, funk-ur
tionella och sociala perspektiv bl.a. Ford I990, Hultbomär 1990, Weber

översättningsv. 1983, Hägg Johanson1982.
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politisktinomförändringsprocesshistoriskmedstudiereliggande en
område-de tvåledarskapet inomochflera. Maktenbeslutsfattande är

be-de politiskamaktkamp li sigochsamspelar är resurser.omenna
medan kvin-inflytandehar kvinnorslutsprocesserna ett stortnumera

för-näringslivetiövergripande besluti ärinflytandeformellanors
institutionerförts debattdettid harPåsumbara. somomensenare

utifrånoch/eller börinstitutioner ettoch hurägare an-ageraagerar
grundpåinte här. lntetarjagproblemetsvarsperspektiv. Det avupp

ofta sina be-kvinnor harkvinnoperspektiv,fråndet ointressantäratt
utrymmesskäl.institutioner,olikaförvaltadesparingar utan avav

Metod

insamlandebyggerstyrelseledamöterkvinnligaantaletStudien av
valtjagharkvantitativa data. Därutöver attsammanställningoch av

debattartiklarfrånhämtademed citatoftastudiendokumentera --
de-under årendetbehandlatföretagsledare,medintervjueroch som

kvinnligt ledar-ochstyrelsemedlemmarkvinnligabatterade ämnet
uppfattningar,stämningar ochspegla desistnämnda förskap. Det att

präglatsdebatten av.som

Disposition

svenska börsnotera-ibild maktenövergripandetvåAvsnitt avger en
beskrivning demed hjälpvaltharjag görade företag. Det att avenav

förfogande ochtill sittharföretagen att exem-gegenomsomresurser
beslutsfat-Konsekvenserstyrelserummen.ibeslutsfattandepel på av

i avsnittet.Exempel dettaomvärlden.gradi högtandet berör ges
delenFjärdestyrelsearbetet.formellabehandlar detAvsnitt re-tre

styrelsearbete. Av-deltar ikvinnorvilkaochmångahurdovisar som
tillstyrelseproffs kommentarermanligaocksåinnehållersnitt fyra

medstudieföreliggandejämförsSlutligenfåtaliga.såkvinnor äratt
inställ-beskriverstudiehistorisk mänsdokumenteradnyligen somen

beslutsprocesser.politiskadeltagande ikvinnorstillning

börsnoterade företagiMakten2

mäktigaföretagenResursrikedom gör

såmakten berördenviktig eftersomstorföretagenMakten äröver
kon-olikanågraexempelNedan sätt attmånga.och såmycket ges

undersökaöversiktligtmaktmakt. ärEtt mäta attkretisera sätt att
räknasmaktmedlenTillmakt.har,maktmedel den utövarvilka som

makt mätaärkapital. Ett mäta attform sätti atttillgångar annatav
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företagens storlek. Storleken i sig makt på grund företagenattger av
har betydande penningflöden, betydande marknadsandelar, betydande

i kunskap speciellt olika slag teknik, betydande informa-resurser av
tionsnät Företagens storlek kanetc. mätas antal olika perspektiv,ettur
de vanligaste antal anställda ellerär företagens fakturerade försälj-
ning. Sett aktieägarperspektiv Företagensär även nettoresultat in-ur

SverigeI har utdelningentressant. till aktieägare traditionellt varit låg,
vilket betyder företagen i hög grad haratt behållit vinsterna för olika
former investeringar. De flesta svenska företagstörreav noteradeär

Stockholms fondbörs.
1996 företag229 noterade på någon Stockholms fondbörsvar av
listor3. Att innebär för företagennoterat de finns till-vara att
gängliga för investera i för bred allmänheten.att Företagenen
blir publika. Orsaken till företagen blir publika framföratt alltär

det vill få investeringsvilligt kapital.att
sistaDen december 1995 det totala börsvärdet för devar notera-

de företagen cirka miljarder.l 180 Under 1996 det med 38steg
sista december 1996procent värdet cirka 688 miljarder1var

kronor. Med börsvärde det totala marknadsvärdetmenas no-
terade företags aktier. Under 1996 köptes och såldes aktier för
918 miljarder kronor. Det påtaglig spridningär värdemässigten
mellan företagen.
1995 fakturerade de börsnoterade företagen och tjänster tillvaror

värde i nivå med Sverigesett BNP. Företagens penningflöden är
i hög grad internationella. De företagen producerarstora storen
del utomlands och/eller produktionen imerparten Sverigeav ex-
porterasfl
De noterade företagens redovisade vinster efter skatt var

1995.595 695 312 000 kronor år Företag med de mest omsatta
aktierna hade vinstandel hela 85 Den höga vinst-en procent.
andelen bl.a. desäger företagen harstörsta möjlighetatt växaatt
och bli och deännu aktieägarnastörre blirstora rikare.ännu
Det totala antalet sysselsatta i de börsnoterade företagen var
944 individer174 år 1995 och 937 individer405 år 1996. Börs-

3A-listan cirka företag,100 där de företag aktier har högst omsättningvars presen-först cirka 30 listansteras 100 företag, OTC-listan cirka 50 företagav och O-listan
Scirka85 företag.

Några Atlas Copco fakturerade 24.5 miljarder drygtex.: 4 % i Sverigeca varav var
1995, Astra hade fakturering på 35 miljarder den utländska delenen ca ärvarav

92 % 1995, Ericsson fakturerade totalt 98.780 miljarder cirka 90 % utomlandsvarav
lNágra1995.

Atlas Copcos vinst före skatt 2.840 miljoner.ex.: Total skatt 990 milj. kr.var
skatt i Sverige 218 milj. kr 1995. Astras vinst före skattvarav 12.061 miljoner.var

Total skatt 2.703 milj. kr. skatt i Sverige 921 milj. kr. 1995. Av Ericssonsvarav re-dovisning framgår endast vinst före skatt 7.615 miljoner.att Skatteutgiñen undervar
året totalt 3.017 milj. kr 1995.var
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personalmässigtaktiernamed debolagen är ävenmest omsatta
intemationellaö.mycket

företagen mäktigaInflytande på omgivningen gör

inflytande omgivningenföretagensallt dedetKanske är storatrots
beslutas iinternationella företagendemäktiga.dem så Igör storasom
produktervilkautvecklas, d.v.s.produkter skavilkahög grad som

teknikutvecklingframtiden,marknaden itillgåska finnas attsom
produktervilkabeslutas ocksåteknikanvändning.minst Däroch inte

hurbeslutasska Däroch vilkaimporterasska exporteras.somsom
till-skatillverkas,de skallskall tillverkas,produkterna vem somvar

politiska områdenanvändasska Deråvarorverka, vilka etc. somsom
sträcker siginflytande på,eller mindrenäringsliv harsvenskt mer

skattepolitik,socialpolitik,sysselsättningspolitik,penningpolitik,över
spektakuläratidersexempelarbetslagstiftning, Sometc. senare

brevnäringslivsrepresentantersl0lhändelser kan öppnanämnas an-
delutflyttningenellerkärnkraften våren 1997gående stor avav

påoch diskussioneroch 70-talentextilindustri under 60-svensk
ledandeoffentlig debatt bl.a.förts itema personeravsamma som

1997.inom Ericsson
avsak-diskussionbeskrivning ochmedfortsätterjagInnan omav

regleradedenviktiga företag,dessakvinnor inaden presenterasav
svenska aktiebolag har.strukturoch formella som

hierarkiformellaAktiebolags3

aktiebolaghierarkiska nivåerna i är:De översta etttre
bolagsstämman;aktieägare representerassamtliga genom

styrelsen;
verkställande direktören VD.

sinendastföretagi börsnoteratkan aktieägaren göraNormalt ett
Styrel-bolagsstämma.företagetsårethörd gångstämma omen -

skallaktiebolagVarjeaktieägarna.enligt lagskall representerasen
operativaföretagetsansvarig förlag ha VDockså enligt ärsomen

flesta svenskaproduktion. delöpande Iföretagetsverksamhet d.v.s.
styrelsen7.plats iharaktiebolagen VD även en

6 fördelning: totalt 19.751följandehade 1995Atlas CopcoNågra varavpers.ex.:
totalthade 1995vilket 14% AstraSverige 2.743Totalt ikvinnor 16 % utgörutgör .. denuppgiftcirka 35 % Ingenvilketi Sverige 5.905 utgör16.962 ompers varav . anställdatotalt 58.969Ericsson hade 1995årsredovisningen.finns ikvinnliga andelen

Sverige cirka 45 %andelen anställda iTotalautgjorde 36 %kvinnor varvarav ..7 Sundqvist, 1997.Sundin199696 årprocent
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Bolagsstämman

Alla aktiebolag skall enligt lag hålla bolagsstämma minst gången per
år. Bolagsstämman platsen där enskildautgör och institutionella i—

hördaktielängden registrerade aktieägare kan sin Bolags-göra röst-
funktion uttrycks enligt följande:stämmans

Den för bolagets organisation, tillsätter och entledigaransvarar
styrelse och revisorer, beslutar ökning och minskning ak-om av
tiekapitalet, fastställer årsredovisningen, hur årsresultatetavgör

bolagsordningengskall disponeras, beslutar ändringar i samtom
fusion och likvidation. Kcdner, 1976, 76om s.

Bolagsstämman i de flesta fall väl förbereddär styrelsen och före-av
verkställande direktör. Förberedelsernatagets innebär beslutenatt är

fattade och styrelsen i hög utsträckning utser sigatt själv Lidén,
1973, 153.s.

Ägande börsnoterade aktiebolagi

Ägarstrukturen i de aktiebolagen komplex bl.a. beroendestora är
indirekt ägande stiftelser och fonder, aktiebolag, korsägandegenom

Ägarförhållanden i börsnoterade bolag i Sundinetc. Sundqvistär
1997 strukturerade i sfärer, jämför med Hermansson 1965t.ex.

Överdär indelningen familjer. tiden harär ägandet förändrats i takt
med de överlevande företagens tillväxt. Vad tydligt,är är attsom
det inträffat koncentration dominerande och samtidigtägareen av en
anonymisering privatpersoners minoritetsägande, beroende bl.a. påav
fondandelsystemm

Aktiebolags styrelse

aktiebolagEtt skall enligt lag ha styrelse. de börsnoteradel aktie-en
bolagen fanns ordinarie1 542 styrelseplatser år 1996 Sundin
Sundqvist, 1996-97. Antalet platser och individer dock inteär syno-

finnsDet antal manliga s.k. styrelseproffs, vilka harnymt. fleraett
styrelseuppdrag. De 31 manliga styrelsemedlemmar med flest upp-

8 I noterade bolag finns röststarka preferens-aktierA- och B- stam-akti-röstsvaga
vilket innebär för sin kunna påverka krävsatt att röst ansenligt antaler, ettgenom

B- stam-aktier Kcdner, 1976, s.34,. Se SOU 1988:38 beträffande denäven nuvar-
Ägarnaande ordningen. till röststarka preferens-aktier ofta representeradei före-är

styrelse. Bolagsstämman därför för det fåtal aktieägaretagets utgör deltar endastsom
tillfälle till information Lidén, 1973, s.74-75ett

9 I bolagsordningen finns regler bolagets förvaltning och verksamhet. skallDärom
huvudsakligen finnas information firma, styrelsens bolagets verksamhet, ak-säte,om
tiekapitalets storlek, aktiernas nominella värde, antal styrelseledamöter och revisorer,
regler för bolagsstämmans sammankallande, vilka ärenden skall förekomma påsom
ordinarie företagets räkenskapsår. Kedner,stämma 1976, 28-29samt s.° Se Forsgren Forsgren, 1972 och SOUäven 1988:38.
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styrelseuppdragvilket innebär 5,9styrelseplatser,drag delar på 184
andelhar gångeribid., 31 3,715. De störremännen avman s.per

antalet kvinnliga styrelseledamöter.det totalastyrelseplatsema än
tillsätta ochformella uppgifterfrämstastyrelses ärEn eventu-att

direktörverkställandeaktiebolagetsellt representerasamt attavsätta
pekuniäraendast idefinieras vanligtvisintressen. Detägarnas senare

detavkastning möjligtså högd.v.s. ägarnaatttermer, avsomenge
sist-verkställa detföretaget. kunnasatsade kapital i För attägarna

kontrolleramöjlighet ochstyrelsen harnämnda krävs attatt styra
verk-kontrollera företagsochi företagen.verksamheten Att ettstyra

Tilloch beslut.strategiskadel i dessinnebärsamhet att ta processer
strategiskainvesteringar,företagensräknasstrategiska beslut större

verksamheter påproduktinriktning ochbeträffandeförändringar
Kedner,expansion seorganisationsstruktur,marknader, etc. t.ex.

StyrelsenWikström, 1990, 114-115. sammanträ-66-75;1976, s.s.
in-extraordinära händelseroftareår,gångernormalt 4-5der per om

träffar.

Styrelsens sammansättning

Enligtmellan företagen.varierar kraftigtstyrelsemedlemmarAntalet
den1996 hademinstbestå störstaskall styrelsenlag tre personer.av
SundinmedlemmarHandelsbanken 16Svenskastyrelsen --

antalet le-hållaönskanGenerellt finnsSundqvist, 1996, 12. attens.
Ledamöter-red., 1996.Dahlbäck, 1990, 37; Hägg,damöter s.nere

ordina-medelåldern fördiskuterad fråga. 1996oftaålder är varennas
fir" med börseni företag på57,6styrelsemedlemmar mest omsattarie

aktierna.
medfrånfinnasi styrelsen ägarebör detFormellt representanter

styrelsensräknasaktier. Aktieägareinnehav exter-betydande somav
in-internastyrelsensräknasbolagets VDmedanintressenter somna

foretagsspeci-innehari styrelsenden mestVD ärtressent. somperson
nuvarandesvidandeiblandkritiken sty-kunskap. Trots ärfik motatt

advo-djävulensmångfald,efterlysesoch detrelsesammansättningar
påfal-förblir styrelsernaintegritethögmedmedlemmarkater, etc.

allt för-förvanligasteefter år.intakta år Detofta attlande argumentet
lämplig kompetens.meddet saknasgamladetblir vid är att personer

iinnebärkompetensdefinition på vadfinna någon sty-svårtDet är att
Stigskallstyrelsehur braochrelsesammanhang sammansatt.varaen

diskute-Industrivärden,ochAlmai BeijerstyrelsemedlemRamel,
idethurställer frågornadebattartikel. Hani utproblemet serenrar

beredskapenvärld öp-Hurföretagens attinom ärdebatten storegen
i direktionenellerstyrelserummetmening isinförståpet

l företag.Sundqvist, 1997 31data SundinfrånBearbetade
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Som styrelseledamot har jag många minnen den brist på viljaav
och förmåga ifrågasätta och diskutera de förslag läggsatt som
fram på styrelsens bord. tigerMan och samtycker även om man
innerst inne i hög grad tveksam klokskapenär i förslagen.om
Denna mentalitet del den allmännaär konformismen av som
präglar vårt samhällsklimat.... visa civilkurageAtt har alltid ett
pris. Under totalitära regimer handlar det riskerar sinattom man
och sin familjs frihet, liv och egendom. demokratil prisetären
naturligtvis lägre, det kan handla anseende och förlustmen om

levebröd. Ofta kan hävdas för frispråkighet kan skadaav att stor
det företag vilket måste liggarepresenterar gör attman man
lågt. villMan heller inte riskera bli sedd bråkmakareatt som
och udda l Sverige känner alla inom näringslivetsen person.
toppskikt varandra och medveten det gällerär inteatt attman om
förstöra det nätverk ställning beror Svenska Dag-som ens av.
bladet, 22juli 1995

Det har under lång tid pågått diskussion kring har på-störstvem som
verkan i företaget och dess omgivning eller verkställandeägarna di-—
rektören. Forskning har vid olika tider och i olika länder kommit fram
till varierande resultat. Formellt gäller dock styrelsen överord-äratt

VD.nad
Styrelsens ordförande väljs styrelsen. Ordförandens uppgifterav

regleras inte lagstiftning Kedner, 1976, 68. praktikenIgenom s. an-
ordföranden styrelsens viktigaste Dels leder hanses vara person.

sammanträdena, dels han tillsammans medär VD styrelsens talesman
utåt och uppfattas ofta främsta för företaget. Styrel-representantsom
seordförandens samarbete med VD därför viktigt.anses vara

Ett problem det VD ofta med automatik tillatt utsesanses vara
styrelseordförande i företaget där han tidigare tjänstgjort VD.som

saknarMan formella spelregler. När VD:s roll blir arbetandeatt vara
styrelseordförande, tycker många det fel. Orsakenäratt är att man

makten blir snedfördelad och dominerandeatt aktieägare fårattanser
för lite till Ett citatsäga nämnda fenomen lyder:att om. om

Alla styrelsebeslut skall fattas styrelsen kollektiv dettaav som -lagens diktat och mening.är Hybriden arbetande styrelseordför-
ande bör bort praktiken. Koalitionen mellan styrelseordför-ur
ande och VD, denna företeelse oftast leder till, underminerarsom
styrelsens roll särskilt bolagsorgan med helt och fulltsom ansvar
inför och tredje för hurägare bolaget sköts.... inte nä-man om
ringslivet frivilliga överenskommelser kan siggöragenom av
med detta förstöra styrelsearbetet börsätt kompletterasatt ABL
med förbud. Lindh, 1996, 38 -39.ett s.

styrelsemedlemmar uppbär inte lön för medlemskap, utan man er-
håller i stället årligt arvode. Arvodenas storlek harett diskuterats un-

För vidare kunskap bl.a. Berle Means, 1932; Chandler, 1977; Larsson, 1989.se
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före-der år. Normala arvoden för styrelseuppdrag i de störstasenare
000-200 000 kr Dahlbäck,100 1990, 43.ärtagen s.

Aktiebolagets verkställande direktör

uppgift leda och fördela arbetet i företaget.VD:s 96är att procent
samtliga verkställande direktörer i de börsnoterade aktiebolagen ärav

medlemmar i bolagens styrelser. styrelsens formella informa-VD är
tionskälla beträffande företagets skribent och tillikaverksamhet. En
styrelseproffs enligtbeskriver samspelet mellan och styrelseVD
följande:

Ordföranden dirigenten första fiol.med VDär nämntssom som
har han i allmänhet andra fiol, oftast vice ordföran-Dessutom en

första vanligtvisden. Dirigenten, och andra tiolen välär sam-
sig. ordspelta, vilket övriga i orkestem har helt klart för Med

och kroppsspråk markeras tydligt hur skall behandlas,ärendeett
vilket beslut bör fattas. vissa detstyrelser VDI är snarastsom

dirigent och ordföranden första fiol. andra detlär ärsom mer
oklart. Dahlbäck, 1990, 34-35.s.

förändringStabilitet och aktuell frågaen—

det politiska inflytandet företagen underSverige kulminerade i 70-I
styrelser tiden inte handlatalet. Företagsledare och kunde vid den

Tiderna föränd-eller uttala sig hänsyn till det politiskt legitima.utan
rades rejält under 80-talet. Både politik företag blev kapi-och mer
talistiskt styrda. Marknaden blev ofta Marknadenbegrepp.använtett
krävde kanske framför allt konkurrensen marknaden ställdeoch
krav ändrat beteende.

Under 90-talet har det från flera håll efterlysts förändring, nytänk-
ande och flexibilitet flera i de aktiebolagens styrelser. Detsätt stora
har gällt frågor uppgifter storlek ochstyrelsens ochsom ansvar, sam-
mansättning, generella roll, kontroll styrelsens arbete,arbetssätt, av
succession och förnyelse. Dahlbäck, 1990; Ramel, l990;se ex.

red.,Hägg, 1996.

Kvinnlig representation4

Kvinnligt ägande

1845.Införandet svenska kvinnors påbörjades Teoretisktarvsrättav
födda ioch vid effektiv förvaltning skulle kvinnor ärarvet somav

3 beskrivenGenomförandeprocessen kvinnlig och myndighetarvsrätt är t.ex.avav
Gunhild i Boethius, red., 1959, 118-132.Bengtson s.
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äldre fmansfamiljer ha tillgångar, dem styrelseupp-stora attnog ge
drag Så endast i begränsad utsträckning fallet.ägare. är 1996som
fanns det bland cirka 230 noterade börsbolag 3 stycken kvinnligatre
ordinarie styrelseledamöter representerar den dominerandesom
ägarfamiljen Sundin Sundqvist, 1996-1997. Tre stycken kvinnor

totalt ordinarie1.542 styrelseledamöter.av
Kvinnor och förvaltat finansiella tillgångar har varitärvtsom

osynliga 1 Hermansson 1965 analyseras iägarmakten Sverigeägare.
familjervid den tiden. framträderFemton tydligt de störstasom

och makthavarna. Vid genomgångägarna släkterna, nämns män-av
vid enda kvinnaDen kommenterad den legenda-är ärnen namn. som

riska Ann-Ida Broström. änka efterHon till detägarenvar numera
slumrande rederiimperiet, Dan Broström. Ann-Ida Broström verk-var

i familjeföretaget först efter makens död.sam

hustruHans Ann-Ida B. 1882 spelade efter dödmannens en
ledande roll inom koncernen. trädde1938 Dan-Axel B.sonen

1915 i familjekoncernen och har ledningen koncer-nu av
har avlöst kusinenHan ErlandTor B. 1895, undernen. som

och 40-talen fyllde funktionen30- verkst. direktör i de le-som
dande företagen ibid. 283.s.

Många familjerna har med tiden blivit mäktigare och rikare.ännuav
Sveriges äldsta, rikaste och mäktigaste ñnansfamilj Wallenberg har
aldrig kvinna i finansiella sammanhang. be-Detrepresenterats av en
tyder inte det i släkten har saknats starka, begåvade och initiativri-att
ka kvinnor. exempelEtt Wallenberg farmorsAnna till Peterär mor
Wallenberg farmor till Marcus och Jacob Wallenberg. Wal-Anna
lenberg född Sydow deltog i arbetet med organisera och medattvon
finansiella bidrag den första liberala kvinnorörelsen i Sverige påstötta
1840-talet Manns, 1997, födde48-50. fjorton barnHons. varav
elva överlevde. barnen flickor.Sex Efter makens död höllav var

Wallenberg politiskaAnna salonger då hon dundrade norrmän-mot
och socialisterna, Tjemeld,... 1969, 84. enda deDennen s. av nu-

varande ñnansfamiljerna kvinnastörre ärrepresenteratssom av en
familjen Johnson Antonia Ax:son Johnson. dotterHon ärgenom-
och enda barnet till Axel Johnson.Ax:son

N femton familjernaDe Wallenberg. Söderberg. Wehtje, Johnson, Bonnier,var
Åhlén, Åselius,Sachs. Klingspor. Throne-l-lolst,Kempe, Jacobsson, Schwanz, Jeans-

son-Högberg-Hain, Roos, Dunker, Hammarskjöld, Broström, Wenner-Gren.
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styrelsemedlemmarKvinnliga ordinarie

19971993-1996

iringa inflytandedebatten ökat kring kvinnorsUnder 90-talet har nä-
aktieinnehavägandeframgår kvinnorsringslivet. Som är genomovan

iframgåttstyrelserna. hari Detinte även attrepresenterat manovan
har efterlystsökt förnyelse,bolagens styrelser harde större merman

styrelsemedlemmarspecifik kunskap, annorlunda synsätt,ägaransvar,
djävulens advokat Dettaspela rolleninte räddaär etc.att somsom

fler kvinnor i styrelserna.öppenhet fåtala forskulle kunna atten
fö-börsnoteradeordinarie medlemmar i dekvinnorAndelen som

sakta.mycketökat under de årenstyrelser harretagens senare men
minskat medperiodsuppleanter har underkvinnligaAntalet samma

andelenanmärkningsvärt lågaockså denkvinna. Värt nämna äratten
fyra kvinnligaföretag. fannsi börsnoterade 1993revisorerkvinnliga

stycken drygt procent.totalt 349 1revisorer av
visas i1996styrelser under fyra år 1993i bolagensUtvecklingen -

tabellen nedan.

valda bolagsstämmanstyrelseledamöterOrdinarieTabell l av

Andel kvinnorAntal kvinnor Andel mänAntal mänAntal totalt
%%

98,6 1,4171 2261993 1 243
2,098,040611994 1 437
2,497,6446 35481 11995 1

96,6 3,4521 4901 5421996

Sundin Sundqvist, 1993-1996.data frånKälla: bearbetade

kvinnligaökningframgår långsamsammanställningenAv att en av
uppseende-dockAntalet kvinnorharstyrelseledamöter ärägt rum.

väckande lågt.
fram-tabell bilagaovanstående 1underlaget tillanalysVid en av

företagstyrelseledamöter ihar varitfem kvinnorkommer att samma
styrelseupp-har haftkvinnor1993-1996. Fyrahela periodenunder

kvinnordessaolika styrelser.perioden, i Enheladrag under avmen
underhaft två uppdragoch harhaft två uppdrag,under århar tre en

1993styrelseuppdragkvinnor medblir 17 ärResultatettvå år. att av
iendast femdockstyrelseledamöter 1996,fortfarandenio stycken

spåradeockså kunnathar viMed kvinnliga måttföretag. mättsamma
kvinnligatvåstyrelseproffsen.kvinnliga Dessaförsta svenska är

5 1997-98företagenförhållanden iredovisningSundqvists 1997 årsSundin om
tydligtdetdärför iblandoch kommenterasredigering närunderkom rapportenut av

anges.
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verkställande direktörer, i utlandsägt, inte i Sveri-ettvarav en numer
börsnoterat förlag och den andra återfinns i statliga Telia.ge,
Därefter har kvinnor varit styrelseledamö-en grupp sex som
i styrelser under år 1994-1996. dessaEn kvinnor harter tresamma av

under period haft två styrelseuppdrag. den enda kvinn-Hon ärsamma
liga verkställande direktören i börsnoterat företag. Därmed detett är
tredje kvinnliga styrelseproffset spårat. Kvinnor med minst årstre
erfarenhet styrelseuppdrag i1996 Sverige till antalet 15.av var

Kvinnor med erfarenhet från styrelse under två år ärsamma sex
Övrigastycken. har kommit och gått styrelsemedlemmar undersom

tidsperioden. Orsakerna till turbulensen svårt uttala sig medär att om
exakthet. faktorEn några företag inte överlevt,är att är atten annan
några företag köpts blivitoch dotterbolag.upp

Frågor jag också har ställt mig kvinnor återfinns inomärsom om
vissa branscher och kvinnor finns frekvent i styrelser harom mer som
rekryterat sina ledamöter under tid. Närmast i tankarna deärsenare
bolagiserade och nyligen börsnoterade företag med domi-staten som
nerande och mindre företag nyligen ellerOTC-ägare noteratssom
O-listoma. Företag med statlig ägardominans speciellt intressanta. lär
politiska organisationer har kvinnor haft framträdande och varitposter
väl representerade under förhållandevis lång tid. mindreDe och yngre
företagen intressanta för det under bildandet företagen fun-är att av
nits utbildade och yrkesverksamma kvinnor. En intressantannan as-
pekt företagens storlek och makt, det har leda-är status attmer vara

i de företagen Stockholmsbörsen, liksommot ett mest omsattaav
det har ledamot i gammalt industriföretag medstatus att ettmer vara
internationell verksamhet. Det mycket statusfyllt le-är även att vara
damot i de två affärsbankernas styrelser. Vid dessa studier harstora
jag endast studerat förhållanden under 1996, beroende underla-att

för tidigare år.ärget magert
Banker och försäkringsbolag den bransch har flest kvinnorär som

i sina styrelser. branschenInom det kooperativt ägda företagär som
Sparbanken och Föreningsbanken Nordbanken medsamt staten som
huvudägare, har fler kvinnor i sina styrelser de privata kon-änsom
kurrenterna. finnerTotalt i banker försäkringsbolagoch inte1996
mindre kvinnor totalt ledamöter15 52 vilket innebärän 29av pro-
cent. Även i företag med svenska dominerandestaten ägare ärsom

16SHB har kvinnlig ordinarie ledamot. Mellan 1994-1996 har den kvinnliga leda-en
blivit utbytt Under hargång. 1997 S-E Banken inte kvinnlig ordina-någonmoten en

rie ledamot. 1996 Wibble ledamotAnne i S-E Banken.var
7 l Bank- och Försäkringsföretag ingår: Föreningsbanken, JPBank, Nord-gruppen
banken, S-E Banken, SHB, Skandia, Sparbanken, Stadshypotek, Trygg Hansa och
Östgöta Enskilda Bank.
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antalet kvinnliga styrelseledamöter fler i övriga ägarkonstellatio-än
företagenlsSju kvinnliga ledamöter finns i de statliganer.

Vid sammanslagning branschen bank Försäkringoch samten av
företagstatligt ägda finner vi 42 samtligaatt procentgruppen av

kvinnliga styrelseledamöter finns där. Orsaken till detta kan attvara
statligt och kooperativt ägda företag har mindre traditionell syn
styrelsemedlemmars bakgrund, kunskap En tänkbar orsaketc. annan
kan den svenska demokratiska grundsynen dessaattvara genomsyrar
organisationer.

Vid indelning resterande börsnoterade företag, med kvinnli-en av
styrelseledamöter, fördelningenblir följande: kvinnliga leda-17ga

företag.företagi små och i13 statusfylldaDemöter stora mest sty-
relserna de med privat ägardominans och de aktiernaär mest omsatta
Dahlbäck, 1990. dessa företag har sju kvinnorl varsin styrelseplats.

Ericsson finns fortfarande inteI 1997 någon kvinna, varken som 0r-
dinarie Styrelsemedlem, suppleant, löntagarrepresentant heller revisor.

har sedan kvinnaAstra 1995 ordinarie styrelsemedlem. Ien som
finns dessutom kvinnlig löntagarrepresentant.Astra en

Kvinnor verkställande direktörersom
börsnoterade företagi

Sverige finns kvinnlig blandl VD de börsnoterade företagen, vil-en
ket manliga0,4 dominansen överväldigandeDen 99,6är ärprocent.

kvinnliga chef i företagetDen VD:n Skandigen, vilketär ärprocent.
Åri tämligen litet företag.sammanhanget hade företaget1995ett ett

börsvärde miljoner kronor.på 578

"Nfrån manligaNågra kommentarer styrelseprofi%

Vad kan förstå ovanstående redovisning i svensktär nä-attman av
Ärringsliv det fattar beslut. l-lur kan det komma sigär män som

kvinnor mindre kompetenta, mindre intresserade eller det andraär or-
saker Viktiga i urvalsprocesser framgick deär,personer som ovan,

redan finns i de aktuella positionerna och Vad har dessasom organen.
aktörer för uppfattningar frågani Inledningsvis förklaringarnågra
från den så kallade Wallenberg-sfáren se Sundin Sundqvist, 1997,

47.s.

8 statlig ägardominansI ingår: Assi, Celsius, Enator, SASgruppen
9 Statligt ägda Nordbanken likaså Stadshypotek dubbelt belastadeär .2° Definitionen företagpå små de har börsvärde understigande miljar-tvåär ettsom
der och företag de med börsvärde 2 miljarder.är överstora ett
2 generella manliga kommentarer kvinnor ledare finnsMer i näringslivet attom som
läsa i SOU 1994:3.
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tycker kvinnosakskvinnoma’Jag borde sig i vadsätta mer
krävs kvinna i styrelse ...När det gäller Wallen-som av en en

bergssfären WallenbergPeter allt vanligt.säger Ingaäratt som
kvinnor fanns i år föreslagna till varken Asea, Atlas Copco eller

de styrelser där hanInvestor, fram till i år varit ordförandetre
det beror inte påMen inte försöker. hela mitt liv harjagIatt

försökt få fram kvinnor till högre positioner. jag skulleAtt vara
negativ till kvinnor tycker jag orättvis kritik. jag kanMenär
inte kvinnor bara för de kvinnor. WallenbergPeterärta att

han själv matchat fram flera kvinnor inte hållitsäger att som
l99622måttet. Industri,Dagens 9 maj

Anders Scharp styrelseordförande i de fyra Wallenbergdomi-är
nerade företagen Electrolux, Incentive, och Scania.SKF Han sä-

minst hälften styrelses ledamöter bör uppfylla föl-attger av en
jande kriterier: erfarenhetha ledningsarbete i ungefärtre ettav
lika företag det bolag i styrelse de sitter; ha speci-stort som vars
alkompetens, finansiell ekonomi; ha internationell erfaren-t ex
het..... finns inget krav från fler iDet kvinnorägarna sty-

detta ägarfråga.ibid.relserna. Ytterst är en

Handelsbank-sfären Sundin Sundqvist,se 1997, 40 represente-s.
Hedelius. Hedelius har åtta betydelsefulla styrelse-Tom Tomras av

styrelseordföranden iuppdrag. SHB och BevingHan Bergmanär
i Ericsson,och styrelsemedlem Industrivärden, Sverige,Aga, SAS

och Volvo. har följande uppfattningar:SCA Han

det gäller sig i styrelser har kvinnor handikapp,När att ta ett
eftersom de inte har nått så högt i hierarkiema.’ ... välDet är

kvinna villingen komma i styrelsen bara för hon ärattsom
skulleju förnedrandekvinna. ibid.Det vara

Hedelius vikten allsidigbetonar sammansättning iTom av en
styrelsen med olika kompetens och erfarenhetsbakgrund. Jag

förändrainte ökad kvinnorepresentation skulle besluts-tror att en
fattandet. kompetens och inte könsfördelningDet är ärman

sannolikt kommer tillefter. beslut,Det är attute man samma
sig det kvinnor eller inte heller kvinnorJagär män. tror attvare

mänfärre risker äntar

styrelseordförande i och Swedish Match,Bernt Magnusson, NCC sty-
relsemedlem i Sheffield, Shipping och Nord-Avesta Höganäs, ICB
banken följande:anser

samhället i ha förtroen-styrelse bör spegla ochEn ägarnasstort
innebära kvinnor sig självade. Kvotering skulle att ettger un-

Kvinnor har den kompetensen behöver intederbetyg. rättasom
sig för blir tillfrågade ändå. ... in-visa De Storaatt synas.upp

gjorts kvinnor. försvinner många.vesteringar har Tyvärrunga
föder under de karriärinriktade åren och har därförKvinnor barn

möjligheter styrelserummen detinte ... lmän. ärsamma som

22 i okänt.Varför Wibble har avgått styrelseledamot S-E Banken 1997Anne ärsom
23 Kvinnan makten och 1994.pengarna,
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viktigt ha kontaktyta och relevanta referensramar. Atträttatt
bygga det kontaktnät krävs lättare for i all-är mänupp som som
mänhet har andra kanaler. Vi träffas till exempel ijaktlaget eller
på tennisbanan. faller sig naturligt rekommendera någonDet att

känner råd tilldessa bekantskaper väl.... Mittav man unga
skaffa sig bra utbildning inte försökakvinnor ochär att styraen

ibid.eller tilltvinga sig till makt.

Söderberg, styrelseordförande i investmentbolaget ochSven Ratos
Skandia, styrelsemedlemförsäkringsbolaget i lncentive och Stora

har följande uppfattningarSundin Sundqvist, 1997, 43s. om
kvinnliga styrelsemedlemmar:

försäkringsbolagens kvinnor ochCirka kunder50 ärprocent av
de anställda. motiverar kvinno-Dettautgör procent attstoren av

Karriärstidenrepresentationen i bolagets styrelse borde öka. är
alltför kort, efter utbildningstiden och före bamafödandet, för att

hinna skapa sig position underlag förkvinnor skall enen som
Kvinnor borde inte handikappas karriärstegenstyrelseplats.

konfronteras dag-för de hemma och föder bam. ... Manäratt
problemet det finns alltför rekryterings-ligen med att ett magert

har hittills inteunderlag bland kvinnor. Hur än ansträngt oss
lämplig kandidat föreslå bolagsstämman för in-funnit någon att
huvudstyrelseu.val i Skandias

föroch mängd andra ibid. talarOvanstående kommentarer atten
skulle tillräckligt kvalificeradkvinnan inteden svenska ännu urvara

till axla det enligt manli-tillräckligt intresseradnågon aspekt, eller att
ansvarsfulla, kunskapskrävande och andrastyrelseledamöter as-urga

i företagens styrelser.pekter krävande arbetet

kvinnor mindre intresseradeWallenbergPeter änsäger äratt
ef-ansvarsfulla styrelseuppdrag, i synnerhetsigmän att taav

fått han detde gift sig och barn.det Dessutom ut-tror attattter
enskilda styrelse-personliga ställsvidgade ansvar som nu

personligt ekonomiskti formmedlemmar, ansvarstagan-ava
verkligenytterligare. den mån kvinnorde, minskar intresset l är

dechefsbefattningar eller styrelseposterintresserade passarav
eller läke-Wallenberg bäst inom konsumtionsvaru-enligt Peter

vi-för få med handlandemedelsindustrin. det’Men är egetsom
Industri, majhögre Dagens 9de intresserade posteräratt avsar

1996

24 och 1994.maktenKvinnan, pengarna,
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Diskussion kring5

förhållanden i börsbolagens styrelser

Antalet

Kvinnors deltagande i de börsnoterade företagens styrelsearbete är
ringa till försumbait. Situationen densammagränsen VD-ni-är
vån och i Företagens direktioner. Situationen påfallande lik denär som
rådde under cirka 50 år i politiska beslutsprocesser efter införandet av
kvinnlig fram1921 till cirka 1970. Efterrösträtt, 1970 har det inträffat

förändring inom politiska och fackliga organisationer beträffandeen
kvinnligt deltagande olika beslutsnivåer. Sverige har inom offent-
lig förvaltning den högsta kvinnliga representationen i världen
Bergqvist, 1994 och i denna antologi. Bland de organisationer som
Bergqvist studerat utmärker sig Svenska Arbetsgivarföreningen
SAF med låg kvinnlig representation beslutsfattande poster.en
Förhållandet sannolikt spegling dagens förhållandenär i deten av

Östbergprivata näringslivet. 1997 beskriver hur den kvinnliga re-
presentationen såg i politiska organisationer för 60 år sedan.ut

Kvinnorna utgjorde länge bara någon enstaka i deprocent man-
ligt dominerade församlingarna. börjanl 1930-talet hade deav
fem riksdagskvinnorna blivit de kommunala församlingar-1sex.

efter år15 och fyra kommunala val 4 stads-procentna var av
fullmäktigeledamöter kvinnor, i kommunalfullmäktige 99var av
100 ledamöter Andelen kvinnor i dessa minskademän. iorgan
själva verket kraftigt under det första årtiondet. Och i maktens
innersta cirklar till exempel i partiernas och riksdagsgrupper-—

centrala ledningar ioch regeringen kvinnor länge heltnas var-
frånvarande. Ostberg, 1997, 9s.

Antalet viktigt, d.v.s. det viktigt i beslutssituationär fördel-är atten
ningen olika intressen inte ojämn. Minoritets-majoritetsförhål-ärav
landen majoriteten makt vid beslutsfattande. Avvikare blir synligager
och för granskning, och det majoritetens måttstockärutsetts som
gäller vid granskningen. Moss Kanter, 1977 Kommentaren vi haratt
länge sökt kvinna till vår styrelse vanlig bland manliga styrel-ären
seledamöter. riskEn då högst kvinna,är vilketatt man menar en
också sammanfaller med politikernas uppfattning för cirka 60 år se-
dan.

Minst kvinna ... Allt för ofta innebar minst kvinnaen en
också högst kvinna’; det den erfarenhet gjordes frånen var som
de kommunala valen, detdär skulle finnas obligatorisk kvinnaen
i fattigvårdsstyrelsen, och där denna kvinna blev ursäkt för atten

Östberg,sedan slippa bry sig kvinnor i de andraom organen.
1997, 90s.
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tillKommentar

styrelseledamöternas uppfattningarde manliga

sammanfattning de manliga styrelseledamöternas uppfattningEn av
och motiv till varför det inte finns flerkvinnliga styrelseledamöterom

kvinnor i börsnoterade företags styrelser följande resultat:ger
tillräckligt meriterade finns inteKvinnor ärsom

kvinnornas felKvinnorna fel och detär är
tillräckligt kompetentaKvinnor inteär

Kvinnor ska inte särbehandlas
privatliv hinderKvinnors utgör ett

gamla från manligtslående hur de 60 årDet överär argumenten
i politiska beslutsprocesserbeträffande kvinnligt deltagandehåll

manliga åsikter.sammanfaller med dagens styrelseledamöters Jag
citat Kjellexemplifiera förhållandet med någrakommer nedan att ur

Östbergs efter demo-Efter kvinnors det1997 rösträtten utrymme—
kratiska genombrottet

tillräckligt meriterade finnsKvinnor inteärsom
för styrelsear-det saknas kvinnor meriteradeMännen ärsäger att som

blandsannolikt beroende på letar. Sökerbete. Det är manvar man
dotterbolag, idirektörer i börsnoterade bolag ellerverkställande sty-

hittaroch bland segelbåtenrelserummen, i jaktlaget etc.,gastarna
duktiga, kreativa kvinnor. intervjuade styrelse-kunniga,inte Deman

for-inte meriterade, någonproffsen avfärdar kvinnor attutansom ge
för meriter. motiv till inte kvin-vad de saknar Sammaklaring till att

politikerpolitiska sammanhang manligafanns med i angavs avnor
för länge sedan.

erfarenhet jag gjort, understryker i mycket hög grad,Den som
lykta söker efter lämpliga kvinnor for bådemed ljus ochatt man

socialdemokra-kommunala och politiska uppdrag hävdade den
riksdagsmannen Richard Lindström. ibid. 81tisk e s.

kvinnor, densam-orsaken till i styrelserna inteKanske är att serman
tidigt stadium,Kvinnor sorteradesför länge sedan. ut ettma som

logik, förklarade kvinnors allmännamed lysandedärför männenatt en
olämplighet.

lämplig,sökande hette det hon skulledeOm att nog varaen av
förefunnes viss nervositet, kandet inte hos henne en somom

kvinna hette detockså icke märkas. Om attannanom enanas
personalen varituppträdande allmänheten ochhennes mot

sinalltid fallet då någon känneroklanderligt. Med detta är
ändå de manliga chefernasoförmåga. sammanfattasBäst nog

lämp-obetalbara utlåtandet beträffande hennesattityder i det att
mig icke,för postkupéarbetet jaglighet i allmänhet trotsanser

obestridliga duglighet i arbetet,anfört hennesvad jag omovan
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kunna giva henne vitsord hon i likhet med alla övri-änannat att
kvinnor olämplig härför. ibid.är 109ga s.

Kvinnorna fel och det kvinnornas felär är

manligaDe styrelseledamöterna också kvinnorna intesäger äratt som
i sammanhanget. således felDet kvinnorna därförmännen deär att

inte Kvinnormän ska samtidigt mycket lika iär styrel-männenvara
samtidigt mycket olika, vilket omöjlighet. kvin-Deärserna, men en

försöker och försökt arbeta och göra karriär nuvarandenor som
villkor har enligt inte varit särskilt lyckade. Vad varit fel harmän som
inte konkretiserats styrelseledamöterna.av

Redan framfördes1926 i Svenska Dagbladet uppfattningsamma
beträffande kvinnliga politiker och deras förmåga eller oförmåga att
agera.

Sommaren 1926 gjorde högerns ledande Svenska Dagbla-organ
förstadet utvärdering vad hade hänt efter den kvinnli-en av som

genomförande under rubriken Kvinnorörelsen ef-rösträttensga
segem. årtiondet har varit de uppfylldaDet förhopp-ter senaste

ningarnas tid för kvinnorörelsen, tidningens budskap. För deär
dugliga varje framkomstlinje fri. kvinnorna bara iMen harär
ringa utsträckning tillvaratagit de nyskapade möjligheterna. Efter
all den gamla kvinnorörelsens förkunnelse likheten mellanom
könen hade resultat kunnat tidningen.ett väntas,annat menar

kvinnors agitationOm hade vilat riktiga grunder, borde re-
sultatet varit annorlunda. Nu det kvinnorna ickeutser som om
kunna/eller velat åtaga sig de uppgifter, de förutstora som

A krävde. ibid. 77s.

tillräckligt kompetentaKvinnor inteär

liksom då diskuteras/diskuterades kvinnligNu kompetens i luddiga
ordalag initierade män.av

Misstron kvinnorna kan övervinnas förrän kvinnornamot
själva insiktsfullt dugligtoch deltagande i samhällsarbetetgenom
skaffade sig respekt menade frisinnade Felix Hamrin. ... Och
från höger hette det: Anledningen till så högerfullmäktigeatt

kvinnor ligger icke däri högermännen hysa misstroäro att mot
sina kvinnor, däri valmännen såväl manliga kvinnli-utan att som

så kvalificeradeönska väl kandidater möjligt för vår-ga som
dandet samhällets intressen.ibid. 81av s.

ska särbehandlasKvinnor inte

Nu diskuteras olika handikapp-system för kvinnor inom både nä-
ringsliv akademi likadantoch gjordes då bland politiker. Männens
uppfattningar då och skiljer sig inte åt.nu
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för’Vi har på tid säraktioner för kvinnor. Men attsettsenare
framföras något skrev social-kvinnor ska ska de kunna uträtta

Wallentheimkommunalpolitiske Adolfdemokraternas närexpert
råd inför nomineringsarbetet.han skulle arbetarkommunemage

premieras. EllerTalet kvinnor något inte börvi är somsomom
visserligenjag vid valkonferens tillät mig kanDetsäga,atten -

förtjusande egenskap kvinna. detibland Menattvara en vara-
för sig icke någon merit åberopa det gäller place-i och närär att

Å sidan det naturligtvis icke hellerringen på lista. andra ären
något fel kvinna. ibid. 83att vara s.

hinderprivatlivKvinnors utgör ett

kvinnliga bestyrutgör/utgjorde, enligt berördaliksom dåNu män,
liv i sigtolkningen är/var ofta kvinnorshinder. manligaDen ärattett

professionellt beslutsfattande.hinder förett

årtiondenadiplomater under de förstakvinnorlnga antogs som
sådet intebehörighetslagens ikraftträdande. Kanskeefter var

kategorisktcheferna för personalavdelningarunderligt UD:snär
olösligt.Problemet med kvinnliga diplomater Enfastslog äratt

alltför st0rautrikesdepartementet skulle medförakarriär inom
framför allt deuppoffringar för kvinna.personliga Det varen

ibid. 109skulle ställa till problem,...gifta kvinnorna som s.

könshierarkiska ordningentolkningsföreträde och den ärMännens —
självklart, liksomstyrelseproffsen dettillfrågadeuppenbar. De anser

tillde har/hade lösningenpolitiker ansåg det självklart,manliga att
medrespektive inte fannsi styrelserummen,varför inte kvinnor finns

i de politiska rummen.
vadsig kunskapstyrelsemedlemmar haManliga om somanser
vadkvinnor, sakligt diskuteraprofessionellt hossaknas utan att som
kunskapdessutomManliga styrelsemedlemmar harprofessionellt.är

giñermål, föräldraskap ochkvinnor.vad intresserar Mäns öv-om som
kvinnors. Styrelsele-inte styrelsearbetet barariga privatliv påverkar -

förhållan-till vad orsakatpolitikernas förklaringdamöternas och som
påtagligauppseendeväckande konstanta. Detdena tidenöver mestär

ochmanliga politikers yttranden,mellanår har50-100är, passeratatt
behållit åsiktertycks hanäringslivsrepresentanters.dagens De senare

illegitima.samhället i övrigt totalti ärsom numer

Slutkommentar6

motive-tolkningar ochstyrelseledamötersnutid manligaI avsynes
gubbiga.omoderna ochtillståndringar till sakernas extrema,vara

1994-10-01 "Gubbsve-Dagbladetskriver i SvenskaOlof Pettersson
ifrån sig.vilja lämna denvisar få teckenrige har makten och att

därmedochfrån bolagsstyrelsernakvinnorGubbsverige utestänger
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från den ekonomiska makten. sannolikEn orsak aktörerna inteär att
vill ha ökad konkurrens i hierarkiernas högre sfärer. Befattningarna

makt besluta, forma,makt makt använda kapital. Denatt att attger
makten inte ifrån sig kamp.utanger man

Är det kanske endast läpparnas bekännelse hos dem säger attsom
de inte har något kvinnor kollegor Traditioner utvecklade iemot som
de industriella nätverken pekar hög grad stabilitet och kon-en av
servatism bland näringslivets aktörer. pekarDet brödra-även att
skapets bindningar tidenmed blir allt fastare. brödraskapets kretsl
kan aktörerna kritik gamla lägga sig till medutövautan vanor, nya

attityderalternativt värderingarMen och gubbigaärvanor ovanor. om
och omoderna kanske det på tiden försöka ändra förhållan-är att
dena

Några frågor framstår viktiga och tydliga andra vidänsom mer
bearbetning studiens resultat och vid jämförelsen med den histo-av
riska studien. Behöver det bli lika lång och kraftsugande kampen
mellan och kvinnor för förändra maktsituationen i näringsli-män att

ska vi förvandlavet Hur det manligas totala slagsida och få är-en
lig, rättvis och anständig resursfördelning Finns det tillräckligten

insikt både och kvinnor individervi måstemänstor attom som an-
förvärvsarbetets villkor till vår livssituation ochpassa gemensamma

vårt generella för uppväxande släkten inteJag ställning tilltaransvar
hur lika respektive olika och kvinnor frågan saknar utifrånmän är,
frågeställningarna betydelse. Kvinnor och i någontingmän är nuet
och vad detta någonting råmaterialet för eventuelltär, utgör samar-
bete. Sannolikt bör i sammanhanget tala i värdeladdadeinte termer

bra-dåligt, bäst-sämst, starkt-svagt Kanske i stället bordeetc.som
inrikta och utifrån det mänskliga råmaterialetatt gemensamtoss
och övriga forma så rättvis och vacker värld bararesurser en som
förmår. vår skull, för uppväxandeFör och kommandeegen genera-
tioners skull och för hela jords skullvår
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Karriär, kön, familj

GUNNAR ANDERSSON

Den här artikeln behandlar några aspekter karriär, kön och familj.
Tanken fram ställningen ska belysa kvinnors och olikaär mäns sättatt

kombinera toppchefsjobb med familjeliv. Blicken alltså riktadäratt
relationen mellan arbetet olikaoch delar familjelivet.mot av

Studien befinnergäller de sig på VD-nivå eller i lednings-som
i de företagen i Sverige bygger500 och enkätun-störstagrupp en

dersökning har besvaratsDenna kvinnor och Kvin-lOl 129 män.av
svarsfrekvens 70 och 56är männensprocent procent.nornas

Artikelns syfte i första hand redovisa resultat från enkätun-är att
dersökningen vad gäller karriär, kön, familj och olika relationer mel-
lan karriär och familj. Både och tidsskäl harjag avståttutrymines-av
från jämförelser med andra studier och teoretiska diskussioner oli-av
ka slag. sådan framställning fårEn anstå tillsvidare. finnsDäremot en
rad beröringspunkter med andra inom för dennatexter anto-ramen
logi, Alvessons,Mats Billings, Bloms,Yvonne Due Agneta Jo-t.ex.
hanna Essevelds Wahls.och Anna

Utöver mellan och kvinnor generellt, mellanmän män
och kvinnor olika nivåer, i olika generationer, harså jag genom
bakgrundsdata också haft möjlighet konstruera hjälpmed deatt par av

l Forskningsprojektet inleddes hösten omfattarI993 och toppchefer inom näringslivet
och toppolitiker, både kvinnor och finansieratHSFR har projektet, vilketmän. ge-
nomförts tillsammans med Johanna Esseveld. Studien samtidigt del inter-är etten av
nationellt projekt med drygt 20-talet deltagande länder från Europa, USA, Japan,
m.fl. I detta internationella projekt finns enkät berör olika områdenen gemensam som

bakgrundsfrågor utbildning, nationalitet, föräldrar,klassposition hos ledar-etc,som-
stilsfrågor, attityder till jämställdhet, mentorsfrågor, arbetstider, karriärfrågor, famil-
jefrågor civilstånd, arbete, utbildning, olika inställningar, barnomsorg, etc,partners
relationen karriär familj/barn, och har frågor frágebatterier.många ellerm.m.~ -

det internationella projektetl ska varje deltagare bidra med 30 toppolitiker, 30 topp-
chefer inom näringslivet, hälften kvinnor och hälften Sammantagetkom-män.varav

denna studie innehålla 700 toppolitiker och drygt 800 toppchefer inom nä-attmer ca
ringsliv. internationella materialet iDet skrivande stund insamlat, tekniskt bearbe-är

och till respektivepå deltagare och kommer under vårentat väg ut att avrapporteras
1998. ingårl den svenska studien kvalitativ del där såväl toppolitikeräven en som
toppchefer intervjuats familjeliv,karriär, chefsstil, material åberopasDettaom m.m.
inte i artikeln.

68



kön, familjKarriär,

uppgifter lämnats. olika håll iPå kommer därför samlev-textensom
nadsformer baserade de tillfrågadespå uppgifter sig själva och si-om

redovisas. samlevnadsformer för-Begreppet kräverpartners attna en
klaring.

Samlevnadsformer och karriärtidtabeller1

karriärlivsformz betecknar förhållandenBegreppet två samtidigt. Dels
det samlingsbeteckning för individs leva, haär sätt att att etten en ar-

bete med karriännöjligheter. Historiskt och empiriskt individdennaär
uteslutande innefattar också samlev-Begreppetnästan en man. en

förutsätternadsform, dvs. speciell form äktenskap meden av en upp-
backande kvinna. bådaNär dessa bestämningar uppfyllda har viär
anledning beteckna den klassisk, eftersom den kanatt som ses som en
variant den borgerliga familjen så in-känner den alltifrånav som

genombrottdustrialiseringens
sedan århundraden praktiseradeDen karriärlivsformenmän ärav

fortfarande den dominerande formen för karriär, dvs. den norm som
jämför sigkvinnor och med, internaliserar eller försöker hittamän

alternativ till. sådan framställsSom den könsneutral,en norm som
karriären, fastän den manlig karriär. för dennaInomärsom en ramen

tidtabelllivsform finns inbyggd uppfattas naturlig. Kän-en som som
netecknande för denna tidtabell karriären på allvar ska igång-är att

få helstfart och allra leda till framgångsrika resultat undersättas,
period i livet det familjebildningtänkt ska ske ochär attsamma som

familjeliv utvecklas. Karriärmannen i första hand lojal organi-är mot
sationen organisationeroch strukturerar idag arbetet karriä-ochäven

han gift med hemmafru. karriärlivsformDennaren voresom om en
har hittills präglats homogenitet. har omfattatsDen istor stortav av

alla på högre nivåer och de har hela livsloppet arbetatmän översett
heltid, vilket i karriärsammanhang oftast innebär timmars50-65 ar-
betsvecka. hindrar inte i karriären kanDet lojalitetensättaatt mannen

den professionen eller karriären före organisationen, dvsmot egna
byta organisation. händer relativt oftaDet och ingårt.ex. som en na-

turlig del i livsformen. innebärDetta byte emellertid inte detta för-att
hållande ändras. förDet närvarande sällsynt byte organisa-är att av

zDen intresserad livsformer och karriär hänvisas till Andersson Gunnar,ärsom av
Leva ochjobbaför livet, Symposion, Stehag/Stockholm, 1993; Højrup
Thomas, glemtefo/k. LivsformerDet Centraldirigering. Lyngby, 1983 och Chris-og

Rahbek, Hver Livsformer, familjetyper och Lyngby,Lone kvindeliv.veje.tensen vore
1987; Liselotte Jakobsen/JanCh Karlsson, Arbete kärlek. En utveckling livs-av

formsanalys, Lund, 1993
38e oftheMark Poster: Critical Theory Family. London, 1978, 169.t.ex. s.
Denna tidtabell harjag tidigare diskuterat i artikeln manliga karriärtidta-"Den sega
belllen. SeAndersson, Gunnar red: Egensinne och mångfald, 1996, Arkiv Förlag.
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tion motiveras med lojaliteten familjen lättareäratt mot t.ex. att upp-
rätthålla i den organisationen.nya

manliga karriären och dess tidtabellDen finns alltså i allra högsta
grad kvar idag, både i tanke och handling. klassiska samlevnads-Den
formen for karriär har däremot förändrats kvinnors allt störregenom

i yrkeslivet sedan 1960-talet. Kvinnor har etableratengagemang nya
sociala tidtabeller. har marginellt påverkat den manliga tidta-Dessa

ibellen för karriär och viss mån karriär i organisationerna.synen
Kvinnliga karriärtidtabeller innehåller både avbrott och kontinuer-

liga yrkesarbetsperioder. dominerande.De kon-Detärsenare numera
tinuerliga yrkesarbetets strategi innebär emellertid inte kvinnoratt -
likt samtliga ständigt heltidsarbetar. fortfarandeDet såmännen är-

deltidsarbete för många ingår väsentlig anpassningsmeka-att som en
nism relationen mellan arbets- och familjeliv svår hanteranär är att
oftast förskoleperioden. Deltidsarbetet har i allt utsträckningstörre
intagit avbrottens tidigare plats i tidtabellen.

kvinnliga karriärerna och karriärtidtabellerna har andraDe alltså
kännetecken de manliga. Karriärer könsspecifika. Kvinnors tid-än är

manligatabeller bestäms den både i organisationen och iav normen
familjen, vilket bl.a. betyder inte omfattar den manligamänatt som
karriärnormen kan uppfattas kvinnliga. Precis si-å andrasom som,
dan, kvinnor eller omfattar den manligade accepterarsom normen
kan uppfattas manhaftiga. kvinnliga karriärtidtabellernaDe ärsom

avvägning eller balansakt mellan familje- och arbetsliv, vilketen
kommer både i den vardagsnära i livs-till uttryck dygnsrytmen och
loppet helhet. Slutligen kan de kvinnliga karriärtidtabellerna sä-som

vilket innebär de byggs avbrott, deltidheterogena, attgas vara upp av
individuella fallet för kvinnor kol-och heltid i det och/eller ettsom

karriären därför inte förvånande många kvinnorslektiv i Det är att
fart först ikarriärer sin början eller allvar skjuter de åldrar, 35-tar

då den manliga föreskriver de karriärstegen40 år, överstaattnormen
bör inom räckhåll.vara

familjeperspektiv framstår kombinationen två karriärerUr ett av
till samlevnadsform, dubbel karriär, under nuvarande förhållandenen

minstmanlig karriärnorm det dåliga lösa stark lo-sättet attsom en
jalitetskonflikt i form komplicerad triangell hörnet kan viav en ena
tänka organisationernas krav lojalitet och manlig tidtabell. Ioss

kontinuitet.andra hörnet uppträder familjelivets krav och Iomsorg
vil-tredje hörnet befinner sig de förhandlande och väljande makarna,

kanske arbetsintensivt lustfyllt arbetsenga-ka hoppas på ävenett men

SSe avsnitt Karriär deltidsarbete och avbrott. SeAndersson, 1993,vidare 3 samtom
Christine, Symposion, Stehag/Stockholm, 1994. MänsLika olika villkor, Romanpå

förföreställningar kvinnor och Chefskap,SOU, 1994:3, också belägg dessagerom
förhållanden.
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Båda kanarbetsintensivt familjeliv.lustfyllt ochtillikaochgemang
mås-manligatill organisationernas Desiginte välja att norm.anpassa

föreställningarhenneslingsvägar. ochalternativa hand Hans ärhittate
hinder inom dennamöjligheter ochvarandras ram.

ömsesi-effektenframkombinationerolika ärDe växer av ensom
bekostnad andra. Gene-prioriterasolika projektdärdig avprocess

andramedtillsammansvarit och det sådetrellt har mänär attsett —
kvinnorfamiljen till arbetet ochförsökeri triangeln attmän anpassa-

arbe-triangelnkvinnor imed flesta andrade-tillsammans anpassar-
genomför sina projektKvinnornatill familjen. männenstrotstet pro-

blir kvinnorinte konfliktfri. Detemellertidanpassningjekt. Denna är
del-de inteheltiden såtrimmardeltider ellerutnyttjar sätt attsom

alltså deaktiviteter. innebärviktiga DetkarriärenFor deni atttar egna
inverkan.arbetesbalanserar hansinverkan ocharbetesbegränsar sitt

anpassningsstrategier° konflik-konsekvenskvinnliga ärDessa aven
karriärambitionerfortsattaochkvinnors kravmellan männensten en-

uppbackande hustru.kräveri sina huvuddragtidtabellligt ensomen
fältdärför brettexisterarsamlevnadsformer omspänner ettDe som

symmetris-till denkarriärenklassiska, komplementäraallt i från den
Samlevnads-och barn.for hemmed delatkarriärenka, dubbla ansvar

allaheterogenitet,uppvisar alltsåkarriär ärformerna för stor menen
borgerliga familjenspräglade denindirekt mönster.direkt eller av

undersökamöjlighettill viss delstudie har jagföreliggandeI att
påkvinnor ochpraktiserassamlevnadsformer mänvilka top-avsom

tillfrågades och derasrörande dedatabasispositioner. På partnersav
samlevnadsformerolikayrkesposition harochyrkesverksamhet tre

uti-tvådubbel karriär, cleblandad ochklassisk,konstruerats: senare
karriärKlassisk innebärkvinnor.och görfrån både attmän mannen
karriärbådakarriär innebärhemmafru, dubbel görhustrunoch attär

antingen lönear-andrakarriär och denblandad karriäroch göratt en
siganställda. Detmed mindre 10företag rördriverbetar eller änett

arbets-huvudsak baserasvilka ikategorier,alltså relativt grovaom
samlevnads-fördelningendiagram visasnedanståendeformerna. l av

undersökningen.ingår iochkvinnorformer för de män som

GBegreppet arbetsbehovetbeslut låtamedvetnaanpassning syftar på attpersonsen
engagerad i sittmycketför familjens skull. Enhand ärkomma i andra ar-person som

anpassning:gradvisa lågdetta skulle alltsåoch prioriterarbete somen personen av
visaskulledärmed minskar sitt arbetsengagemangi enlighetfamiljen ochprioriterar
ofOrientationsFamilyand1970: "Careeranpassning. Bailyn Lottegradhög aven

97-Relations 22,Happiness". HumanMaritalWives RelationHusbands and to s..
113.
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Diagram l Samlevnadsformer och kön. Fördelning %.i

OO1
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Efilman10 Ä
DKvinnor0

Klassiskkarriär Blandadkarriär Dubbelkarriär

Samlevnadsform

Som framgår det två tredjedelar kvinnornaär lever i dubbelav som
karriär och tredjedel i blandad. För den vanligastemännen ären sam-
levnadsformen blandad karriär, medan tredjedel lever i dubbel kar-en
riär. endastDet minoritetär 13männen, lever iprocent,en av som
klassisk karriär.

följandeDen indelad iär avsnitt.texten Jag börjar medstörretre
redovisa material karriären inklusiveatt några bakgrundsfaktorer.om

Därefter följer avsnitt behandlar de tillfrågades familjeförhål-ett som
landen. Slutligen kommer avsnitt där karriär- familje-större ochett
förhållanden relateras till varandra. jagInnan börjar genomgången av
denna resultatredovisning ska jag emellertid undersök-presentera
ningsgruppen lite närmare.

Vilka kvinnor och ingår studienimän

När urvalet till studien skulle stod det klartgöras det inte lättäratt att
hitta kvinnliga toppchefer i svenskt näringsliv företag, banker, för--etc.7säkringsbolag, Jag använde mig Storföretagen 500, Vem görav
vad svenskt näringsliv,i drygt 200 årsredovisningar, kontakter med
affärstidningars deI 200topprapportörer, svenska företag-etc. största

finns det mycket få kvinnliga VD. kvinnorDe arbetaren som som
chefer i de högst200 rankade företagen har alltså andra funktioner,
framförallt informationschefer och personalchefer, de har ävenmen
dotterbolags-, marknads-, finans- och andra chefsbefattningar.

Trots det inte finns några kvinnor alls i den verkligaatt toppen,
bland de 50 bolagen, så skickadestörsta jag enkäter till dessa topp-

7fr. Mäns föreställningar kvinnor och Chefskap,t.ex. SOU, 1994:3.om
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Ungefärhar det verkliga inflytandet, makten.chefer, dvs. de män som
jämförelsegrupp idessa svarade. bildar intressanthälften De enav

för fö-med andra de l00studien tillsammans VDmän är störstasom
nedan.8Nivåretagen,

Nivå Nivá3Nivå1 2 Totalt
12933 45 51Män

42 1010 2 57Kvinnor
87 108 2303335Totalt

nivå itabell finns det endast kvinnor på 1framgår denna 2Som av
Nedandärför uteslutit dessa dennaundersökningen. harJag grupp.ur

marknads-befattningar kvinnor och har: VD,de mänpresenteras som
kategoriinformationschefer, personalchefer ochfinanschefer,och en

finanschefer slagitsmarknadschefer ochbör påpekasövriga. Det att
uteslutande beståringår cheferna nivåihop. Vad gäller 1VD som

kate-hälften samtliga manliga i dennadrygt VDDemän. utgör avav
gor1.

sNär för dejag försökt bilda meningsfullamed materialet hararbetat grupper
rankingifrån. bygger denjag har fått Grupperna påkvinnor och män somsvarsom

ochförsäkringsbolag, bankergjort. behandlargjorts i Storföretagen 500, 1993, De
företag, bankerna 9förstnämnda omfattar l2och bostadsbolag Definans- separat.

500företag landets övrigasistnämnda företag. Gruppen bestårföretag och de 25 av
verkställandeolika storleksmått. EndastRankingen byggerföretag.största

nivåolika kategorierna klassificerasföretagen i de fyradirektörer i de största som
Övriga liksom VD inivå Z-personeri dessaföretags ledningsgrupp somsespersoner

företagen.de mindrenågot

NivåNivå Nivå2 31
Chef

1-100 101-200 201-500rankadeföretag
16-251-10 11-15ñnans bostad rankadeoch

7-9rankade 1-6bank
1-5 6-12försäkringsbolag rankade

Iedningsgrupp
1-100 101-500rankadeföretag

11-251-10tinans bostad rankadeoch
1-6 7-9bank rankade

6-121-5rankadeförsäkringsbolag
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Diagram Befattning2 och kön. Fördelning %.i

100
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KÖN20 ä 21 ä 19

Eranz m
i

OvrInfo Pers

Befattning

Ålder

jag i fortsättningenNär talar olika generationer syftar det på mänom
och kvinnor födda på 30-talet, 40-talet eller 50-talet. Bland dem som

födda på 30-talet finns betydligt fler kvinnor,är 78män än procent
respektive vilket inte22 förvånande med tanke påärprocent, att
kvinnor relativt kunnat karriär inom näringslivet. detNärgörasent
gäller dem födda på 40-talet fördelningen betydligt jämnare,är ärsom
53 och kvinnor.47 Bland dem födda på 50-är män ärprocent procent
talet förhållandet dvs. här det 46 ochär omvänt, 54är mänprocent

kvinnor.procent

Diagram och ålder. Fördelning3 Nivå %.i

00l
90
80
70
60

SO
40

Födelseår30
2119303920
5 1940-49
E 1950-65.Nivå1Män Nivå2Män Nivå2 Nivå3 Nivå3Kvinnor Män Kvinnor

Nivåochkön
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nivåochnivåpå l30-talsgenerationen mänMajoriteten ärav
olika nivåerna.fördelad derelativt jämntFyrtiotalsgenerationen är

andelmindrenågotdekvinnor ochbåde utgörgäller män,Det enmen
sig påbefinner50-taletföddadeMajoriteten ärpå nivå somav

nedan.diagrammetframgårFördelningennivå av

Uppväxtförhållanden2

chefernasundersöka uppväxt-bakåt ochblickaskaInledningsvis
bildaförsökthar violika frågorocholikaförhållanden. På sätt genom

Endefamiljeförhållanden växtederas näruppfattning upp.omoss en
ursprungsfamiljensgälldesammanhangi dettaställdevide frågorav

syskonmångahurdvs.inom denna,positionenoch denstorlek egna
syskonskaran.position iochhadede

famil-imajoritetengäller uppväxtahelhet ärFör attsomgruppen
och 29syskonhar34barn. Deteller 3 ettjer med 2 är procent som

relativt få, 16 ärsyskon.två Dethar procent,är en-somprocent som
endast 8detSåledessyskon.har äroch 14sambam procent tre pro-

alltsåGenerellt harsyskon.flerhar settän somtre gruppencent som
genomsnittetbarn 2,7flermed något änfamiljerivuxithelhet upp

dettypiskadetperioden, är atthelhet under mestSverigeför mensom
ochkvinnormellanskillnaderfinnsfamiljen. Detbarn ifunnits två

famil-frånkommervanligaresmå. Det männende är attärmän, men
ivuxitkvinnoralltså fleroch dettvå barneller ärmedjer uppsomett

fler.ellerbarnmed 3familjer
inklude-ensambamforstabamdominerashelhetGruppen avsom

tillfrågadedenämligen 61kategori. Det procentäri denna avras
andrabam25 ärförstabarn. Detde är procentäratt somangersom

det 6 ärSåledestredjebarn. är procentendastoch 7 är somprocent
ellerfjärde barnfödda senare.som

vissadetfinnsochkvinnormellan mänfördelningenvi påSer
gällerkönenbäggesärskilt Förheller deinteskillnader, är stora.men

65syskonskaran,iförstabamutsträckningmycket hög ärde i pro-att
kvin-mångalikakvinnorna. Det äroch 57 procentmännencent avav

andrabarn.respektive 26 ärprocent,25 procentmän, somsomnor
i jam-kvinnor, 17andel procentdet ocksåordandra störreMed är en

syskonskaran.iellerbamtredjemed 10 ärförelse procent, mersom
betydandenågrafinnernivåerpåochvi kvinnorFördelar män

första-hela 81 ärdetnivåpå l procentBland ärskillnader. män som
nivå 2Påochnivå 2bådeandel påklart änvilket störrebam, är en

ärrespektive 53 procent,kvinnor, 61fler procentdet somänmänär
58nivåandelar påliknandeharkvinnorochmedanforstabam, män

alltsåforstabamandelennivå 3På är61respektive procent.procent
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något på nivåstörre än Den skillnaden finnsstora emellertid mellan
nivå l och de övriga.

Således kan vi utifrån dessa data detsäga regel cheferäratt att
de högsta nivåerna förstabarn ochär det finns skillnader mellanatt

storakvinnor och de intemän, att ärmen

Föräldrarnas utbildningsnivå

Vi också intresserade vilken högsta utbildningsnivå för-var av som
äldrarna hade. Om vi börjar med mödrarnasatt så kanse examen,
konstateras den generellt låg. Detatt är 54är de tillfråga-procent av
des mödrar har folkskoleexamen och 22 har grund-som procent som
skoleexamen, dvs. sammanlagt 76 endast har dessaprocent som
grundläggande examina. Gymnasieexamen eller eftergymnasial ut-
bildning utanför universitet har 14 mödrarna, medan alltsåprocent av
10 har universitetsexamenprocent något slag ingen har licentiat-av
eller doktorsexamen.

Mellan kvinnor och finns skillnadermän det gällerstora möd-när
utbildningsnivå. Det betydligt flerärrarnas mödrar,männens 81av

kvinnornas, 69änprocent, endast har grundexamen.procent, som
Vad gäller gymnasial och eftergymnasial utbildning förhållandenaär
lika, för universitetsexamen fiLkand. och ñlmag. detmen är stora
skillnader mellan och kvinnor.män Här det kvinnornasär mödrar

i första hand, 18 har sådan medansom procent, männensen examen,
mödrar i mycket liten utsträckning, 5 har universitetsexa-procent, en
men.

När det gäller hela fader bildenär naturligtvis mycketgruppens
annorlunda, den vanligasteäven för faderna folk-ävenom ärexamen
skola. Det 40 fádernaär har folkskolaprocent och 14av som procent

har grundskola, dvs. majoriteten eller 54 harsom endastprocent
grundläggande Det 21är har gymnasie- ellerprocentexamen. som
eftergymnasial och 25 har universitetsexamen,procentexamen varav
endast 3 har doktorsexamen.procent en

Även här finns skillnader mellan kvinnor och de be-män, ärmen
tydligt mindre. finnsDet liknande förett mödrama,mönster som men
betydligt mindre Fler har faderaccentuerat. medmän endast grund-

Dagens Industri, 26 februari 1997, gjordes ganskaett antalstort att ettnummer av
svenska toppchefer inte förstabarn. Bakgrunden enligt artikeln Lillebrorvar var
bästa chefen Frank J Sulloway hade konstateratatt förstabarn,en uttryckt,att grovt

dåliga chefer och syskon bra chefer. Artikelnvar lyfter naturligtvis framyngre exem-
pel på chefer inte förstabarnär och konstaterar sedan det också finnssom vissaatt
undantag. Utifrån de uppgifter denna undersökning kommit fram till finns ingensom
uppfattning bra ellerär dålig chef Den konstaterar baraom vem som det tycksen att

regel på de högsta nivåerna förstabarnvara är ochatt 81% de tillfrågadeatt påman av
den nivån förstabarn.översta Och förmodligenär det inteär övermodigt att tro att enhel del dem också skulle betraktas bra.av som

76



familjkön,Karriär,

ihögre nivåerpåfäder medoch färre ut-läggande examenexamen,
bildningssystemet.

sakeråtminstone tvåmaterialet kanpresenteradehittillsdetAv
kom-de tillfrågadedelmycketförstadetframhållas. För storatt aven

och många,utbildningsbakgrundlågmed relativtfamiljerfrån attmer
grundläggandeharendastföräldrar där bäggeharungefär hälften, en

universitets-föräldrar medrelativt fåalltsådetOmvänt ärexamen.
för-någonhelhet har28Det är procent somgruppen somavexamen.

kvin-och 3026universitetsexamenälder med män procentprocent
har mödrarkvinnorfrämstså detandra detdet ärnor För är att som

sig någondeti synnerhetutbildningsbakgrund, rörhögre närmed om
dettillmärkeSamtidigt kan vi läggauniversitetsexamen. attform av

universitets-hardär bäggeföräldrarharkvinnorframförallt är som
universitetsutbildning. Imodern hardärtotalt 24Det är parexamen.

deoch 18universitetsutbildning 14 ärföräldrarnabådafall har18 av
kvinnor.tillföräldrar

arbetsformerFöräldrarnas

årsjälva 14chefernaarbetsformerföräldrarnasefterfrågade närVi var
föräldrarnakommaifrågakundealternativgamla. De varvar omsom

rörelsereller hadearbetslösalön,hemarbetandeanställda, utan egna
sist-eller något Deanställdatill nio större.medsmå uppvarsom

företagsägare.fortsattabetecknas i dennämnda texten som
hemarbetande,för mödrarnaarbetsformendominerandeDen var

det 9anställda. Vidareoch 37 procent51 procentprocent, somvarvar
fannsoch mödrarföretagsägare 2mödrarrörelse. Trehade varegen

för möd-arbetsformerhuvudsakligatvåfanns detSåledesi livet.
anställd.hemarbetande ellerrarna,

möj-ocksåyrkesuppgifter detarbetsformer ochMed hjälp varav
mödrar.fäder och Dennaklassbestämningarligt göra typatt avaven

företagareHemarbetande,kategorier:följandepåindelning bygger
le-ställda,mindre 10medföretagareeller fler, änanställdamed 10 an

lönearbe-kategori kallasverksamhetenfunktion idande samt somen
tare.°

dehemmafruar,mödrar 61chefemasmanligadeAv procent avvar
flerbetydligtalltsåGenerellt detchefernas 41kvinnliga procent. var

ochBåde kvinnoryrkesarbetade. mänmödrarkvinnornas somav
ledare,mödrarutsträckning, 8 ärhade i procent, mensomsamma

betydligtlönearbetande mödrarandelen ärdetframförallt är som
förtillförhållande 23i män-kvinnorna, 38för procentprocentstörre

mödrar, 13fler kvinnornasnågotSamtidigt detmödrar. är avnens
företagsamhet.sigijämförelse med 8 ägnarprocent,procent som

när 1985.indelning. SeClasses, Verso,WrightsOlinalltså E.följer
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När det gäller mödrarnas yrkesintensitet fanns endast små skillnader,
de kvinnliga chefernas mödrar yrkesarbetade i högremen utsträck-

ning heltid.
Den dominerande arbetsformen för fäderna väntat attvar som vara

anställd, vilket 68 fädernaprocent Den förekom-nästav mestvar.
mande arbetsformen rörelseär med 23 och därefter fö-procentegen

Ävenmed 6retagsägare i det här fallet detprocent. 3är procent som
inte har någon arbetsform vid denna tidpunkt ej i livet, pensionärer,
etc.

Tittar vi fädernas klasspositioner, kan vi konstatera 43att pro-
helhet hade fädercent i ledande befattningar. Enav gruppen som re-

lativt hade också fäderstor företagare, lO ka-grupp som procentvar
raktäriseras företagsägare och 18 hade rörelse. Detsom procent egen

med andraär ord minoritet fädema, 26 hadeen procent,av ettsom
lönearbete.

finnsDet inga signifikanta skillnader mellan kvinnor och män,
det fler kvinnor vuxitär med fäder egenföreta-men som upp som var
och mindre andel kvinnor hade fädergare anställda.en som som var

Å andra sidan det flerär hade fäder imän ledande befattning.som
Huvudintrycket ändå både kvinnorär och i mycketatt män stor ut-
sträckning, 73 hade fäder i antingen ledandeprocent, befattningar el-
ler sig företagsverksamhetägnat i någon form.som

Om vi tittar arbetsledande funktioner hos fäderna, så finner vi
det 68att generellt hadeprocent sådan funktion.sett Detvar som en

alltsåär majoritet haft fäder i någonstor arbetsledandeen typsom av
befattning och det gäller både kvinnliga och manliga chefer. Bland
fäderna den vanligaste arbetsledande funktionen toppchef, 33var pro-

tillsammans med chef på mellannivå,cent, 32 Många, 28procent.
arbetsledare, medan endastprocent, 7 lägre chefs-var procent var

nivå. Det något fler kvinnorär män hade fäderän på högre posi-som
tioner, det gäller toppchef, finnsnär inga skillnader alls.men

indelningDen följer baseras på mödrarnas fem möjlighetersom nu
hemarbetande företagare med tio anställda eller företagaremer- - -

med mindre tio anställda ledareän och arbetare tillsammans med-
fädernas hemarbetande.fyra möjligheter, dvs. exklusive diagram-I

nedan har jagmet samlevnadsformer inomgrupperat för deramen
olika livsformema.

Alltså inalles 20 teoretiska möjligheter. l praktiken finns sjutton. Dessutom harjag
låtit företagare med 10 anställda eller i kombination med ledare respektive detmer
omvända lika med dubbel karriär DK. Blandad karriär BK och Blandadvara egen-
företagare BE dubbleras också liknandepá sätt.
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Fördelning %.kön.samlevnadsform; iochlivs-Par-,Diagram 4

SO

40

30

20

EMM

Kvinnor
KÄ

DKDE KK,BK,KE,BE, KarriärsmåföretagareDAKA,Arbetare

och detarbetarbakgrund ärkvinnliga harchefermanligafler änNågot
do-densamtidigtvilketkarriärfamiljer, ärivuxitfler män uppsom

kvinnorFleroch änkvinnorbådeför män.bakgrundenminerande
företagande i någonsigfamiljer därivuxit ägnatharmän manupp

form.
för-harchefermanligaframföralltdetockså ärVi kan somattse

år.l4 Detde ärsamlevnadsforinklassisk närlevde iäldrar varensom
isamlevnadsformerna 62 männenprocentför de avtresammantaget

gäller dessaframföralltkvinnorna,med 43jämförelse procent menav
har åKvinnornakarriärlivsformen.klassiskaför denförhållanden

samlevnadsformer. Näri blandadevuxitmestadelssidanandra upp
lik-relativtförhållandenasamlevnadsformernadubbla ärdedet gäller

artade.
likheterbådealltsåuppvisarfamiljebakgrundochKvinnors mäns
arbets-såvälutbildningföräldrarnasgällerdetolikheteroch när som

i be-cheferkvinnligahörskillnadernaavgörandeTill de attformer.
ellerblandadeilevtmödrar,yrkesarbetandehaftgradhögretydligt

i hög-deförmodligen bl.betyder attsamlevnadsformer. Detdubbla a.
föräld-bäggesjälvklartuppfattar detvid eller attgrad är somvanare

hemmaboendede harlivet dåperiod idenunderyrkesaktivaärrarna
jagkommerpraktiserarde självasamlevnadsformerVilkabarn. som

fram.till längre

Karriär3

deförbakgrundsfrågorinledningsvis någraavsnitt kommerföljandeI
Därefterbehandlas.karriärerchefernasmanligaoch attkvinnliga egna

utbildningsnivån.medbörjararbetstider. Jagaspekterolikaläggs
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Utbildningsnivå

jämförelsel med de kvinnliga och manliga chefernas föräldrar har de
själva betydligt längre utbildning, vilket bl.a. sammanhänger med den
utbildningsexplosion fart i mitten 60-talet. relativtDettog ärsom av

skillnader mellan kvinnors och utbildningsnivåer.stora Denmäns
markanta betydligt fler manliga chefer,är 54mest att änprocent,

kvinnliga, 35 har fil.mag. eller längre utbildning.procent, en
helt dominerandeDen utbildningen civilekonomexamen ellerär

jämförbar företagsekonomisk utbildning bland universitetsexamina.
Det 47 har företagsekonomiskär utbildning.männenprocent av som
Motsvarande andel för kvinnor 34 För delär har vi-männensprocent.
dare 12 civilingenjörsexamen. kvinnornasFör del detprocent är en-
dast 3 har det. Bland kvinnorna det fler harprocent ärsom som sam-
hällsvetenskapliga eller beteendevetenskapliga universitetsutbildning-

Överhuvud intrycket kvinnorna har betydligt varieradär attar. mer
utbildningsbakgrund än männen.

Antal heltidsjobb

Vi frågade också hur många heltidsjobb, längre år,än ett som man
haft sedan började arbeta. För helhet fyra hel-ärman gruppen som
tidsjobb det vanligaste Det 58 de kvinnliga che-ärsvaret. procent av
ferna de haft fyra eller fem heltidsjobb. Föratt männen ärsom uppger
det vanligast de haft åtta heltidsjobb eller fler, vilket 23att procent

Vidare det haft17 fem heltidsjobb ochärangett. 15procent som pro-
haft fyra heltidsjobb. dessaSom uppgifter antydercent är män-som

andelar betydligt spridda kvinnornas.ännens mer

Antal heltidsjobbDiagram 5 och Fördelningnivå. %.i

100
90
ao
70
60

och nivåKönáso
Eá Mnivå14°

á EM nivå2I30
nivå2K20 .á i DM nivå3,0

DKo - nivå3
5f

Antalheltidsjobb
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kvinnor generelltskillnader mellan ochfinns alltsåDet män sett,stora
hunnitunder sina karriärermycket tydligtdvs. det männenär att av-

relativt få kvin-heltidsjobb kvinnorna.fler Detverka betydligt ärän
detfem heltidsjobb, medan dethaft19 äränprocent, som mernor,

angivit hel-Hela hardraget för 45dominerande männen. procent sex
fler.tidsjobb eller

mellan nivåerna.skillnaderfinns också intressantaDet
heltidsjobb,stark koppling mellan mångafinns mycketDet atten

Samtidigthög nivå, dvs. nivå ochbefinna sig på 1och attvara man
ochockså kan befinna sig nivå 2framförallt 1kan männoteras att

heltidsjobb bakom sig.högstmed bara 3
heltidsjobbmånga olikadessa resultatInnebörden attsynes varaav

för kommatillräcklig förutsättningnödvändig inteän attär omen
karriären. uppmärk-fästerkonstaterande innebärlångt i Detta att

ocksåorganisationerna ställerde villkorsamheten upp, mensom
utanför organisa-för kvinnor ochgällerolika villkorpå de mänsom

torde rimligen såfamilj och hem.tionerna, dvs. Det attvara en av
jobb lika ofta heltkvinnor inte byteranledningarna till mänatt som

hu-krävande de samtidigt haruppfattasdetenkelt är att omsom mer
och familj.för hemvudansvar

Arbetstider

karriäryrke.haruppskatta arbetstidenofta svårtDet ettär att om man
och förbered-Ska jag räkna tankearbetetimmar arbetemångaHur är

representation har helg-mycket Hureller hemma Hurelser på resa
fickuppgifterredovisas här baseras på deut Desett somsvarerna

veckoarbetstiden under detgenomsnittligafråga denvårpå se-om
året.naste

vecka för hela 53genomsnittliga arbetstiden ärDen gruppenper
timmar, vilket 33arbetstidendominerande angivna 50timmar. Den är

timmar,de arbetar 45angivit. 11Det är sagt attprocentprocent som
deochangivit timmar 165514 attprocent sagtprocent ar-somsom

angivitarbetstiden någon 37vecka. lägstatimmar Den ärbetar 60 per
genomsnittliga arbetstidtimmar.och den högsta 75 Männenstimmar

del den timmar.kvinnornas 51 Mänoch förtimmar55 ärär uppger
arbetstider kvinnor.alltså generellt längre än

och redovi-arbetstiderna till kategorierjag reduceratNedan har tre
arbetstider.ochkvinnors mänssar

Närjag dettaheltidsjobb och VDsambandet mellan antaletundersöker äratt vara
övriga kvinnor.haft fler heltidsjobbKvinnliga har ocksåklart. VDsamband lika än
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Diagram 6 Veckoarbetstid och kön. Fördelning %.i

100
90
80
70
60

S0
40
30

KÖN20
mMän

mKvinnorådse 60-75

Timmar veckaper

Skillnaderna mellan kvinnor och i undersökningsgruppenmän är
alltså ganska betydligtDet fler kvinnor, 30 i jämfö-ärstora. procent
relse med 18 de arbetar mindremännen,procent uppgett att änav som
50 timmar och framförallt betydligt färre, 17 i jämförelse medprocent
35 arbetar timmar eller60procent, som mer.

Jämför vi arbetstiderna mellan nivåerna, så finns mycket klartett
samband med både nivå och kön. högreJu nivå desto längre arbetstid,
dvs. först kommer på nivå i klass1 för sig och sedanmännen män-en

nivåpå 2 och därefter på nivå och3 kvinnor nivå 2män samtnen
slutligen kvinnor på nivå Exempelvis det gäller arbeta 60när att
timmar eller 55 29 26 22procent- procent procent- procentmer: - -
15 procent.

liknandePå förhåller det sig jämförsätt VD på nivå lom man
med manliga och kvinnliga VD på andra nivåer. På nivå arbetarl 55

timmar60 eller det 35ärprocent män ärprocentmer, men av som
och kvinnorVD 26 arbetar timmarVD 60 el-ärprocent av som som

ler de tvåFör kategorierna dominerar istället 50-59 tim-mer. senare
mar.

Ser vi till samlevnadsform, så finns vissa tydliga Detmönster. är
67 i klassisk karriär arbetar 60 timmarmännenprocent änav som mer

vecka. Motsvarande siffror för blandad och dubbel karriär 28ärper
respektive 31 Det alltså i klassisk karriärärprocent mänprocent. som

de arbetar längst veckoarbetstid. kvinnornasFör del arbetarattuppger
kvinnor i dubbel karriär vecka kvinnor i blandad karriär.änmer per

exempelvisDet 32 kvinnorna i blandad karriärär procent av som an-
mindre 50 timmar vecka. Motsvarande andel för dubbelänger per

karriär endast 20 Och det 61 i dubbel karriärär ärprocent. procent
arbetar timmar50-59 vecka i jämförelse med i52 procentsom per
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alltså så för både kvinnor ochblandad karriär. tycksDet män attvara
karriären.karriären arbetsintensiv den blandadeden dubbla änär mer

tydliga samband, det kan denålder finns ingaMed noteras attmen
generellt de arbetar mindre.sett attyngsta uppgergruppen

Sammanfattningsvis manliga chefer längre arbetstiderhar än
materialet, vi ska samti-chefer hur delarkvinnliga oavsett men

genomgående dedet nivådigt komma ihåg l ärmänäratt som
framstår förmycket långa arbetstider. Det attsom normenangersom

organisatio-rimligen betydernivå vilketpåVD att resten avvara
till dennavill bli måste hänsyni synnerhet de VD,och tasomnen

de sig ellerOch det attutmanaroavsett anpassar genomomnorm.
arbetstid. lägre nivåer, i synnerhetbetydligt kortare Påförsöka arbeta

arbetsuppgifterna med tim-kvinnor, klaras 50-59sigdet rör omom
arbetstid.mars

under karriärenDeltidsarbete

ochförekomstenhjälp olika delfrågormedVi undersökte an-avav
redovisasunder karriären.eventuellt deltidsarbete Härledningar till

redovi-medtill deltidsarbete. börjarhuvudanledningen Jagenbart att
barn ellergrund vårdnaddeltidsarbete påochkvinnors mäns avavsa

med barn ingår.Endast deandra släktingar.
hälften eller 48andelmycketDet nästan procent-är stor aven -

vårdnad barn.deltid grund Motsvar-arbetatkvinnorna av avsom
kvin-mångaockså såDetandel for 4ande ärärmännen procent. att

fall,i mångaperioder under karriären,deltid under längrearbetatnor
deteller Vidare 17deltid i årde arbetathar är19 procent, mer.sex

delarbetet deltid i år. Förkvinnorna 2-5 männensprocent somav
perioden år.for lundantaggäller, med varatatten man,

den bland-förekommande ivanligastför kvinnorDeltidsarbete är
deltid.arbetat Mot-det 43samlevnadsformen. Härade är procent som

harkarriär Dei dubbel 37för kvinnorsvarande andel är procent.
perioder.deltid under kortaredessutom arbetat

hållervårdnad barnpå grunddeltidsarbetetinte såDet är att avav
48Genomsnittet för kvinnorminska. nämntspå är procentatt som

pendlar mellangenerationsviskvinnornasådet tycksoch attvara
genomsnitt.detta Där-underoch någranågra över procentprocent

minskar. Del-deltidantalet år de arbetattilltendensfinns attemot en
generation:varje Ikonsekvent forminskarårtidsarbete 5än ex.mer

iår, 40-deltid i 5arbetat30-talsgenerationen har 30 änprocent mer
50-talsgenerationeni llochdettalsgenerationen 21är procent pro-

hänger ocksådeltidsarbetets längdminskningDenna sammancent. av
deltidsarbetetfärre barn.generationsvis har Menkvinnornamed att

minska.alltså intetyckssådantsom
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Avbrott karriäreni

På frågan avbrott i karriären ställdes kravet avbrottet skulleattom
minst 6 månader. Vi efterfrågade också avbrottens längd i måna-vara
Ävender. här berörs endast huvudanledningen till de avbrott som re-

dovisades.
Det bara kvinnor, 49är de gjort avbrott förprocent, attsom uppger

vård barn eller släktingar i perioder 6 månader eller An-av om mer.
talet avbrott varierar. Det 19 kvinnorna gjortär procent ettav som av-
brott, 26 gjort två avbrott och endast 4procent procentsom som rap-

avbrott, vilket alltså avspeglar antalet barn. Längden påporterar tre
avbrotten i månader räknat generellt kort. Bortsett frånär några un-
dantag längden mindre årl barn.är De kan därförän helt ochper
hållet betraktas foräldraledigheter.som

kvinnornaJu desto fler avbrott, dvs. det framföralltär, äryngre
föräldraledighetens utbyggnad kvinnornaAv i 30-talsge-avgör.som
nerationen har gjort30 avbrott, i 40-talsgenerationen det 47procent är

och i SO-talsgenerationen det 59 kanprocent är Det ocksåprocent.
det vanligare kvinnor i blandad karriärär gjort avbrottnoteras att att

längre 6 månader för vård barn, 6län för kvinnor iänprocent,av
dubbel karriär, 46 procent.

familjeförhållanden4 Egna

denna dell rad resultat de kvinnliga ochpresenteras rören som man-
liga chefernas familjeförhållanden. börjarJag med äk-attegna se
tenskap/ boskap och antalet barn. Därefter följer längre avsnittettsam

de tillfrågades gällerDet deras utbildning och arbetsfor-partners.om
kvinnligaDe och manliga chefernas samlevnadsformer redovisasmer.

och därefter följer kort snitt arbetstider och arbets-ett partnersav om
ledande funktioner. Avslutningsvis hur barnomsorgenpresenteras re-
spektive hushållsgörornålen tagits hand.om

Gifta och sammanboende

Det 94 och 86är kvinnornamännen varitprocent procentav av som
gifta. Många dem, 30 respektive 38 har ocksåprocent procent,av va-
rit sammanboende. därtillLägger de enbart varit sammanbo-som
ende, 6 respektive lO har alla i fyra kvinnorprocent, utomgruppen
varit gifta/sammanboende någon gång.

Relativt många äktenskap eller samboskap har emellertid upplösts.
Det sammanlagt 32 de skiltär sig någon gång.procent attsom uppger

kvinnornasFör del det 37 skilt sig och förär procent männenssom
del det 29 Andra deär också varit separerade, förprocent. attuppger

Återdel 12 och för kvinnornas delmännens 9 andraprocent procent.
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har under livets gång drabbats bli änkling eller änka, for män-attav
fördel och kvinnornas del4 l Sammantaget in-procent procent.nens
har upplevtnebär det 34 minst äktenskap/samboskapatt procent att ett

frågadeupplösts. Vi också hur många vid undersökningstillfålletsom
gifta eller sammanboende. helhet detFör 87ärvar gruppen som pro-

gifta/sammanboende. För del det 91är männens ärcent procent,som
för delkvinnornas 82 Det alltså betydande skillnad,ärprocent. en

den inte statistiskt signifikant.ärmen
Sammanfattningsvis finns tendens till kvinnor i mindre gradatten

gifta, de i högre grad har skilt sig och de inte i likaän män är att att
gifthög utsträckning har sig/ingått samboskap 84 procentom av

kvinnorna.och 70 förhållandenDettamännen ärprocent av som se-
fordan länge varit kända och kvinnor i allmänhet och ocksåmän som

för kvinnliga och manliga chefergäller denna nivå.

Barn

de tillfrågadeDet 89 de har barn ochär procent attav som uppger av
dem vid undersökningstillfállet gifta/sammanboende detärsom var

har barn. många barn kvinnor och har, fram-92 Hur mänprocent som
går nedan.

Antal barn och kön. FördelningDiagram 7 %.i

S0

40

30

20

KÖN
lo 1.1

Man

:;Kvinno,0 - , -,, 2E barn l barn barn 3barn 4ellerfler

Antalbarn

Skillnaderna mellan kvinnor och tydliga fleramän är som synes
flest kvinnor inte har barn överhuvudtaget, detochDetsätt. är ärsom

kvinnor, endast har barn. si-många 28 å andraDet ärprocent, ettsom
få intedan har barn respektive har barn. detNärmänytterst ettsom

kvinnor och lika,gäller ha två barn det gällerär män näratt tremen
fler det framföralltbarn eller har det.45är män, procent, som
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kopplar ihop barn och samlevnadsformer,Om uppvisar den
klassiska karriärlivsformen tydligare koppling mellan samlevnads-en
form och antal barn. har alla barn fler deHär två eller och detmän år

utsträckning, har barn eller fler.i 53 Någotstörst treprocent,som
förvånande det också så i dubbla karriärer mycket oftaså mänär att

eller fler. hela har det.har barn Det 48är procenttre som
till har barn, så kvinnorSer vi dem det i dubbla karriärerärettsom

dominerar. kvinnorna i dubbel karriärDet 34är procentsom av som
Vidare det betydligt fler kvinnor ihar bam. blandad karriär, 54ärett

har två barn. Motsvarande siffra för kvinnor i dubbelprocent, som
Vikarriär sedan tidigare det få kvinnor38 ärär procent. vet att som

eller fler och det finns inte några skillnader mellanhar barntre sam-
levnadsformerna.

utbildningsnivåPartners

tillfrågadeVi också intresserade den de vid undersök-partneravvar
därförningstillfället sammanlevde med. Vi ställde rad frågor kringen

frågorna gällde utbildning, dvs. vi frågadeEn partnernspartnern. av
efter högstapartnerns examen.

utbildningsnivå och kön. Fördelning %.8Diagram Partners i

OO1
90
80
70
60

SO
45z40 /

30
/ KÖN2720 /-21a/ EM//10 .// -1/ mKvinnor/O -

EftergymGym FilKand FM/FL/FD

utbildningPartners

helhet magisterexamen eller motsvarande denFör ärgruppen som
har med dennavanligast. 27Det ärär ut-procent partnersom ensom

med fil. kand. ochbildningsnivå. Vidare har 20 23procent partneren
eftergymnasial få,med Det 5har ärpartnerprocent en examen.en

med doktorsexamen och relativt få,har 16partnerprocent, ensom
gymnasieexamen. Och mycket färrehar det ärpartnerprocent, vars

eller grundskoleexamen,endast har folkskoleexamen, 3 procent,som
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Generellt har alltså relativ hög utbildnings-6 procent. sett partnern en
nivå, genomsnittet ligger mellan eftergymnasial yrkesexamen och fil.
kand.

Fördelar vi utbildningsnivå kvinnliga och manliga che-partners
fer, bilden radikalt annorlunda, vilket framgårblir ovanståendeav

de sju kategorierna komprimerats till fyra.diagram där
relativ utbildningsnivå,Generellt har alltså högsett partners en

typiske chefenkan här tydligt den manlige sammanleverattsemen
eftergymnasial yrkesutbild-med har gymnasie- ellerpartneren som

chefenden typiska kvinnliga sammanlever medning, medan part-en
eller doktorsexamen.har magister-ner som en

skillnader fördelar kvinnor ochFinns det några mänom
undersöka det har jag statistiska skäl slagitnivå kunnaFör att av

likautbildningsnivåerna ytterligare: utbildning harihop Kort satts
eftergymnasial utbildning, lång utbildning fil.kand. ochmed tillupp

däröver.
mellan kvinnor och nivå respektive nivå 3Skillnaderna 2män

nivå har69 kvinnorna på 2mycket Det ärär procentstora. av som
nivåutbildning. Motsvarande andel förmed lång männenpartners

mindre, kvinnornasPå nivå skillnaden något32 35 ärär procent. av
harlång utbildning ochhar 62 männens partnersprocentpartners av

utbildning.lång39 procent
finns klara skillna-nivå och nivå och 3Mellan på l 2mänmän

jämförelsenivå avviker starkt från dender. på lMännen som nyss
nivåoch kvinnor på nivå 2 och lgjordes mellan Männenmän

med hög utbild-utsträckning,har i relativt hög 55 procent, partner
med fil.kand. ochhar 38ningsnivå. Det 17är partnerprocent som

Skillna-med magister eller doktorsexamen.har partnersprocent som
alltså mellan nivå och de övrigafinns lderna mellan män-männen

nen.
skillnader mellanSammanfattningsvis det generelltär sett stora

cheferutbildningsnivå. Kvinnligaavseendekvinnor och män partners
har långutsträckning tillsammans medlever i störst ut-partners som

tillsammans medi utsträckning leverbildning, medan störstmän
ochrelativt kort utbildning. Mellan kvinnorhar mänpartners som

kvinnor och nivå 3skillnader, mellannivå det2 mänär stora men
harden fortfarandeminskar skillnaderna, Yngreär mänäven stor.om

kvinnorutsträckning med lång utbildning ochi större partners yngre
Utbildnings-utsträckning med lång utbildning.i mindrehar partners

tycksochmellan kvinnorsglappet mäns är stort,partners men
minska.
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arbetsformerPartners

Som läsaren kanske erinrar sig presenterades föräldrarnas arbetsfor-
med hjälp uppgifter hur förhållandena chefernanärmer av om var

själva 14 år. det gäller arbetsformerNär denna frågaärpartnersvar
ställd i nusituationen, dvs. vid undersökningstillfállet. innebärDetta

familjerna befinner familjefaser.sig i olika Vissa harjust bildatatt
familj, andra mitt i skolbarnsåldern, andra har upplevt hurär uppe

barnet lämnat familjen, innebärDet arbetsfor-även yngsta etc. att
föri synnerhet kvinnorna hade varit annorlunda fråganmerna om— —

besvarats för viss ålder barnen eller viss familjefas. ti-Somen en
digare framgått har kvinnor i allmänhet, också kvinnor i karriä-men

andra karriärtidtabeller innebärDetta bl.a. hänsyn tillän män. attren,
modersroll och makaroll spelar förroll hur yrkeskarriär ochstoren
yrkesintensitet utvecklas under livsloppet.

första frågan i vår enkät berörde vilkenDen arbetsform part-som
hade vid undersökningstillfållet. Generellt den vanligasteärsettners

arbetsformen anställda. Det i74är äratt partners procent gruppen
helhet har karaktäriserats anställda, 76partnerssom som som som

för de manliga cheferna och för de kvinnliga.7lprocent procent
kvinnorna har hemmaman,Ingen harl3 männenprocentav men av

hemmafru. Både och kvinnor har arbetslösa, 3män ärpartners som
och 4 kvinnorna. Vidare det 8männen ärprocent procentav av pro-

kvinnorna har företagsägare, vilket ingaärcent partnerssomav som
bådehar. har kvinnor och harDäremotmän män partners som egen

rörelse, och8 17 kvinnorna.männenprocent procentav av
Övergripande kan alltså chefer i dessa skikt regel le-sägas att som

i äktenskap/samboskap där bägge yrkesaktiva, för-ärparter ettver
hållande alltid gäller för kvinnliga chefer. Till detta kan läggassom
delar det tidigare förts, dvs. vi har anledningattav resonemang som

skillnaderna mellan kvinnor och skulle öka betydligtmäntro att om
vi hade kännedom arbetsformerna för männens överpartnersom
livsloppet.

.tidigareSedan det harär män ärvet att partnersom en som
hemarbetande och det kvinnor har företaga-är äratt partnerssom som

med tio anställda skillnaderna mellan kvinnor ochänre mer men-
gäller kategorinvad anställda också mycket Kvinnornasmän är stora.

i mycket hög utsträckning ledare företagutöver i ochärpartners
rörelser. de kvinnliga chefernaDet 59 leverär procentegna av som

ihop med har sådant arbete. förMotsvarande andelpartners ettsom
gäller hälften,31 Omvänt 47männen är nästanprocent. att procent,

har lönearbete medan relativt fåtalmännens partners ett ettav av
kvinnorna, sammanlever med14 lönearbetar.procent, partners som

Således kan vi så här långt i analysen kvinnor och isäga mänatt
hög olikagrad har avseende arbetsformer och klasspositio-partners
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Kvinnor och lever i mycket olika äktenskapmän eller samlev-ner.
nadsformer och har dänned helt olika relationer mellan familjeliv och
yrkesliv balansera.att

avsnittl ska vi hur dessa förhållandennästa uttrycks mellanse
kvinnor och på olika nivåer. diagrammetImän nedan har jag slagit

företagare med 10 anställda med kategorin ledare.änsamman mer

9 arbetsformDiagram Partners och nivå. Fördelning %.i

100
90
8° 81
70
60

nivåKönoch55so
EQMnivå140
E36 Mnivå230 31

Knivå22520 -24
. - DMnwé314 1410

I 7 EK50 nivå3-.Egenföretagare Ledare Lönearbetare

Partnersarbetsform

Som framgår det framförallt på nivå l har hemmafru-är männen som
25 och också i minst utsträckning lever medprocent, partnersar, som

har lönearbete, 36 har ocksåDe andelett procent. större part-som en
med rörelse, 14 Av på nivå har2 15männenprocent.ners egen pro-
hemmafruar och nivå endast3 4 dvs. ha hemmafrucent procent, att

klart relaterat till nivå och generation. På förhållerär detsättsamma
sig med lönearbetar, nivå 2 49 på nivå 3partners ärprocent,som
det 53 Och relation finns vad gällerprocent. typ partnerssamma av

ledare, dvs. andelen ökar lägre nivåär vi betraktar. endaDensom
avvikelsen från detta det omvända förhållandet hem-mönster, utöver
mafruar, rörelse. harDär både nivåär 2 och 3 imännenegen en
förhållande till nivå liten, likartadl andel.men

Således kan för del nivå harmännens lsäga männenatt en
profil vad gäller arbetsform ijämförelse med nivå och2partnersegen

samtidigt själva profilen för nivå och likartad,2 3 därärsom men
på nivå 3 helt saknar hemmafruar.männen harnästan Deras partners

framförallt lönearbeten.
förhållande tilll vi sedan tidigare kvinnorna harmännen vet att en

profil. Jämför kvinnorna nivå 2 med nivå kanannan nu se
det finns likheter, klara skillnader. Likheten består iävenatt attmen

båda saknar hemmamän. skiljerDe sig däremot markant vad gäller
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och andelen har löne-ledareandelen är partners ettpartners somsom
nivå harhela kvinnorna på 2arbete. 81Det är part-procent som enav

lö-ledare och endastbetecknats 5 partnersprocent varssomner som
nivå finnsmed och Detnearbetar, jämfört 55 21procent procent

företagande.det gällerskillnader näräven eget
nivå-och i allmänhet ochmellan kvinnornaSkillnaden männen

den mellan kvinnor påalltså mycketmässigt störst ärär stor, men
nivånivå och2 männen

sammanfattning kvinnors ochNedan mänspresenteras ensom
nivå. Med klassisk karriärsamlevnadsformer fördelade på attavses

blandadhemarbetande. Medkarriär och ärgör att partnernmannen
i karriär, harkvinna ellerkarriär ärpartner somman som enavses

karriär kvinnalönearbetare. Med dubbelellerFöretagare avsesegen
i karriär, eller hari karriär hareller ärpartnerpartner en somsomman

eller fler bara kvinnor harmed anställdaföretagare 10 partners som
företagare.är

FördelningSamlevnadsform och nivå. %.10 iDiagram

100

80

60
nivåochKön

EM nivå140
EZIMnivå2
K 2nivå20
Elm 3nivå
GK nivå3Klassiskkarriär

Samlevnadsformer

arbetstidPartners

iyrkesaktiva, uttrycktarbetstider för defrågade ocksåVi partnersom
Generellt för helaundersökningstillfället.heltid, videllerdeltid grup-

ochdeltid 78deras arbetargäller 22 partnersprocentatt pro-avpen
inte hellerdeltidens längd ochingentingheltid. Viarbetar vetcent om

ganska trubbigt mått.alltsåheltidens längd. Detnågot är ettom
ochdeltidsarbete kvinnorheltids- ochvi mänFördelar partners

kvin-Endast bråkdel,mycket 5skillnaderna procent,är stora. aven
yrkes-deltid, medanarbetaryrkesarbetande männenspartnersnornas

arbetar deltid.utsträckning, 35iarbetande procent,storpartners
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Fördelar vi arbetstider på kvinnliga och manliga cheferpartners
nivåmässigt, så detta genomsnitt 35 exakt den andelär procent som

till nivå deltidsarbetar.3 tillPartners nivåmän lpartners män
ligger något 38 och till på nivå någotöver, 2mänprocent, partners
under, skillnader33 Inga mellan olika nivå-procent. männenstora

alltså, vilket intressant. Vi kan samtidigt tillär notera att partnerser
kvinnor på nivå inte alls2 arbetar deltid. Det med andra ord heltär
och hållet kvinnorna nivå i3 någon mån har deltidsarbetandesom

företagare ochtre med lönearbete. Detpartners är närmareegna en
bestämt kvinnor i blandad karriär, tillika i den generationen.yngsta
Måhända det litet, tecken kvinnor och derasär spröttett att yngre

på skapa annorlunda samlevnadsformer.är vägpartners att
det gäller så har också de deltidsarbetandeNär männen, partners

med rörelse, 22 Bland dem har lönearbetandeprocent. part-egen som
Ävenandelen deltidsarbetande 38 deär störst, procent. partnersners

ledare ibetecknats liknande grad, deltidsar-34är procent,som som
betande. del arbetar deltid oberoende arbets-För männens partners av
form. forDubbel karriär betyder i det här fallet 34männen att procent

har deltidsarbetande Kvinnorna har i dubbel kar-männen partners.av
riär alltid heltidsarbetande partners.

funktionerarbetsledandePartners

Bland de gifta/sammanboende har med någon55 procent partners
form arbetsledande funktioner, uteslutande ingående i denästanav
dubbla karriärfamiljerna. mycket majoritet kvin-Det är storen av

har med arbetsledande funktioner,73 procent, partnerssomnorna,
betydande majoritet inte har det.medan 6lmännen, procent,en av

alltså förhållande generellt, det finns ändå vissaDet är ärett som men
beroende nivå. börjar kvinnorna, harskillnader Om med så 83
kvinnorna nivå med arbetsledande funktio-2procent partnersav

förMotsvarande andel kvinnor på nivå 64 Bland3 är procent.ner.
nivåfinns skillnad mellan och de övriga. pål Av männenmännen en

nivå har med arbetsledande funktioner, pâ nivål 48 procent partners
lägre andel, nivå och2 och 3 det 36 2 37 påär procent procenten

nivå
Vilken arbetsledande befattningar har då de tillfrågadestyp av

Nedan har kvinnor och med arbetsledandepartners män partners
chefsnivåfördelats på för dem lever i dubbel karriär.som
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arbetsledande funktion och kön.Diagram ll Partners
Chef dubbel karriär. ärdelningF %.i i

50

40

/ /30
27
/if/20

, ::i:iá "
// ..10 II,
/ 7//x Emin

Å J// .I. 3 mKvinnor-0 -- - chefArbetsledare Lagre Mellanchef Toppchef

Partnersarbetsledandefunktion

manliga chefernas dominerar chefsbefatt-För de alltså lägrepartners
ningar, for kvinnornasmedan det vanligasteDenär omvänt partners.

förbefattningen arbetsledare och det40 procentmännens ärpartners
mycket få har uppgivits toppchef 3är män partnersom en som vara

endast nivå lever tillsammans medprocent. Det lär män som
toppchefer. kvinnorna mellanchefFör 39 procentär ärpartners som

den vanligaste befattningen for deras och det 27ärpartners procent av
framförallt nivå ihopkvinnorna, lever med toppchef.som en

framgått genomgången de olika aspekter hittillsSom avav som
skillnadernaredovisats de generella mellan kvinnors ochär mäns

Ävenlivssituation mycket vilka aspekter på.stora oavsett ser om
jag redovisat skillnaderockså mellan och mellan kvinnor, kvar-män
står intrycket och kvinnor hanterar helt olika livssituationer.mänatt

Avslutningsvis följer redogörelse för hur barnomsorgen löstsen
utsträckning kvinnoroch i vilken och utför hushållsarbetemän

hemma.

Barnomsorg

barnen gällde vilken omsorgsformFrågan varitom omsorgen om som
den främsta under förskoleperioden. vi alltså bad denTrots att om

omsorgsformen, fått flera förkrys-främsta så har många medsvar
sade alternativ. finns sannolikt framförallt förklaringar tillDet tre

förmodligendetta. det första det så olika barn i familjen haftFör är att
förskoletiden haftolika lösningar under eller barn olikaatt samma

lösningar. det förmodligen tillfrågadedet andra också så deFör år att
cheferna flera olika omsorgsformer samtidigt,använder dent.ex.
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andre föräldern plus offentlig sig självmän, plus någotomsorg an-
kvinna, offentlig eller privat plus andra familjemedlem-nat omsorg

det tredje harFör alltså del de tillfrågade förmodligenetc.mar, en av
velat markera offentligutöver så det de elleratt t.ex. part-omsorg var

hade huvudansvaret.nern som
det följandel innebär kategorin själv den+ tillfrågade självatt

eller själv tillsammans med någon omsorgsform främst stått förannan
liknandePå förhåller det sig med kategorinsätt den andreomsorgen.

+, dvs. den andra eller den andra plus någon omsorgsformannan
gäller. Privat och offentlig har utökats med kombina-omsorg omsorg
tioner innehåller praktikant, andra familjemedlemmar, till-etcsom

med privat eller offentlig Kategorin innehål-annatsammans omsorg.
ler familjemedlemmar,andra praktikant, båda föräldrarna plus något

andra alternativ överhuvud.annat samt
Om vi givet dessa förutsättningar fördelar dessa kategoriseringar
barnomsorg på kvinnor och får följande diagram förmän,av

gifta/sammanboende med barn exklusive de har fyllt i till-som
lämpliga alternativ:

barnomsorgDiagram 12 Typ och kön. Fördelning %.iav

100
90
80
70
60

50
40

KON%20
mMan.lo En I/. .., 6 . EKvinnor- VO i - 1-Själv Andre Privat Offentlig Annat+ +

Barnomsorg

Som framgår det två barnomsorgär dominerar,typer att part-av som
med hjälp någon omsorgsform främst stått för omvård-nern av annan

naden och den offentliga barnomsorgen. Samtidigt kan också kon-
idet det fallet uteslutande sigstatera nästanatt rör männensena om

omsorgsform och i det andra i betydande grad kvinnornas.om
För alltså den dominerande omsorgsformenmännen är att partnern

hjälpmed någon förstått omvårdnaden. Det 67är procentav annan
detta alternativ. detDärnäst 25 of-ärangett procent angettsom som

fentlig barnomsorg. Alternativen privat eller vad beteck-omsorg som
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finns ingenfå sigdet Detanväntärannatnats somav. mansomsom
främst stått förtillsammans med någoneller självsjälv om-annan

vårdnaden.
dedet alltsågäller kvinnorna 13detNär är attprocent som anser

kanske har sin förklaring iomvårdaren, vilketvarit den främstasjälva
kvinnorkarriärtidtabellerna, dvs. det mångakvinnligade är star-som

karriärlyft efter det barnen läm-sinaåtminstoneeller gör attstoratar
den andrekvinnor, harforskoleperioden. Få 9 attprocent, angettnat

relativt få har den privataochhaft huvudansvaret omsorgen som
omvårdnadsformenomvårdnadsform. dominerandeDenfrämsta är

vilket kvinnornaoffentliga barnomsorgen, 51den procentsagt avsom
kvinnorna har högdet också så detTypiskt ärär att ensomnoganger.

detkategori kankategorin dvs. denandel i sägas storaannat, varasom
pusselalternativet till offentlig barnomsorg.

Åldersmässigt dentendenser vad gällerfinns följande Avmännen:
uppgivit andre ochden 14generationens har 71äldsta män +procent

generationendenoffentlig barnomsorg. 1 är motsvar-yngstaprocent
ål-respektive dvs. i den39andelar 61ande yngstaprocent,procent

altemativ.inte några andrafinns hellerdersklassen
från bland deSjälv minskar 40gäller:kvinnornaFör procent+

frånoffentlig barnomsorg ökarbland de ochäldre till 4 procent yngre
andelarna for de andra alter-uppgivnatill De5820 procent.procent

alternativetemellertidoregelbundet Detvarierar pånativen sätt. ärett
de omkringdominerar bland 40annat resterar.procent somsom

uteslutande, 93klassiska karriären hari denMännen nästan pro-
eller plus någondetmarkerat är partnern partnernattcent, somannan

de manli-gäller också för 64för omvårdnaden. Dettastått procent av
härdubbel karriär, dvs.karriär och 56 iblandadcheferna i procentga

andel då ståttsamlevnadsform ochmellansambandfinns partnernett
samtliga densamtidigt det förbarnen män ärför somomomsorgen

fler idetomsorgsformen. Ochdominerande är mänklart väntatsom
i32offentlig barnomsorg,karriär ändubbel använt procent,som

karriär,blandad 27 procent.
dominerar ochdet offentlig barnomsorgdelkvinnornasFör är som

form,denna 55dubbel karriär dekvinnorna i använtär mest pro-som
Vi kan ocksåi blandad karriär.för kvinnorna41 procentmotcent

betydligt grad, 18karriär i högrei blandadkvinnor procent,notera att
Kvinnorna iomsorgsform.främstaföräldernandredenangett som

övrigtandel,betydligt lägre 5 1härkarriär hardubbel procent.en
omsorgsformernaAvslutningsvis vill jag visaskillnader.finns inga

karriärer.i dubblaoch kvinnorfor män
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barnomsorg. Chef dubbel karriär. Fördelning13 %.Diagram Typ i iav

100
90
80
70
60

S650

y i
40 á
30 / r20

/ ZMän10 Å-En W A mKvinnor0 . .Själv Andre Privat Offentlig+ +

Barnomsorg

Hushållsarbete

i vilken utsträckning de tillfrågade utförde hus-Vi frågade också som
frånhållsarbetet hemma skala inte alls till helt och hållet.en

gifta/sammanboende får vi följandevi återigen till demSer ärsom re-
kvinnliga och manliga chefer:sultat fördelat på

hushållsarbete gifta/sammmanboende, kön.Fördelning14Diagram av
Fördelning %;i

90
80
70

50
40
30
20

V2
hälften hälften hälften helt hålletoch

Utförthushållsarbetethemma

visar skillnaderna mellan kvinnor ochdiagrammetSom är män
utförflesta har uppgivit demycket 66De männen, procent, attstora.

inte utförhushållsarbetet.mindre hälften Det 12ärän procent somav
hälften.de utförockså 20hushållsarbete, attprocent som ansermen
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få,Det 2 uppgivet de utför hälftenär änytterst procent, attsom mer
hushållsarbetet, vilket däremot det vanligaste från kvin-är svaretav

det46 Dessutom 10 de stårärprocent. procent attnorna, som anser
för allt hushållsarbete. Vidare det inte någon kvinna inte allsär som
sysslar med hushållet och endast utför13 mindre änprocent som
hälften. 31 de utför hälften hushålls-Det är procent attsom anser av
arbetet.

vi gifta/sammanboendeSer på och dessutom ställer kravet deatt
ska ha hemmaboende barn blir resultatet i princip detsamma. endaDe
märkbara skillnaderna det istället för4 l0är äratt procent procent av
kvinnorna utför hushållsarbetet helt och hållet och 20 procentsom

utför mindre hälften istället för Således har intel4än procent.som
barnens i hemmen marginell förbetydelse arbetsdel-närvaro änannat
ningen. finns inga tydliga samband ålder/generation,Det med men
ytterligheterna hos både kvinnor och med andraDetmän. äravtar
ord färre inte utför något hushållsarbete fleralls och detmän ärsom
kvinnor hälftenmindre och färre hushållsarbetetgör än görsom som
helt och hållet.

det i klassiskSom karriär i minst utsträckningväntat är mån som
utför hushållsarbete. Samtidigt finns inga differenser mellan imän
blandad respektive dubbel karriär barn bor hemma elleroavsett om

i båda fallen omkringDe 23 delar hushållsarbetetär procent som
och omkring utför68 mindre hälften. Resterande del,änprocent som

inte9 de alls utför hushållsarbete.procent, attuppger
delkvinnornas vad redan det intressantFör är, utöver nämnts,som

kvinnor i dubbel karriär de utför störreatt notera att angett att en an-
del hushållsarbete kvinnor i blandad karriär barnen borän oavsett om
hemma eller 56 kvinnorna i dubbel karriärDet är t.ex. procent av

hälften hushållsarbetet. Motsvarande andel förgör änsom mer av
blandad karriär 43är procent.

till och hushållsarbeteSer barnomsorg kan vi alltså återigen
skillnaderna mellan kvinnliga och manliga chefer mycketsäga äratt

regel har eller har haft förDet är männensstora. att partners ansvar
barnomsorgen under förskoleperioden och det i högre gradär ännu re-
gel deras sköterdet hushållsarbetet. Samtidigt haräratt partners som

också kunnat det relativt skillnader i oli-mellanär mänatt storase
samlevnadsfonner, därka den skillnaden visar sig mellan klas-största

sisk sidan och blandad och dubbelå å den andra.ena
del ikvinnornas det huvudsak de själva och/eller den of-För är

fentliga för omvårdnadenbarnomsorgen står barnen. detNärsom om
gäller hushållsgöromål, det majoritet har huvudansvar,är en som men

tredjedel delar och liten del mindre hälften.gör änansvareten en
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Det alltså i två olika världarär kvinnliga och manligastort som
chefer lever i vad gäller dessa Förhållanden Män och kvinnor, i dubb-

karriärer lever i dessa hänseenden olika liv.t.ex.,

Karriär familjeliv5
-

Vi ska på några frågor direkt berör förhållandet mellan kar-nu se som
riär familjelivoch och därigenom förhoppningsvis få ytterligare per-
spektiv på hur kvinnor och på dessa förhållanden.män Förstser
kommer jag redovisa resultat från några frågor berör upplevdaatt som
hinder i karriären. Därefter kommer presentation resultat frånen av
frågor behandlar vad vi kallat personliga uppoffringar i karriären.som
Allra sist redovisas förekomst överansträxigning.symtomav

Hinder karriäreni

första fråganDen gällde karriär utgjort något hinder förpartnernsom
den karriären. dominerandeDet för helhetsvaret äregna gruppen som

endast 18 upplevt karriär hinder för denatt procent partnerns ettsom
karriären. Vi sedan tidigare det huvudsakligen kvinnorvet att äregna

har med karriär eller överhuvud harpartners nästanpartnerssom som
uteslutande arbetar heltid. nedanståendel jag intetarresonemang
hänsyn i vilken grad de upplevt hinder, endast de upplevt hin-utan att
der. från några få kvinnorBortsett i dubbel karriär markerat hin-som
der i hög grad, ska det graden hinder markeratssägas att ärav som
måttlig.

alla gifta/sammanboendeAv detmän 9är är procentsom som
upplevt karriär hinder för den karriären. kvin-Förpartnerns som egna

motsvarande andel 32 vilket alltså innebärär klaraprocent,norna
skillnader.

i klassiskaMän karriärer upplever inga hinder alls, vilket imän
blandade karriärer knappast heller 5 i dubblaprocent. Män kar-gör
riärer, 20 och kvinnor de upplevt hinder grundprocent, är som av

karriär. kvinnor iFör blandad karriär det 31 ochpartnerns är procent
för de i dubbel karriär 35 procent.

inställningPartnerns till arbetet

Partnerns inställning till arbetet oftare markerat hinder,är ettsom
det här också och mestadels sig måttliga markeringar.även rörom om

Det 26 något markerat inställningär sättprocent att partnernssom
utgjort hinder under karriären, i vissl5 mån och resterandeprocent

fördelas dell markerande svarsalternativen. Detprocent ärmer
uteslutande kvinnor inställning i högnästan angett att partnernssom

grad hindervarit i karriären.ett
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bland de manliga cheferna och blandDet 25 26är procent procent
de kvinnliga markerat inställning hinder. Serpartnems ettsom som
återigen sambandet med samlevnadsform finns det två huvudkate-
gorier andra upplevt inställning till arbetetän partnernssom mer som

karriären, klassiska dubbla. förstahinder i den och den detFör ärett
klassisk karriär. har den högsta andelen markeratdet i Demän som

tredje i dubbla karriä-hinder, Män36 Det är änprocent. mer var man.
slutligenockså till del markerat hinder, liksomhar 31stor procent,rer

karriärer,kvinnor i dubbla 29 procent.
tyckas förvånande i klassisk karriär de ikanDet ärmänatt som

inställning till arbetet hin-utsträckningstörst angett ettpartners som
förklaras deras sig föra ojämnder, att partnersnog av anser enmen

mindre och med famil-kamp för få dem arbeta umgåsatt att t.ex. mer
fysiskt, tolkar alltsånärvarande både psykiskt ochjen, Jagetc.att vara

inställning inte alltigenomsituationen så utgöratt partnerns en upp-
kraft. det gäller de dubblaretarderandemuntrande, Närutan snarare

tänkas karriärema i sig hinder forkarriärema kan det utgörattsnarare
optimaltvarandras genomförande sätt.ett

kvinnor och i blandade karriä-Samtidigt kan både männoteras att
in-utsträckning,i minst 19deär procent, att partnernsanserrer som

utgjort hinder i karriären. På ellerställning till arbetet sättett annatett
samspelt.samlevnadsfonner denna synpunkttycks dessa vara meraur

eller andra släktingarOmvårdnad barnav
vårdnaden barn elleri vilken utsträckningVi frågade också avom

karriären.hinder för densläktingar uppfattatsandra utgöra ett egna
markerat omvårdnadgällerhelhet 44För att procent attgruppen som

utgjort hinder i karriären. 23andra släktingar Detbarn eller är pro-av
i ganska hög grad.i viss mån och Reste-15 procentangettcent som

eller imarkerat i hög gradoch kvinnor harrande 1 l 16 procent man
harjag därför reducerat svarsalter-fortsättningenhög grad.mycket l

alls, i viss mån och ganska mycket.dvs. intenativen till tre,
upplevelser mellan kvinnor ochskillnader ifinnsDet män.stora

omvårdnadinte alls upplevt67Det männen ettär procent somav som
för kvinnornaMotsvarande andel 41hinder i karriären. är procent.

upplevt hinder, så det tveklöst sågäller gradenOch det ärnär attav
utsträckning, i förhållande tillbetydligt 34kvinnorna i större procent

i karriä-ganska hinderupplevt omvårdnadenl 1 stortettprocent, som
för ochrelativt lika, dvs. 25viss mån 22l männenär procentren.

för kvinnorna.procent
fråga hjälp samlev-belyses denna mednedanstående diagramI av

nadsformema.
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Vård barn och släktingarDiagram 15 karriärhinderav som
och samlevnadsform. Fördelning %.i

samlevnadsformKön
E KlassiskkM
IE35 MBlandadk5

ø E MDubbelká /.
18 VJ. KBlandadk

y . //7 mKDubbe|k.- GanskaIvissmån mycket

Karriärhinder:vård barnellersläktingav

vi kan det inga avgörande skillnader mellan kvinnor i blan-Som ärse
dade respektive dubbla karriärer. har ungefär erfarenheterDe samma

framföralltoch upplevelser, gäller det de i grad, 35att samma pro-
markerat alternativet ganska mycket. Skillnaderna i förhållan-cent,

alltså slående, vi ide till kan ocksåmännen är männotera attmen
samlevnadsforrner har mycket olika erfarenheter. i dubblaolika Män

de i relativ hög utsträckning upplevt omvård-karriärer signalerar att
i karriären.naden bam hinderettav som

Hushållsarbete

i gifta/sammanboende markerat hus-Det 32är procent gruppen som
hinder något vanligastehållsgöromål Detsätt. är ävensvaretsom

och det bara kvinnor gjorthär i viss mån, 21 är nästanprocent, som
markeringar.starkare

Generellt det skillnader mellan kvinnors och mänsärsett stora
hushållsgöromålen hinder i karriären.upplevelser Det 81ärsomav

överhuvud inte detta hinder,männen angettprocent som som me-av
kvinnorna på något gjort det. Framförallt detdan hälften ärsättav

hushållsarbetet irelativt kvinnor, 22många procent, attsom anser
for den karriären.grad utgjort hinderbetydande ett egna

Även kopplas till samlevnadsform följande vis.denna fråga kan
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Diagram I6 Hushållsgäromål karriärhinder, samlevnadsform och kön.som
Fördelning %.i

100
90
80

70

Kon samlevnadsform
á

E MKlassiskk40
E MBlandadk30
E DubbelkM20
Ki, KBlandadk

u E DubbelK k
Ganskamycket

Karriárhinder:hushállsgoromál

Sambandet här mycket tydligt. Från den klassiskaär även karriärlivs-
formen med dubbel karriär till kvinnoröver med dubbelmän karriär,
så ökar andelen tagit denna fråga hinder. Ochettsom upp som ser
till dem vilka starkare markerat hushållsgöromål hinder, så ökarsom
andelarna drastiskt från via0 9 till 25 Kvinnor iprocent procent.-
dubbel karriär alltså de iär utsträckning dessastörst attsom anser
uppgifter varit hinder, medan i dubbel karriär intemännen något
direkt avgörande avviker från de andra i sinasätt upplevelser.männen
Som läsaren kanske erinrar sig, detjust kvinnor i dubbel karriärvar

utförde hushållsarbete samtidigt i dubbel kar-mest männensom som
riär inte gjorde insatser i blandadstörre karriär,än männen tidigarese
avsnitt.

Personliga uppoffringar

Nedan ska jag redovisa två aspekter, tid med barnen och tid med part-
hand, vilka ingick i det avsnitt huvudfrågatu Iner man vars var:

vilken utsträckning gjorde följandeDu personliga uppoffringar for att
komma dit där idagDu är

Tid med barnen

helaFör gäller det typiska gjortatt mest ärsvaret attgruppen man
personliga uppoffringar i ganska utsträckning. Det 33stor är procent

det. få,Det 6är inte alls.angett Däremotprocent, angettsom som
det många angivit i litenär utsträckning, 25 Vidare ärprocent.som

det 27 i utsträckning och 9 i mycketprocent uppgett stor procentsom
utsträckning.stor
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nedanståendel tabell har jag reducerat svarsalternativen till ochtre
fördelat kvinnorpå och med bam.mänsvaren

Diagram Personlig uppoflring:I7 för lite tid med barn och kön.
ördelnF %.ing i

40

30

20

KÖN10 /
f: Män%

BKVIHHOF0
alls/litenInte Ganskastor

Personliguppoffring:förlitetidmedbarn

Som har kvinnor och helt olika uppfattningar i dennamänsynes
fråga. har uppfattningenMännen de i mycket utsträckningstörreatt
offrat tid förmed barnen komma dit där de idag. Detatt är är t.ex. ex-
akt lika många i utsträckning gjort dessa uppoffringarmän storsom

det kvinnor inte alls eller i liten utsträckning sigärsom som anser
det.gjort

Som vi minns har generellt fler barn, arbetar själva längremännen
tid, har i utsträckning med deltidsarbete, ochstor partners etc., anser
alltså de själva inte haft tillräckligt med tid för barnen. Kvinnorna,att

i många fall själva arbetat deltid, har färre barn, arbetar någotsom
mindre i tid, alltså generellt den uppfattningen de inteäretc. attav
offrat så mycket tid med barnen for karriärens skull.

Antalet barn tycks ha liten betydelse för de uppfattningar bådesom
och kvinnor framför. delFörmän återhållnamännens är svaren mer

bara har barn, vilket mycket få har,när ett män ärman men annars
inte kopplade till antal barn. På liknande förhåller det sigsättsvaren

med kvinnorna, dvs. de har eller två barn i högre gradettsom anger
de inte alls eller i liten utsträckning gjort personliga uppoffringaratt
det gäller tid med barnen.när

Fördelar dessa samlevnadsform får följande resultat.svar

Jag harjämfört de kvinnor uppgivit de arbetat deltid med dem uppgivitattsom som
de arbetat heltid. finns inga samband.Detatt
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uppoffring: förPersonlig lite tid med barn;Diagram
samlevnadsform och kön. Fördelning %.i

80

60 - Kön samlevnadsform
m Klassiskki M40
E BlandadkM5
E DubbelM kZ0

17 ä BlandadkK
Z.- x KDubbelk.-. ialls/liten Ganska StorInte stor

Personliguppoffring:förlitetidmedbarn

kvinnor mellan kvinnorSkillnaderna mellan och och ochmän män
inbördes mycket olika i klassisk karriär iDet är män störstut. somser

inte haft tillräckligt tid forutsträckning de med barnen. Inteattanser
alternativet inte alls/liten utsträckning och helanågon 71anger pro-

i karriärer och ii utsträckning. blandadeMän mänstorcent anger
har näraliggande uppfattningar, i dubbladubbla karriärer mänmen

i allmänhet de i lägre grad har gjort dessakarriärer någotattanser
uppoffringar.

vi kvinnor med blandad respektive dubbel karriär kanJämför se
för i dessajämförelse får liknande resultatdenna männenatt som

helasamlevnadsformer, fastän betydligt markerat. 47Det är pro-mer
karriärer de inte alls eller ikvinnorna i dubbla attcent som angerav

förutsträckning inte haft tid med barnen. Motsvarande siffraliten
kvinnor i blandad karriär 35 Och det 17är ärprocent. procent av

karriär i utsträckning,kvinnorna i dubbel 35 procentstorsom anger
uppfattning.kvinnorna i blandad karriär har dennaav

fortfaran-den samlevnadsformintressantDet är attatt notera som
ilevande och alltjämt praktiserasde män överstaär en norm som av

den klassiska karriärens inäringslivet, dvs. män, störst ut-toppen av
inte fått tid önskat dem.sträckning markerar barnen den deatt som ge

arbetar desto tid med barnen tycks alltsåmindreJu mänpartnern mer
4missat. Samtidigt alltså ocksåde och barnen kan attatt seanse

dubbla karriären,samlevnadsform modern, dvs. denden är mestsom
iframförallt för kvinnor, den kvinnor ochför mänärmän, varsmen

Närjagjämför hemmafru/deltidsarbetande med har hel-med mänmän partner som
mycket tydligt.detta sambandtidsarbetande ärpartner
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för karriärensde offrat tid med barnenutsträckningminst attanser
skull.

handTid med på tupartner man
inte degifta/sammanboendevaritmångaDet attär som ansersom

devanligastehand.på Dethaft tid med är attsvaretpartnern tu man
för karriärensutsträckning offrat tid medtillfrågade i partnernstor

iVidare detdet. 12skull. 37Det är procentär procent somansersom
medan endast 16utsträckning det,mycket procent attstor anseranser

slutligengjort det. 35utsträckning Deteller i litende inte alls är pro-
medde inte haft tidutsträckningi ganska part-attstorcent ansersom

hand.på tu mannern
har barn,för kvinnor ochuppfattningarna ärJämför män som

Hälfteninte särskiltkvinnor ochmellanskillnaderna män stora. av
liteutsträckning tillbringatde iheltdem överens storär attt.ex. om

alls el-intenågot fler kvinnorSamtidigt dettid med ärpartnern. som
partnern.tid medde försakatutsträckningi litenler attanser
beroendeuppfattningar finnsdeNedan presenteras sam-som

levnadsform.

samlevnadsformför lite tia meduppoflring:Personlig9Diagram I partner;
Fördelningoch kön. %.i

100

80

60 61 samlevnadsformKön
50

KlassiskM k. 44.40 43
. .w E BlandadkM
-.- Z DubbelkM20 I

66 BlandadkK14 1313 -.-/ -..7 Zlknubbelk/ i -.--o ., StorGanskaalls/litenInte stor

uppoffring:förlitetidmedPersonlig partner

medinte umgåttsi utsträckningdedemviSer att storansersom
i olikamellanskillnadernahand,på männenärtupartnern sam-man
klassisk kar-ibetydande. 72levnadsformer Det männenär procent av
tillsammansfrån tidutsträckning avståttuppgivit de iriär storattsom

Jag uppgivitdemarbetat deltid meduppgivit deharjämfört de kvinnor att somsom
utsträckningkvinnorna i mycketdeltidsarbetandeheltid. De störrede arbetatatt anser

haft tid medde inte partnern.att
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med hand. Hälften ipartner dubbeltu karriär harmännenman av
uppfattning och i blandad karriärmännen det 43ärsamma av procent.

Jämför slutligen kvinnorna kan vi det kvinnor i blandadärattse
karriär i högre grad, 61 markerat de i utsträck-procent, attsom stor
ning inte tillbringat tid med hand.partner tu man

På denna fråga, precis för tid med barnen, det alltså iär mänsom
klassisk karriär i utsträckningstörst de avstått tid medattsom anser

samtidigt det kvinnor i dubbelpartnern är karriär i minstsom ut-som
sträckning det.anser

tycksDet arbetet och tid med barnen ändåsom om utrymmeger
för det gäller kvinnor i dubbelnär karriärpartnern och som om
mycket arbete inte tid for varken barn eller det gällernärpartnerger
klassisk karriär.

Generellt alltså både kvinnorär ochsett tidmän överens attom
tillsammans med hand i utsträckningpartnern tu stor sattsman
undantag under karriären, vilket förvisso kan lågmäld,sägas vara en

ändå allvarlig signal.men

Överansträngn ing

Vi frågade också "hur ofta har Du upplevt symtom överansträng-
ning, utmattning, ångest eller känslor utbrändhet. Det ärsom av
bara 25 de inte alls upplevtprocent påatt överan-symtomsom svarar
strängning. Det 33är de sällan upplevt sigprocent attsom uppger

överansträngda och 29 de ibland upplevtprocentvara attsom anser
sådana Slutligen det 12 oftasymtom. är haft sådanaprocent som
upplevelser och endast 1 mycket ofta haft det. nedan-Iprocent som
stående presentation gifta/sammanboende med barn fördelade påav
kvinnors och upplevelser har jagmäns reducerat svarsalternativen på
så ofta och mycket oftasätt sammanförts tillatt ofta.

Som framgår det skillnaderär mellan kvinnors ochstora mäns
upplevelser. betydligtDet hälften,är 59än kvinnornaprocent,mer av

överansträngning.ibland eller ofta upplevt Motsvar-symtomsom
ande andel för 27männen är procent.

Jag harjämfört de kvinnor deltidsarbetat med de kvinnor alltid heltidsar-som som
betat det gäller överansträngning.när Resultatet inga skillnader finns.är När jagatt
gick vidare och undersökte samlevnadsforrn deltid/heltid, visade sig deltidsarbetan-+
de kvinnor i blandad karriär de hade flest upplevelser överansträngning.vara som av
Det alltså inte så det deär deltidsarbetande kvinnornaäratt har minst upplevel-som

överansträngning och de heltidsarbetande vilket skulle kunnaser av mest, vara en
rimlig hypotes. Snarare Varför däremottvärtom. svårtår på, det kanatt svara men
tänkas de kvinnor deltidsarbetat i högre grad fåttatt sig. Deltidsarbete isom anpassa
sig i högsta grad anpassning,är inte bara till barn och familj, fastmer tillen utan
uteblivna karriärchanser, detFör väl inte uttryck förär de fåttetc. fullfölja sinaett att
arbetsuppgifter, fast på deltid
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Upplevelse kön. FördelningDiagram 20 %.överansträngning; iav

S0

4°
i:~1%—.

Z:

g
á

§23...,
0

Sällan Ibland

Upplevelseöveransträngningav

harjag reducerat svarsalternativen ytterligareföljande diagramI när
samlevnadsformemas fördelning.vi påser

Upplevelse samlevnadsform.Diagram 2 äveransträngning;av
Fördelning %.i

loo

80

60 61 samlevnadsKön54
E KlassiskM k40
E BlandadkM
E MDubbelk2°
ü KBlandadk
ZF." Dubbelko K

IblandelleroftaSällanelleraldrig

Upplevelseöveransträngningav

kvinnor och kan ocksåskillnaderna mellanHär kvarstår män, men
litenkarriärlivsformen de i mycketi den klassiskamän äratt somse

blir också tydligt bådede varit överansträngda.grad Det attattuppger
blandad karriärlivsform de ioch kvinnor i är större ut-män som
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sträckning upplevt överansträngning i jämförelse med dubbla karriä-
rer."

beståendeDet resultatet får alltså kvinnornamest isägas attvara
mycket hög grad de sig ha upplevtär säger överan-symtomsom
strängning. Kopplas detta till vad jag tidigare redovisat kan ut-nog
fallet på denna fråga det pris de kvinnliga cheferna betalar förses som
den balans mellan arbets- och familjeliv de försöker upprätthållasom

alltför mycket stöd sina En aspektutan dettapartners.av annan
förhållande det det pris kvinnornaär säga får betalaär föratt att att
organisationernas karriärtidtabeller inte förändrats/anpassats till att
cheferna kvinnor såväl har barn, familj och yrkesarbe-mänsom- —
tande partners.

Vi harju också tidigare konstaterat i synnerhet de imännen,att
klassisk karriär, betalar sitt pris: för lite tid med barn och partner.

illustrerarDetta såvitt jag kan förstå de ändpunkter blir resultatetsom
den dominerande manliga för chefsarbete: De mänav normen som

sköter jobbet/karriären förstai hand till priset minst tillba-sagtav en
kahållen roll förälder och make och kvinnor försöker skapasom som

helhet karriär och familj till priset de i hög utsträckningatten av av
ibland eller ofta överansträngda.är

6 Slutord

Denna genomgång har olika belyst varför kvinnor kan hasätt stora
svårigheter nå respektive inom näringslivet underatt toppenvara
nuvarande förhållanden. En kulturen för hurmän sättergrupp en
toppchef ska hur arbetet ska organiseras, de densätteretc,vara, men
naturligtvis samtidigt för kvinnor och andra och derasmän partners.
Enligt min mening bygger denna arbetsorganisation fortfarande på en
karriärlivsform med hemmafru och manlig karriärtidtabell, dvs.en

ska kunna i den världenmän och mycket litetgöra i denstort stora
lilla världen. Kvinnor och lever alltså i huvudsak skilda karriär-män
liv, i olika samlevnadsformer. På så skapas och återska-typer sättav

skilda förutsättningar För kvinnor och i karriären.mänpas
Kvinnor lever i mycket hög grad i någon form dubbel karriärav

och samlevnadsform så deras uteslutandeoavsett är nästanpartners
heltidsarbetande. de flesta falll leder det till det kvinnorna iäratt som
sista hand balanserar de synkroniseringssvårigheter uppstår. Visom
har olika uttryck för detta olika karriärtidtabeller, olikasettovan ar--

"Jag har ocksåjämfört kvinnor och har heltidsarbetandemän männen partners.om
Då har alltså alla hemmafruar och deltidsarbetande bortfallit. innebärDettapartners

det finns 124 kvar. Männens andelar ökar, till 39 %att respektive 32 %par som
ibland eller ofta upplevt på överansträngning, relationernasymtom ärmen annars
mellan blandad karriär och dubbel karriär desamma och förhållandet till kvinnorna
ändras alltså inte på något avgörande sätt.
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för vadfå uttryckVi haromsorgsformer,olikabetstider, settetc. som
samlevnadsform.äktenskapsymmetriskaskulle kunna oavsettvara

utsträckning iisidan, leverå andraMajoriteten männen, storav
klassiska kar-densina dragmångalånarsamlevnadsformer avavsom

för hemMajoritetenriärlivsformen. männens tarpartners ansvarav
kontinuer-ellerdeltidsarbetarhemmafruar,deantingenfamiljoch är

minoritetkarriär. Det männenochyrkesarbetar ärligt gör somaven
ilevermindre del demkarriärer ochdubblalever i symme-av somen

äktenskap.triska
tid-ochmanlig karriärnormkravmännensOrganisationernas

ochför kvinnorproblematisktdetpraxistabell skapar görsomen
karriärtidtabellerutforma andraambitionersymmetriskamed attmän

karriär-familjeliv. karriärenmanligaDenhelhetenpåbaserassom
karriärer ochkvinnligamedkonfliktstår ikarriärtidtabelleroch dess

karriärtidtabeller.
organisa-förborde inteförhållandenDessa gynnsammavaraens

bara kvinnorintedetsikt attpå längretionerna t.ex. uppgavsomvar
därförochsträngningpåofta haftelleribland överande symtom sna-

organisa-diskussion hursyftandeallvarligttillupphovrast omenge
ska kunnaochbåde kvinnorforbör mäntionen/arbetsplatsen attutse

tillhänsynoch medrimligtpåchef/ledarskap sätt tagenutföra sitt ett
insiktenmedbör förasdiskussionen attfamiljeliv.och Denbarn om

tydligaoch haframtidsinvesteringavgörandeochgällerden tungen
genomförande.tidtabell försåvälhandlingsplaner ettsom en

Litteratur

chej3familjerslivet. Omochjobba förför jobbet1993 LevaAndersson,Gunnar var-
SymposionStehag/Stockholm:samlevnadsformer.ochdag

rela-wiveshusbandsandoforientationsand familyCareer1970:Bailyn, Lotte
97-113sid.Relations, 22,happiness. Humanmaritaltion to
MacMillanLondon:ofthe1991: nCynthiaCockbum, women.way

och kvin-familjeryperLivsformer,1987 HverRahbek veje.LoneChristensen, vore
Etnologiskt ForumLyngby:deliv.

Red. Gunnar1996.Gessertillsociologer Bengt19mångfald. FrånochEgensinne
FörlagArkivLund:Andersson.

Lyngby:Centraldirigering.Livsformerfolkglemte1983 DetThomasHøjrup, og
Etnologisk Forum

livs-utvecklingkärlek EnArbeteCh 1993Karlsson, JanLiselotteJacobsen, av
Förlag.Lund: Arkivformsanalys.

Classes. Verso1985OlinWright, E
PlutoLondon: Pressfamily.of theCritical theory1978MarkPoster,

harnivåerhögreAtt alltledarskap påkvinnorvanligare utövarblivitdet att numera
theCynthia Cockburn,1nSeorganisationerna.ispår t.ex.någrainte störreavsattännu

1991, 73.London,MacMillan,of Women,Way s.
107



G naerss0nAunnar

Roman, Christine I994 Lika olikapå villkor. Stehag/Stockholm: Symposion
föreställningarMäns kvinnor och chefikap. SOU 1994:3om

Storföretagen 500 1993 Veckans Affärer, Affärsförlaget.
Vem vad svenskt näringslivi 1993. Stockholm:gör Captrone

108



och könLedarstil, makt
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Syftetkönsperspektiv.utifrånledarskapartikel handlarDenna ettom
ledarstilpågående diskussionerinblick imed artikeln är att omge en

förändring, utifråntänkandet kringdärmed bidra tilloch kön, och att
förändringar ibeskrivsuppnå dettamaktperspektiv. För attett per-

viktiga ivaritdeforskningen. Någraspektiv inom teman somav
organi-strategier ikvinnliga chefers villkor ochforskningen återges:

ledarskappräglatchefskapet Begreppenochsationer, män.avsom
då detartikel relativti dennachefskap användsoch mestasynonymt,

chefer.handlar Somempiri refererasteori ochden exem-omsomav
diskuterasledarskapinom områdetåterkommandepel temaett se-

ochmellan ledarstilrelationenframställningarledarstil. Olikadan av
kvinnlighet diskuteras.framför alltkön,

medorganisationhämtad frånempiriartikelnI presenteras en
chefersmanligaKvinnliga ochledningsgrupp.domineradkvinnligt

maktperspektiv. Detutifrånledarstil diskuterasbeskrivningar ettav
könskonstruktionerrelationen mellanillustrerarexempletempiriska

organisation på-maktposition ikvinnorsfall hurdettaoch makt. l en
ledarskap.kvinnorsföreställningarverkar om Asyfte ochartikelnsinfallsvinklardessa olikaSammantaget utgör

i organisationer.för kvinnor ochspelar rollkönslutsatsen mänär att
betydelseorganisation harmaktpositioner ifinnskvinnorAtt en

också för huroch därmedChefskapmöjligheterför kvinnors utövaatt
därför inteintressantaorganisationen utformas. Detchefskapet i är

detledarstil,ochskillnad i kvinnorsfinnsdet mäns utan omenom
posi-finns ledandekvinnori organisationenskillnadnågongör att

tioner.
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1 Könsperspektiv på ledarskap

Ledarskap har ofta beskrivits och tolkats könsneutralt feno-ettsom
i både teori och praktik. Att något beskrivs könsneutralt, ellermen

könsblint, innebär kön inte tillmäts betydelse för fenomenet.att l
böcker chefer har chefen framställts människa ellerom som person,
individ könstillhörighet. Eller så har chefenutan självklart sättett
beskrivits Det självklara har då bestått i det delsatt är mänvara man.

chefer och dels i manlighetär i sig inte behövaatt proble-som anses
matiseras.

Beskrivningar i böcker, både i ledarskapsteori och i populärböcker
ledarskap, avspeglar fenomen också finns i praktiken.ett Detom som

inte bara teorinär könsblindär praktiken. Den verk-ävenutansom
lighet beskrivs i teorin präglad den könsordningär råder.som av som
Ordningen i organisationer följer ordningen i samhället; manlig över-
ordning och kvinnlig underordning. detAtt just ledareär män ärsom
och chefer beskrivs och förklaras inte i praktikens värld de ärattav

förklarasDet de specielltmän. lämpade och kompetentaär förattav
dessa uppdrag SOU 1994:3. beskrivsMän ha den ledarstil som
krävs, inte för de individer.äratt män Det enbart dåutan ärsom
kvinnor chefer förs på tal kön synliggörs och problematise-som som

Kvinnor då ofta sakna desägs egenskapernarätta grundras. attav
de just kvinnor, och inte individer.är som

På detta kvinnor till bäraresätt görs könsdimensionen i ledar-av
skapsdiskursen. följerDetta den outtalade logik finns inbyggd isom
könsblind teori inom många discipliner, står för ochmänatt normen
kvinnor förstår det avvikande. Normen inom ledarskap blandär an-

outtalad och oproblematiserad manlighet,nat kvinnlighetgören som
i ledarskap till avvikelse. Vi kan i logiken ochmänen om som norm
kvinnor avvikare könsordningen i ledarskap.som se

Kvinnligt ledarskap

Från 70-talet och framåt har intresse visats just för områdetett stort
kvinnor chefer, eller kvinnligt ledarskap se Marshall, 1984,t.ex.som
kap. Billing Alvesson, 1989; Wahl, 1994a. Det går olikaatt se

frågeställningar, beskrivningar och tolkningartyper varit do-av som
minerande under skilda perioder. Utgångspunkten för många studier

och har varit, kvinnor iär, minoritet bland chefer.är Det normalaatt
chefermönstret Detta normalaär harär män. hanteratsatt påmönster

olika i forskning, vilket fått konsekvensersätt för utformningen av
frågeställningar, beskrivningar och tolkningar. Antaganden kvinn-om
liga chefers likhet eller i förhållande till manliga chefer harsärart ofta
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roll detocksåutformning. spelarDetforskningenspåverkat om
chefer, beskrivsdominerarnormala mänmönstret, att somsom

problematiseras.behövernågotellersjälvklart somsom

Individperspektiv

problematiserades icheferkvinnorforskning setttidig stortI somom
given.förchefspositioner. Denmansdominansenallsinte togs

och deindivider,avvikarnakvinnligafokuserades deIstället som
cheferkvinnorhuvudfrågeställningarna kandominerande varavar,

beskriv-intresmångacheferkvinnor DettahurOch santaär gavsom
Hennigorganisationer Jar-situation icheferskvinnliganingar av

referens-saknadeeftersom de1977. Men,dim, 1976; Harragan, en
fruktbaranågrade sällankönsordning,kön ochteori gavomram av

gjorde. Kvinnordensituationen sågvarförförklaringar till ut som
brister.med vissa Iframstod likachefspositioner män, en-mensom

okritisktbekräftadesgivenförkönsordningmed denlighet togssom
bristfallighet-blev därförfrånAvvikelseröverordning.mäns normen

ha gjorteller intespelat fotbollinte hadefinition, attattt.ex.er per
aspireradeproblematiskt då kvinnorbedömdes oftamilitärtjänst som

chefspositioner.på

strukturperspektivKritik ur

kvinnligt le-dominerade beskrivningarnalndividperspektivet avsom
till kvin-frågeställningarnaiuppmärksamhetenfokuseradedarskap

kankönidéer hurteori kön, dvs.individer. Utan omomsomnorna
tillhörighetkvinnorsformuleradet inteförstås, gårbeskrivas och att

organi-situation ichefersKvinnligakategori i samhället.visstill en
inteintressantofta beskrivasdärförkunde sätt,sationer ett men

Än möjligt utifråndettillfredsställande. mindretolkas ettalltid attvar
organisationer.igranska strukturernaperspektivkritiskt

individper-kritiseradedemRosabeth KanterMoss somvar en av
andra ochstrukturperspektiv kundevisaspektivet att ettatt gegenom

Frå-situation 1977.chefers Kanter,till kvinnligaförklaringarbättre
chefsbe-så få påvarför kvinnorkringfokuseradesgeställningarna var

organisationen intressantstrukturperspektiv blevMedfattningar. ett
organisa-individ-såvälkunde då hanteraAnalysengranska.att som

oproblema-chefer ikvinnligalängreFokus intetionsnivån. envar
studera kri-blev intressantorganisationenjusttiserad miljö, attutan

tiskt.
egenskap-typiskt kvinnligatolkatsdetvisade hurKanter somsom

detorganisationer däristrukturella effektertypiskakunde ses somer
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finns majoritet och minoritet. forskningenDen visadeen hur vik-en
tigt det studera könsfordelningenär att i organisationer, andel kvinnor

chefspositioner för förstå både hur kvinnligaatt chefer be-osv.,
handlas och hur de själva Senare har detta också varit viktigt iagerar.
forskning sambandet mellan konstruktioner ledarskap och kon-om av
struktioner kön.av

Ledarskap könsmärkt

Att kvinnliga chefer beskrivits teoretisk referensramutan könen om
feministiskthar kritiserats utifrån perspektiv.ett För kunna tolkaatt

på individ- och organisationsnivå behövs teori kön. kanHur be-om
kön eller genus definierasgreppet Och hur kan vi förstå kön äratt

organiserat på samhällsnivå
feministiskl forskning betraktas kön social och kulturellsom en

konstruktion, dvs. konstruktioner kvinnlighet och manlighet skap-av
i tid och och därmed föränderliga.är Det finnsas storvaria-rum, en

tion i hur kvinnlighet och manlighet definieras och förstås. Samtidigt
går det vissa återkommandeatt i hur könmönster organiserasse
samhällsnivå inom visst kontext ävenett mellan olika kontext
ibland. Detta har i forskning kallats teori könsordning eller t.ex.om

patriarkat. Detgenussystem, genomgående i den rådandemönstret
könsordningen manligär överordning och kvinnlig underordning ur

maktperspektiv Hirdman,ett 1988. Enligt empirisk forskning kan
könsordningen sig många olika uttryck, ochta dessutom variera be-
tydligt det gäller maktrelationennär mellan könen.

lnom organisations- och ledarskapsforskning går det alltså att se
skiljelinje i tolkning kvinnliga chefers situation mellanen demav

enbart tolkar på individnivå teori kön, och demsom utan iom som
tolkningar utgår från teori könsordning, dvs. utifrån maktper-om ett
spektiv. Med kön socialasynsättet konstruktioneratt är har teori ut-
vecklats där ledarskap betraktas könsmärkt fenomen.ett Dettasom
innebär konstruktionen ledarskapatt på grundläggande in-ett sättav
nehåller bestämningar kön. Ledarskap kan på så inte betraktassättav

könsneutralt i sin konstruktion, vilket påverkar tolkningarsom av
kvinnor på chefspositioner.

Konstruktioner ledarskap har visat sig tydligt kopplade till kon-av
struktioner manlighet Wahl, 1992b; Wahl 1996a; Collinsonav
Hearn, 1996. dagensI forskning kvinnor chefer det därförärom som

Med feministisk forskning här forskning utgår från teori könsordningmenas som om
i samhället, där maktobalanser mellan könen beskrivs och analyseras kritisktettur
perspektiv Wahl, l996b.
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självklart kvinnor i fokus. Könteoretisk forskninginte längre äratt
förändras ivisa hur kön konstrueras, reproduceras ochsyftar till att

och detta organiserat i samhället via köns-olika sammanhang, hur är
både kvinnor ochblir då intressant studeraordningen. Det mänatt

organisationerna de verkar i själva ledarskapetschefer, samtsomsom
konstruktion.

-fortfarandeVerkligheten män

kvinnor chefer har därför genomgått föränd-Forskningen om som en
viaperspektiv från individperspektiv teori kön,ring i ett utan om

maktperspektiv till kritiskt könsperspektiv på ledar-struktur- och ett
förändrats iVerkligheten studeras har dock inteskap. ut-sammasom

Chefspositioner innehas i huvudsak SCB, 1992;sträckning. mänav
i närings-detta fenomen tydligt högre nivåersynnerhet1997. I är

innehasde företagsledande positionernalivet, där 94 procent avav
Höök, 1994.män

könsblindhetsproblematik både i begreppsvärlden ochfinnsDet en
organisationer tydligt struktu-verkliga världen. såi den Trots äratt

i de flesta organisationer så inteefter kön, så låtsasrerade ärattman
för-visat praktikens könsblindhet delvis kanfallet. Forskning har att

eller helt uteblir Wahl, l994c.förändringar går så långsamtklara att
företagenendast tredjedel denäringsliv harsvensktl stora ut-en av

chefspositioner problem. Tvåkönsfördelningen påtryckt är ettatt
inte utifråni svenskt näringsliv arbetar alltsåtredjedelar företagenav

och kvinnor på le-fördelningen med 94 mänprocent procentatt sex
problem Höök,dande nivå 1994.är ett

blandallmänt utbredd problemupplevelsedet inte finns någonAtt
fenomen i sig. skapar frågor inäringslivet intressantchefer i Detär ett

mansdominansen Chefspositioner reproduce-kring hur påforskningen
intresse för forskningbland medförtharDet störreannat ett omras.

organisationer konstruerasoch hur maskuliniteter ikön,män som
chefers tolkningsföreträdeBetydelsen manligaLindgren, 1996. av

med varfördefinieras har diskuterats i sambandför ledarskaphur
få Wahl,chefspositioner så 1994c.kvinnor på högre är

cheferkvinnorForskning2 somom
några exempelcheferoch mänsom -

kortfattat exempel viktigamycket någradetta avsnittI temanges
med könsperspektiv ledarskap. Deinom forskningbehandlatssom

chefers villkor i organisationer,kvinnligaaärtasteman uppsom
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b kvinnliga chefers strategier och identiteter, c betydelsen le-attav
darskap i huvudsak konstrueras utifrån manliga chefers tolkningsföre-
träde.

Kvinnliga chefers villkor

Med strukturperspektivet blev det intressant studera kvinnliga che-att
fers situation, de villkor kvinnor arbetar utifrån i organisationer.som
Skillnader mellan manliga och kvinnliga chefer handlar med struk-ett
turperspektiv inte skillnader i skillnader i villkorväsen, utanom om
Wahl, 1996a, 1996b. studera hurAtt kvinnor chefspositioner be-
handlas har bland gjorts inom den forskning fokuserarannat dis-som
kriminering. Fenomenet diskriminering laddat och tabubelagt iär or-
ganisationer, samtidigt det så vanligt det kan betecknasär attsom

regeln undantaget. l studie kvinnligaän civilekono-som snarare en av
och civilingenjörers karriärer uttryckte 98 kvinnornaprocentmers av

erfarenheter negativa betydelser kvinna i organisation-attav av vara
endast 55-65även kallade detta för diskrimineringprocenter, om

Wahl, l992a.
Kvinnor och har inte uppfattningmän hur vanligt dis-samma om

kriminering Bland kvinnor brukar majoritetär. villkoren iatten anse
organisationer olika för kvinnor ochär medan majoritetmän, en av

brukar lika villkor rådermännen Asplund, 1984; Cockbum,attanse
l99l. kvinnorNär upplever problem i organisationer på grund attav
de kvinnor får dock sällan iär organisationen problemenmännen ar-
tikulerade för sig via kvinnorna. förblirDe därför ovetande attom
kvinnorna upplever olika villkor råder. finnsDet defensiv håll-att en
ning till diskriminering hos kvinnor innebär endast mino-attsom en
ritet de kvinnor upplever sig ha blivit diskriminerade påtalarav som
detta Wahl, l992a.

skälenEtt till den defensiva hållningen kvinnor riskenär attav ser
i själva betraktas problemet i organisationen,att än attsom snarare
problemet tillskrivs organisationen. Detta avspeglar det könsblinda
förhållningssätt råder i flestade organisationer. Om diskrimine-som
ring kommer på tal, hamnar det i människors individplan,ögon ett
dvs. kvinnan själv framstår problematisk Kanter, 1977; Cock-som
burn, 1991; Franzén, 1994; Wahl, l994b.

Kvinnliga Chefers och identitetstrategier

Dynamiken kring diskriminering viktig för förstå hur kvinnligaär att
chefer i organisationer. Den bland i hög grad huravgör annatagerar
kvinnliga chefer förhåller sig till sitt kön, dvs. till de kvin-eget äratt
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könsneutralt förhåll-oftaminoritetssituation hariKvinnor ettnor.
Sheppard, 1989;strategikönsneutralorganisationer,iningssätt en

förorganisationer ochibetydelser könförnekarWahl, 1992a. De av
könsneutraltförhålla sigmedför de måsteocksåvilketledarskapet, att

denstrategi kankönsneutralchef. Medidentitetsintill ensomegen
bådei sin identitethel bekräftelsealdrig fåchefenkvinnliga somen

också svårtstrategi detkönsneutralMedkvinna.chef och är atten
organisatio-iförändra villkorenkvinnor förmed andrasamarbeta att

betydel-det finnsfömekandeKönsneutralitet innebär attett avner.
organisationer.ikönser av

strategier deutifrån deagerandecheferskvinnligabeskrivaAtt
tilli förhållandeaktivahur kvinnorbeskrivaanvänder ärsättär ett att

andrastrategi finns någrakönsneutralråder. Förutomde villkor som
Wahl,omvärldsstrategistrategi ochpositivstrategier,beskrivna t.ex.

1992a.
till könförhållningssättinnebär ärsistnämndabådaDe ett som

sigstrategi, visatpositivstrategi.könsneutral limedvetet än sommer
medfördelarnamiljöer, betonasmansdomineradei attvanligt vara

kön erkännes,betydelsermedsammanfattaskankvinna. Det att av
itillgångKvinnlighetmaktperspektiv.utifråninte ett enses sommen

kvinnligautgår denomvärldsstrategi däremotstrategin.positiva Iden
organisationen.i Honkönsordningmedvetenhetifrånchefen omen

iskillnaderomedvetna,oftastsituation utifrån de,sinförståkan egen
kvinnor.ochförgällervillkor mänsom

könsneutralitet på sätti behovintecheferManliga är sammaav
könsidentitetsinbekräftade ialltså blikanchefer, dekvinnligasom

Collinson Hearn,1986;Folgerö-Johanneson,chefskapetgenom
le-bekräftelsedennafår intechefer däremotKvinnliga1996. genom

mellani villkorskillnaderdessaKonsekvensernadarskapet. man-av
kopplingenutifrånockså diskuteratschefer harkvinnligaochliga

Parkin, 1987; Hearnsexualitet se Hearnochledarskapmellan t.ex.
sexuell identi-självkänsla ochLedarskap,1989.Gutek,m.fl., 1989;

kvinnligachefer.manliga Hosförstärks hosochhängertet samman
iden-denochledarskapetfrikoppling mellanoftaskerchefer egnaen

detta,kvinnor hanterarsexuell varelse. Hurochkvinnatiteten som
ochmaktpositionbådeberoendeintarposition devilken äroch av

starkareSinclair, 1995. Ensexualitetochkönmedvetenhet po-om
ochkönbetydelsermedvetenhetmedkombinationsition i sex-avom

iidentitethelför ut-organisationeri störreualitet utrymmeett enger
chefer.kvinnligaförledarskapetformandet av
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Chefer tolkningsföreträdemän mänssom -

Utan maktperspektiv blir det svårtett förstå relationer mellanatt
kvinnor, relationer mellan kvinnor och relationermän mellansamt

Kvinnors strategiermän. för överleva i mansdomineradatt miljöen
kan tolkas utifrån maktrelationen till i organisationenmännen Lind-

1985; Sheppard, 1989; Wahl, l992a. Teori kvinnorsgren, över-om
levnadsstrategier beskrivaär och förståsätt kvinnorsett att aktiva för-
hållningssätt till underordningen.

Att till maktrelationen mellan könen i organisation förse atten
förstå kvinnors situation har också riktat uppmärksamheten män-mot

och de manliga cheferna. Det betydelsefulltär studera manliganen att
chefer för också kunna tolka och förståatt varför kvinnorna så fåär
Wahl, l992b; SOU 1994:3; Wahl, l996a; Lindgren, 1996; Collinson

Hearn, I996. Närheten mellan konstruktioner ledarskap ochav
konstruktioner manlighet har visat sig betydelsefull för föreställ-av
ningen ledarskap manligt ochatt är kvinnor därför upplevsom att

bristfälliga chefer.som som
Beskrivningar och tolkningar enkönade, homosociala,av samman-

hang viktiga för förståelsenär hur manlighet konstrueras, och hurav
detta inverkar reproduktionen könsordningen i organisationerav
Lindgren, I996; Roper, I996. Män får bekräftelse sin könsidenti-

medtet andra Att dominerarmän. på högregenom mänsamvaro
chefsbefattningar får därför betydelse för konstruktionen ledar-av
skap, har för närvarandemän tolkningsföreträde för hur ledarskap de-
finieras och utformas. Att chefsmiljöer ofta enkönade kanär verka
hindrande för kvinnor i sig, då negativa föreställningar kvinnorom
okritiskt kan återskapas SOU 1994:3. Processen kring mäns sätt att
bekräfta varandra i homosociala sammanhang medverkar till återska-
pandet den enkönade miljön Lindgren, 1996. kvinnligaAtt che-av
fer så få beror, i denär tolkningen, inte de kvinnorär påatt utan att
de inte är män.

3 Könsperspektiv på ledarstil

Som exempel på inomett ledarskapsområdetett tema både be-som
skrivits könsblint och utifrån könsperspektiv ska ledarstil behandlas.
Först beskrivs kort olika inom ledarskapsteorinansatser i könsblind
forskning. Beskrivningar från teori vad chefer och olika ledar-görav
stilar återges. Sedan relateras ledarstil till kön, och exempel påges
hur detta behandlats i forskning kvinnliga chefer under olika peri-om
oder. Det främst förändringenär i hur ledarstil och kön beskrivits i
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forskning på 1970-talet respektive 1990-talet diskuteras, intesom
hur ledarstil eventuellt har förändrats i praktiken.

könsblindLedarskap teorii

fältLedarskapslitteraturen brett teorier, både hur ledar-utgör ett av av
definieras och vad effektivtskap kan ledarskap.utgör ettav som

området ledarskap finns antal olika ochInom angreppssätt.ett teman
antagandenOfta innehåller de relationen mellan ledare och ledda.om

finns olikheter i hur ledare och ledarskapsprocesser identifieras,Det
vilket får konsekvenser för val fenomen och tolkning i forskning.av

betrakta ledarskap kollektiv ellergårDet t.ex. att som en process som
olika antaganden relation tillroll i Dessutom görsen en grupp. om

effektivitet. Frågor behandlas vad skillnadenmål och är t.ex.som
ledarskap och Chefskap och vad effektivt ledarskapmellan seär, är

diskussion området i Yukl, Området har delats i198921-10.om
olika eller olika författare, exempel indel-äransatser teman ettav
ningen ledarskapsområdet i fyra forskningsansatser; makt,av egen-

situationskaper, beteende och Yukl, 1989:7.

ochChefers arbete ledarstil

inom ledarskapsforskningen handlar vad cheferområdeEtt görom
chefer beter sig. området fokuserar vad cheferoch hur Inom gör,som

den aktivitetsskolan, beskrivs och analyseras chefers arbete. Che-s.k.
fer fördelar sin tid mellan olika uppgifter och roller, medattsom vara

före-i telefon, lösa akuta problem,möten, prata representeraresa,
och förmedla visioner verksamheten till de anställdautåt setaget av

går beskrivas i form de roller1982. DettaKotter, attt.ex. av som
chefer spelar i organisationer Mintzberg, 1973. går också be-Det att

respektive begränsningar cheferskriva i form de deutrymmen somav
handlar utifrån Stewart, 1982.

inom ledarskapsområdet fokuserar hur chefernärliggandeEtt tema
förhåller sig till sina uppgifter och roller, ofta beskrivet cheferssom
olika ledarstilar. finns huvudsakligen två grundläggande ledar-Det

i olika klassificeringar: uppgiftsorienteringstilar återkommer ochsom
relationsorientering Bolman Deal, har uttrycktsl99lz4l3. Dessa

olika i flertal olika variationer och kombina-på mängd ochsätt etten
tioner. Modellen Managerial grid exempel, där kombinationerär ett

uppgiftsorienteringchefers människo- och beskrivs Blakeav
situationsmodell där ledarstilar relateras till olikaMouton, 1969. En

situationer känt exempel Blanchards,Herseyär ett annattyper av
1977.
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del dessaEn modeller har också utformats normativt där vissav en
kombination uppgifts- och relationsorientering lämplig,ansettsav an-
tingen alltid eller i viss situation. En kombination bry sigatten av om
både människor och uppgift, integrerad ledarstil, har framförtsen som

ideal Blake Mouton, 1982. modellEn består fyra oli-ett annan av
ka kombinationer relations- och giftsorientering beroendeav upp av
medarbetarnas kompetens och motivation; deltagande, övertalande,
delegerande och ordergivande Hersey, 1984.

Ofta har beskrivningar ledarstil komponent ordergivningav en av
och kontroll. finns återkommandeDär skala från tydligaatten ge or-
der till delegera beskrivningar ledarstil finnsl därföratt ansvar. av
ofta olika människosyner representerade, både det gäller chefersnär
och medarbetares förmåga. ledarskapslitteratur detl vanligareär att
relation och situation betonas framför makt och position Bolman
Deal, l99l:413-42l.

Kvinnors ledarstil lika eller olika-

Ledarstil vanligt då individperspektivet inom kvinnligtett temavar
ledarskap dominerade 1970-talet. Kvinnors ledarstil studerades
och framföranalyserades allt utifrån oproblematiserad manligen

ledarskap. Kvinnors ledarstil beskrevs antingen lik el-norm om som
ler olik ledarstil. fanns underförståddDet jämförelse medmäns en en
manlig ledarstil då kvinnliga chefer studerades. outtala-Dennorm av
de blev inte föremål för någon problematisering i sig, utannormen

för given. de flesta empiriskaI studier gjordes beskrevstogs som
kvinnliga chefer oftast lika manliga chefer Marshall, 1984;vara
Wahl, l992b.

Kvinnorna blev i linjedock, med logiken och avvikare,om norm
oftast beskrivna ha vissa brister. brister skapades i denDessaattsom
osynliga jämförelsen med manliga chefer. Kvinnliga chefer liknade
manliga chefer i ledarstil, de inte riktigt lika bra. Oftast hän-men var
fördes bristerna till kvinnlig socialisation se Hennig Jardim,t.ex.

det gjordes1976. samtidigt ganska klart få kvinnorMen, deatt som
chefer inte typiska kvinnor, de undantagskvinnor. derasIvar var var

uppfostran hade oftade behandlats lekt pojkar,med haftsöner,som
stöd fadern Hela detta tolka kvinnliga chefer in-sättstort attav osv.

nebar könsordningen, med kvinnlig underordning, kunde hållasatt
intakt. Synen ledarskap och ledarstil könsblind medvar en opro-
blematiserad manlig överordning inbyggd i resonemangen.
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ledarstil 90-taletpåKvinnors

ledarstil 90-talet finns ocksåskrivs då kvinnors DetVad nuom
kvinnliga chefers ledarstil annorlun-synliggöraintresseett att somav

Helgesen,till ledarstil Loden, 1986; 1990; Rose-da i relation mäns
oftast klart iLipman-Blumen, 1992. Det1990, l995; är numeraner,

i kvinnorskvinnlighet grundaddet handlarforskning äratt om en som
ibland expli-beskrivs kvinnors underordningforskningerfarenheter. I
Underimplicit, faktum mellan raderna.oftacit nästaettsommen mer

ledarstilkvinnors annorlundaexempel hurrubrik ska några ges
normativt först någrapositivt, Menlyfts fram något sätt.ettsom

diskursen kring kvin-olikhetsidealet i den populärakommentarer om
ledarskap.nors

forskning och populär-distinktion mellanviktigtDet göraär att en
kvinnlig ledarstil. denkvinnligt ledarskap och ldiskurs området

utbildning konferenser,i media, ochdiskursen,populära ärt.ex.
förvirrande.olikhetskvinnligheten utbredd ochkringotydligheten

skillnader,olikheter elleregentliga definitioneringaDär görs av
Wahl,och villkorflytande tillstånd mellanvilket skapar väsenett

ideal,ofta beskrivetOlikhet mellan könenl996b.l996a, är ettsom
ledarskap.bekräftas och legitimeras ibörnågot som

med sinockså maktperspektivetpopulära diskursen lyserdenl
of-könsordning saknaseller analyserBeskrivningarfrånvaro. enav

individplan, varförhela frågeställningenplacerarhelt. Detta etttast
kvinnors bristerovanligt med beskrivningarheltdet inte är somav

det gäller olik-flytande tillståndet90-talet.chefer på Det näräven
förekommandeoftareför alltocksåhetsidealet skapar utrymme en

tolkas iChefers annorlunda situationKvinnligatolkning.biologistisk
grundad i biologi.mellan könen Denessentiell skillnadtermer av

alternativ till den härforskningen står förkönsteoretiska typenett av
delsmaktperspektivet ochkvinnligt ledarskap, där delstolkningar av

socialkonstruktivistiska betonas.det synsättet

förenandeInteraktiv och
annorlunda ledarstilkvinnorsom-

beskrivs annorlundakvinnors ledarstilexempel hurSom som
forskaresdiskutera två amerikanskavalt återge och90-talet harjag att

precis90-taletförmodligen ingen slump detalster. Det är att som
sig förforskare intresseraramerikanska70-talet främstpå är som

jagdärförvalt diskutera demledarstil. harkvinnlig Jag att troratt
organisa-iledarskap diskuteraspåverkan hur kvinnorsde haratt

i tiden.synliggör förändringenjag tycker deoch därförtioner, attatt
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Samtidigt synliggör de dilemmat med frånutgå dikotomin likhet-att
olikhet i diskussioner kön, vilket del syftet med dennaärom en av
artikel.

Judy harB. Rosener artikel Rosener, 1990 och bokgenom en en
lyftRosener, 1995 fram den kvinnliga ledarstilen igen 90-talet.

Hon hävdar kvinnliga chefers ledarstil annorlunda, hon kallaräratt
den interaktiv. Den interaktiva ledarstilen utmärks bl.a. attav vara
demokratisk, fokusera organisationens mål, kontrollutöva genom

dvs. spridningempowerment, makt, och betona icke-traditio-ettav
nellt beslutsfattande. ledarstilen ställsDen i kontrast med den domi-
nerande ledarstilen, order och kontroll. Denna utmärks toppstyrtav
beslutsfattande, fokus de leddas egenintressen, kontroll be-genom
löning för specifika uppgifter och betoning rationellt beslutsfat-ettav
tande Rosener, 1995:73. Män både föredra företrädaoch order-sägs
och kontrollstilen, medan flertalet kvinnor interaktivrepresenterar en
ledarstil, enligt Rosener.

hävdar det i existerarRosener USA på attjust specifikatt troen en
ledarstil iden bästa alla situationer. Hon grundar detta denär star-
ka homogenitet blandråder amerikanska chefer toppnivåer.som

likaDe mycket varandra. vita, manliga,De heterosexuella, giftaär är
och har bam. individualister,De tänker linjärt, sportfantaster ochär är
oftast militärveteraner. oftaDe arbetsnarkomaner och har examinaär
från prestigefyllda universitet. värderar sina familjerDe högt, men

tidspenderar lite med dem Rosener, 1995:29.
Beskrivningen konformitet och homogenitet bland högre cheferav

känns igen från forskning, både internationellt och i Sverige Kanter,
1977; SOU 1994:3; Lindqvist, 1996. detAtt också skapas kon-en
formitet i ledarstil troligt, liksom denna förhåller sig till kön påär att

visst dvs. könsmärkt. beskriverRosener honnågotsätt, ärett som
kallar för könsparadoxen. den interaktiva ledarstilenNär bedöms ne-
gativt, förklaras den med kvinnlighet. den interaktivaNär ledarstilen

irrelevant.värderas positivt, kön finnsDet exempel, hävdar Ro-görs
organisationer utbildar manliga chefer i bli interak-när attsener, mer

tiva i sin ledarstil, samtidigt kvinnor hindras i sin karriär just försom
interaktiv ledarstilde har Rosener, 1995: 12-13.att en

kvinnors erfarenheterDet den interaktiva ledarsti-är genom som
len kan förstås, inte utifrån någon essentiell kvinnlighet. Familjean-

och erfarenheter osäkerhet i organisationer medverkar tillsvar av
andra värderingar, hävdar Rosener l995:3l. Grundantagandet om
kvinnor ändå de annorlunda Rosener cirklar kringär är än män.att
begrepp erfarenheter, villkor och nedvärdering, visar ocksåsom men

ambivalens i förhållande till makt och könsordning. Kvinnor ska fåen
upprättelse för sin ledarstil, de ska få annorlunda. Och skamänvara
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få de enligt Rosener. framförär, Det allt i bristenär påvara som ett
kritiskt förhållningssätt till tolkningsföreträdemäns ambivalens-som

Ävenblir tydlig. boken innehåller rikliga illustrationeren om av
könsordningen, så problematiseras den aldrig i relation till ledarstil.

den manligaAtt ledarstilen bygger det finns könsordningatt en
förblir osynligt.

likhetI med Rosener beskriver Lipman-BlumenJean interaktiven
ledarstil idealet, där uppgifts- och relationsorientering kombine-som

Hon kallar den ledarstilen för förenande connective och häv-ras.
dar kvinnor sin socialisation bättre lämpadeatt för chefskapärgenom

Lipman-Blumen,än 1992. den förenandemän I ledarstilen kombi-
manlig ledarstil med kvinnlig ledarstil, där manlig för stå förneras

uppgiftsorientering och kvinnlig för relationsorientering. gårDet
alltså dra tydliga paralleller till könsblind teori där olikaatt kombina-
tioner uppgifts- och relationsorientering formulerats ledar-av som
stilsideal. de bådaHur ledarstil konstruerade i relationtyperna ärav
till varandra analyseras inte. Att manlig ledarstil kan betraktas som
könsmärkt och den typiskt bygger på manligatt överordning ochsett
kvinnlig underordning i sin konstruktion därför aldrig i diskus-tas
sionen problem.ettsom

Könskillnader ledarstili

forskningI har analyser gjorts de olika kvinnliga chefersättav som
beskrivits på, de beskrivs lika eller olika, vilka antagandenom som

gjorts se Marshall, 1984; Billing Alvesson,t.ex. 1989;som osv.
Wahl, l992a, l992b. Nina Colwill 1995 hävdar det gåratt att se en
skiljelinje mellan populära ledarskapsböcker å sidan forsk-ochena
ning å den andra det gäller beskrivningen könsskillnadernär i le-av
darstil. del populära böckerna beskrivs skillnader mellan könenstora
i ledarstil. ledarstilMäns präglas konkurrens, kontroll, känslolös-av
het, analytisk förmåga och hierarkiskt tänkande. Kvinnors ledarstil
präglas relationer och samarbete. forskningI däremot redovisasav
inga konsistenta könsskillnader i ledarstil. Colwill refererar till forsk-
ning gjord Alice Eagly Blair Johnson Colwill, 1995:32-33 därav
de gått igenom jämförande370 studier kvinnors och ledar-mänsom
stilar Eagly Johnson, 1990.

Merparten studierna genomförda underär normala omständig-av
heter i organisationer, medan några genomförda i samband medär

eller experiment. Studierna innehåller självskattningartester ledar-av
stil, liksom bedömningar gjorda överordnade, underordnade, kol-av
legor oberoende bedömare. Chefer på olika nivåer i organi-samt av
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Eagly och Johnson kom fram till följande slut-sationer har studerats.

satser:
jämförelserna visades kvinnor hadel 92 attprocent av en mer

demokratisk ledarstil, och hade autokratisk ledarstilmän en mer
direktiv. visade sig både i organisationer,enväldig, Dettaatt ge

och experiment.i tester
experimentsituationer uppvisade manliga cheferochl stör-test-

kvinnliga chefer. organisationsstudieruppgiftsorientering länre
uppgiftsorientering.sig ingen könsskillnad ivisade

kvinnliga cheferexperimentsituationer uppvisadeochl test-
relationsorientering manliga chefer. organisationsstu-Iänstörre

relationsorientering.sig ingen könsskillnad idier visade
sammanfattasforskningsgenomgâng medfrån dennaResultaten

ledarskap vill påvisapopulärböcker inomde könsskillnaderatt som
där manligai forskningen från och experiment,också återfinns tester

jämförs med kvinnliga chefers ledarstil.chefers ledarstil Män är mer
organi-kvinnor relationsorienterade.uppgiftsorienterade och lär mer

skillnader i ledarstil mel-däremot återfinns inte dessasationsstudier
könsskillnaden i ledarstil kvarstårendalan könen. Den är attsom

ledarstil,demokratisk och deltagandechefer harkvinnliga meren
autokratisk.chefers ledarstilmedan manliga är mer

forskning be-kring resultatenColwills reflektioner är att meregna
organisatio-variationer mellansituationen påverkar, hurhövs hurom

Colwill pekarmänniskor lär sig och förändras.och hurutner ser om
ledarstilar, sålikheter i kvinnors ochdessapå ärmänsstoraatt trots

olika.organisationer för kvinnor och Omvillkoren ifortfarande män
könstuderainom ledarskap måstekönsskillnader ska studeras man

Colwill, 1995:33.avslutar honoch villkor,

ledningsgruppkvinnodominerad4 En

chefskapempiri från pågående projektdetta avsnitt kommerl ett om
begränsadrefereras härdataDeoch kön utgörpresenteras.att ensom

beskrivningengenomförts. harintervjuerdel de Jag avgränsatsomav
mellanrelationensyfte, nämligen illustreraartikelsefter denna att

genomförda iredovisasintervjueroch ledarstil.kön, makt De ärsom
kvinnodo-helhetdär organisationentjänsteföretagprivat ärett som

ovanliga bestårde anställda kvinnor. Detminerad, 97 ärprocent avca
chefsleden finnsdet ifaktum, iinte i dettadock ävenutan att en

ledningsgruppenkvinnlig ochhar VD,kvinnodominans. Företaget en
fem kvinnor ochi sin helhet består män.treav

beskri-chefernahandlar hurjag valtfrågorDe att ta omuppsom
betydelse flerdet harledarstil och de tyckersin attattomver egen
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kvinnor finns chefspositionerän för denmän ledarstil råder isom
organisationen. Bland dem ingår i ledningsgruppen detär tresom

egentligen inte har något ledningsansvar, de har stabsbefattning-som
där de i huvudsak fungerar rådgivande de operativa cheferna.ar

Två dessa och kvinna. betyderär män Det bland deär cheferattav en
i ledningsgruppen har direkt för verksamheten majori-ärsom ansvar

kvinnor.teten
Attjämföra manliga och kvinnliga chefer därför inte helt enkelt,är

de olika saker. Detta heller inte förvånandegör eftersommönster är
det oftast så kön uttrycks i organisationer,är dvs. i könsmärkning av
funktioner, positioner, platser Det går studera hur dettaärattosv. som
beskrivs och förklaras, och vilka eventuella konsekvenser det får.

ledarstilEgen

kvinnligaDe cheferna i organisationen beskriver sitt chefskapeget
likartat beskriverDe sig drivande, snabba,sätt. tydliga ochett som ra-

ka. sig alla ledaDe delegerasäger vill inteDe ledaattgenom ansvar.
i detalj, kommunicerar idéer för andra fånga Flerautan att upp. av
kvinnorna sig kräva mycket sina medarbetare, de sigsäger väntarav
självständighet och resultat. ledarstilDenna bygger de själva äratt
duktiga lyssna och kommunicera, och få andra utvecklas.att att att

de manliga chefernaAv det bara har underställdär en som perso-
nal i vanlig bemärkelse. beskriverHan sig snäll figur,som en en
mjukis. betonar, i likhetHan med de kvinnliga cheferna, vikten av

kunna lyssna och ödmjuk. De övriga två fungeraratt att männenvara
samtalspartners till de operativa cheferna, och har därigenomsom

påverkan på verksamheten. beskriverDe hur viktigt det destor är att
får förtroende hos cheferna, så de ska lyssna till deras synpunkter.att
Förtroendet grunden för deras inflytande, och därför betonar deär
också vikten lyhörda.attav vara

finnsDet överensstämmelse i beskrivningen ledarstil ien av orga-
nisationen. beskrivningDen cheferna den ledarstilengörsom av egna
bekräftas också i andra. deNär ska beskriva den domine-stort sett av
rande ledarstilen i organisationen, alltså hos chefer på alla nivåer,
återkommer bilden den drivande, snabba och lyssnande, delege-av
rande chefen.

Spelar kvinnodominansen någon roll för ledarstilen

Alla de intervjuade cheferna fick också reflektera kring frågan detom
spelade någon roll för ledarstilen i organisationen i det fannsstort att

kvinnodominans. frågaSvaren på denna inte lika entydigaären som
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frågorpå ledarstil och ledarstil i organisationen. finnsDetom egen
for det första viss spridning mellan kvinnorvad och tycker,mänen

föroch det andra tendens till motsägelser och ambivalens istörreen
svaren.

På direkt fråga det eller olika ledarstil gällerären om samma som
i organisationen för och kvinnor, samtliga detmän ärattsvarar sam-

ledarstil gäller. och kvinnor har liknandeAtt ledarstilmän ärma som
både och kvinnor Samtidigt hävdar de flesta den-män överens attom.

ledarstil präglad kvinnor. Men, två tvek-är männen ärna av av mer
till det har någon betydelse för ledarstilen majoritetenattsamma om

kvinnor bland cheferna.är

manliga chefernasDe synpunkter

Två ställer sig något tvekande till kvinnodominansenmäntre attav
spelat roll for utformandet ledarstilen i organisationen. Så härav re-
flekterar dem:en av

funderat så mycketlnte det. vår organisation chefs-l detär en
gäller det eller kvinnor. detFast,är mantyp oavsett ärsom om

svårt Vi harju ingen manlig divisionschef.säga.att

På frågan det haft konsekvenser för honom själv chefom som sva-
rar samme man:

ÄvenNej, det kan jag inte påstå. i mitt förra jobb fanns helen
del kvinnor chefspositioner, så jag har sådanaväl i fall för
länge sedan lärt mig skratt det skulle någon formom vara av
skillnad. inte idagkan det någon. MöjligenJag detäratt attse
underlättar bollplank med kvinnliga chefer eftersom deatt vara
till viss del har enklare råd. Möjligen skulle det kunnaatt ta vara
det, det bara reflektion. Möjligen i viss månär attmen en man
skulle skratt lite auktoritetutövatvungen att motvara mer

chefer.manliga jag i grundMen, och botten måstetror att man
visa sig kompetent, för det faktiskt råd. Dåär värtatt att ta ett
spelar det väl egentligen ingen roll.

viss påverkanHan dialogen mellan honom och de kvinn-ser en
liga cheferna, där deras eventuella lägre grad prestige får inver-av en
kan. påpekar dock måste lyhörd i denHan häratt typenman vara av
serviceverksamhet. Därför han det kanske märks skill-störretror att
nad mellan kvinnliga och manliga organisationer i verk-typannan av
samhet, inom tillverkningsindustrin eller i databranschen.t.ex.

manlig chef reflekterarEn också vilken rollöver typenannan av
verksamhet spelar i relation till kön. dock faktumHan dettror att att
företaget varit expansivt och nyskapande haft inverkan på le-större
darstilen:
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svårt det har med kvinnlighetenDet eller med fö-är sägaatt om
vi väldigt informella,Här ochgöra. ärretaget att spontana, sugna

på ad hoc-Iösningar. På de andra företagen in-sätt änett annat
koncernen, för inte tala företag X mansdomineratattom om

företag, där han arbetat tidigare helt annorlundasom var
skratt Om det har med kvinnligt och manligt ellergöra,att om
det har med företaget växande och nyskapande, detgöraatt att är

jag inte. Det kanske hade varit likadant med överviktvet en av
man.

cheferBåda dessa manliga mycket positiva till cheferna i före-är
cheferna.dvs. de kvinnliga framhållerDe deras goda kunskapertaget,

i verksamheten. tycker derasDe ledarstil bra, beskriver denäratt men
inte speciellt kvinnlig.som

tredje i ledningsgruppen ocksåDen mycket positiv tillärmannen
de kvinnliga cheferna, han talar hur de annorlundaärmen mer om

kvinnor. tycker det kvinnligHan stämning i lednings-ärattsom en
stämning han definierar snackig.rätt Hangruppen, en som som

uppskattar det mjukare ledarstil, och jämför då med andra,äratt en
liknande företag han känner till:som

skönt inte inriktadDet avskalat resultat. Endaär äratt man
nackdelen det kan långdraget.bli tyckerJag det sköntär att äratt

inte sådet kärv harju inte suttit i manligJag led-äratt ton. en
ningsgrupp, jag träffar folk från företag och liknandeY Zmen
verksamhet, och det otroligt skrikande och gapande Detär ett

skönt slippa det, det här aggressiva.är rätt att

här manliga chefenDen dock i organisationenmännenattmenar
tillsig kvinnlig ledarstil. berättar tidi-Hananpassar en mer om en

manlig chef inte in,passade för aggressiv ochgare som som var
och jämförtvär, med den efterträdde honom, ochman som som var

lite kvinnligt lagd, och passade perfekt.mer

Vad tycker kvinnorna

Kvinnorna beskriver också ledarstilen lika för båda könen. Men,som
de uttrycker oftare i sina kvinnorna för denna ledar-svar som normen
stil. finns i organisationenDe in, eller harmän anpassatsom passar
sig. Flera de kvinnliga cheferna framhåller språket användsattav som
i ledningsgruppen har påverkats, eller konstaterar bara språkskill-att

finnsnader mellan könen. finns någon slagsDet förståelsegemensam
kvinnor och detta kan få konsekvenser, inteatt pratar attav mer,

minst för Föreställningen kvinnor visar detmännen. att pratar mer
kvinnor självklart i ledningsgruppen, vil-sättutrymme ett tarsom

ket troligen har betydelse for kvinnor i organisationen.synen
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helstkvinnliga cheferna mycket måna tala deDe är att attom om
chefer. inte kvinno-könsblandade också bland Idealet årgrupper,ser

bli för kvinnlighet då kvin-dominans, balans. kan mycketDetutan
for kvinnor kanoch detta inget problem detdominerar, är mennorna

cheferna. uttrycker sigde kvinnliga kvinnadet för Enmän, trorvara
så här:

tycker de mjukare sidorna får lättare komma fram. JagJag attatt
i manligt dominerad organisation,aldrig någonsin jobbathar en

såjag vetju egentligen inte skillnaden, jag kan bara dettro att
viset. jämna arbetssituation jag varit i dendet Den ärär mest

nuvarande, i ledningsgruppen. känns väldigt bra. skulleDet Jag
forvilja det bara kvinnor. Nej, guds skull Iblandinte äratt var

kvinnor så det inte inklusive mig självjag så trött är sant,
i det kvinnliga tänkandet. behöverju nå-hamnar ManMan

från håll.bryter in, och ett annatsom sergon

kvinnor, fortsättervad hon tycker annorlunda medPå frågan ärom
hon:

känslosammaKvinnorna har tendens svävaatt utmeraen
jag. Medan konkreta i sittfunderingar, tycker männen är mer

fångar mångaKvinnor far och sakertänkande. gärna ut upp
projekt varenda liten sak de skagång. Männen gör avsamma

Medan lite hejfinns ochDetgöra ett stopp. startarstarten
så lite här och lite där. Och helt plötsligtoch hå, och kan starta

vihel håller igång, och vad ska nuhar vi göramassa somen
med det här manliga tänkandet; skaOch då kan det bra nuvara

liteoch strukturera det här grannta upp

tolkningsföreträde,väldigt tydligt det ochbeskriverHon utrymme,
självklartcheferna upplever de harde kvinnliga sätt,att ettsom

traditionellt manliga rolleni majoritet.därför de Denär attatt varaav
för. Medanhandlingskraftig och dynamisk står kvinnornadrivande,

könstänkandet, har fått rollentill det traditionellaimännen, motsats
hålla ordning.bromsa ochattav

kvinnornas tolkningsforeträde denexempelEtt är omvän-annat
dekvinnliga chefer står förda jämförelsen, dvs. när normen som

sig de kvinnli-cheferna jämförs med. Så här uttryckermanliga en av
skillnader i språk:cheferna det gällernärga

for alla.det chefstyp gäller DetJag ärärtror att somsamma som
språket har språkskillnad kan hos änmän, män ett annatvara

Vi kvinnor väldigt mycket känslosamma.vi kvinnor har. är mer
någontycker jag inte detinte DäremotDet ärär männen. att

väldigfniånga i ledar-har träffatskillnad i ledarskap. Jag män
li-jag brukar kommer demställning, och säga näratt man

chefer kanegentligen precis tjejer. Kvinnligaså deärvet som
roligt vissa saker, det bara det detfnittra och ha riktigt är att
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lite längre tid komma killar livet. Eller i chefs-tar att män,
position.

Påverkan de kvinnligapå chefernas situation

När kvinna i citatet reflekterar kring det haftsamma som ovan om
betydelse för henne själv kvinnlig chef i denna miljöatt ärsom vara
hon osäker:mer

kan ha påverkat.Det ärju högt i tak.Det inte tänkt såHarrätt
mycket det. Vi jobbarju otroligt hårt, och har väldigt roligt

bådeVi delar och glädje med varandra samtidigt dri-sorg som
företag. vetjag inte.Annars härDen verksamhetett typenver av

väldigt kvinnodominerad, så det lite tokigt detär vore om
skulle sälja den här tjänster.mänsatt typenen massa som av

håller dock med detHon vanligt med manliga chefer iärattom
kvinnodominerade organisationer många andra håll. de fickAtt en
kvinnlig hafthar betydelse,VD hävdar hon, hon har fungeratstor

förebild for kvinnorna i organisationen.som en

Språket problem för vem—

Ytterligare exempel den ambivalens finns kring språk stårett som
kvinnorna för. hävdar kvinnorsHon språk kan innebä-attannanen av

problem för .dock inte för kvinnor. Samtidigt honmän,ettra som
konstaterar de vid arbeta med kvinnoranpas-män äratt attsom vana

sig till kvinnors språk. Och hon sedan reflekterar hur detnär översar
arbeta i mansdominerad organisation så konstaterar honatt attvar en

hon själv fick sig till det språk dominerade där:anpassa som

ska inte sticka underJag stol med jag ibland känner så här;att
jäkla kärringsnack Att det ibland blir lite för mycket, äl-att man

saker. och tillMän språk vad kvinnoräntar pratar ett annatav
de tydligare. Kvinnors språk kan problem förgör, är ettvara

för kvinnor det inga problem, de förstårFast,män. är när man
skriver så här det skulle himla bra istället för ska... nuvara
du. trorjag faktisktMen, Fast, i vårmän männenattsen or-
ganisation så jobba med kvinnor, såjag ocksåär att tror attvana

förändras då. Att lyssnar sätt.ett annatman som man man
Pelle, han fårju och till frågan hur det jobba såmedär attav
många kvinnor. upplever inga problem.Han brukar flinaHan
och de karlar allihop.säga att: är som

finns i hennesDet kvinnors inteton sätt äratt att prataen svar av
riktigt samtidigt det i praktiken fungerar bra. beskriverHonrätt, som

språk generellt tydligt kvinnors språk, beskriv-mäns änsom mer men
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samtidigt sig själv och sina kvinnliga kollegor i ledningsgruppener
mycket tydliga i sin ledarstil. det påtagligt i hennesDessutom ärsom

frambeskrivningar hur språk i den kontext befinner sig,växer man
och den i minoritet, eller i lägre position, sig. Honär en anpassarsom
fortsätter:

också träffas språketkänner samlas ochJag när äratt annor-
jag tittar tillbaka på min tid på företaglunda Q stortän när

mansdominerat tillverkningsföretag. blev det såDär snarare
sitt språkanpassade kvinna. bara job-Näregetatt man som man

litebar med jag sigmän, tror anpassarman grann

villkor mansdomineradeAndra i organisationerän

till situation där kvinnor antingenspråket relaterasAtt sätteren nor-
sig blir tydligt i kvinnliga i språketeller Detsvaren.anpassarmen

position och inflytande något genuint kvinn-handlar än ommer om
fler exempel på beskrivningar kvinnodominansen iligt. finnsDet att

faktiskt har påverkan på de villkor råder iledningsgruppen somen
for kvinnor. likhet med kvinnan i citatet jämförorganisationen l ovan

övriga kvinnorna i ledningsgruppen med mansdomineradedeäven
i tidigare, eller med organisationer deorganisationer de arbetat som

två exempel hur detta uttrycks:brukar Här ärut.se

trevligt jobba såtycker det väldigt med här mycketJag är attatt
fårkvinnor. känns utmaning, det roligt.Det Manärsom en en

kvinnor kan faktiskt också lyckas. barabekräftelse Inteatt
män.

för kvinnor jobba i sådan här organi-mycket lättareDet är att en
formar den. Visst finns det problem,sation. Det är som men

förståelse någothelt byggerdet Mansätt.är en annan upp
fårsjälvförtroende. liksom den tiden utvecklas i sinsitt Man att

och Viroll, känna sig säkrare säkrare känner harattatt
har blivit väldigt Vi flexibla,gjort någonting bra. väldigtärsom

behövs någon förändring så händer det väldigt snabbt.detom
i kvinnlig organisation, jag,mycket lättareDet är äntror atten

manlig. vår organisationställa tänker mycket verk-lom en
karriär. jag så inne i här, såsamheten, Sen detärän egenmer

komma ihåg hur det skratt.jag har svårt jagMenatt var som
någon förupplevde det i företag det slags hopplöshetW, var

Kvinnor hade svårt utvecklas chefer, fickkvinnor. att som man
utvecklas i lugn och Så det detinte den tiden att ro. var nog, var

väldigt stor press.
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Några avslutande kommentarer5

utifrån maktperspektiv på ledarstil

dettaI avslutande avsnitt ska begreppet ledarstil diskuteras utifrån ett
köns- och maktperspektiv. Inledningsvis återkopplas till teori om
kvinnors egenskaper och ledarstil för diskussion likhet ochen om
olikhet. Med maktperspektiv på ledarstil och kön går detett att
komma bortom denna dikotomi. Några olika tolkningar för förståatt
beskrivna skillnader i ledarstil diskuteras slutligen.

Kvinnors egenskaper och ledarstil

intresset för kvinnligaNär chefer vaknade 70-talet den storavar
frågan: arbetar kvinnliga chefer manliga chefer eller arbetar desom
på något sätt synnerhet handladeI den frågeställning-annat typen av

kvinnors eventuellt lika eller annorlunda ledarstil ijämförelsear om
med Olika motiv har funnits bakom visa kvinnormäns. äratt att an-
tingen lika eller olika chefer, hävdar forskare. Då be-män män som
hovet varit legitimera kvinnors existens chefer har likhetenatt som
med varit intressant visa. Då funnitsdet intresse visamän att ett attav

kvinnor faktiskt kan bättre på chefspositioner haratt än mänvara
kvinnors annorlunda ledarstil Marshall, 1984; Billingpoängterats
Alvesson, 1989.

de beskrivningarI i litteraturen ledarstil refererats i arti-av som
keln går det Då likheten med harmönster.att ett män poängteratsse
egenskaper hos chefer varit i fokus. harDet varit viktigt visaatt att
kvinnor har kvalitéerde nödvändiga för bra chefer,attsom anses vara

ha visioner, och styrka. Då olikhetert.ex. att poängteratsengagemang
det oftare ledarstil i fokus, dvs. kvinnors starkare oriente-är ärsom

ring relationer och människor. skillnad i fokusDenna intres-mot är
i sig. handlar alltså inteDet bara betoning likhet ellersant om en av

olikhet mellan könen också skillnad i vad beskrivs:utan om som eg-
enskaper eller ledarstil. harJag valt benämna dikotomierna olika:att

egenskaper: likhet-särart 70-tal-
ledarstil: likhet-olikhet 90-tal.-

Essentialism eller erfarenheter
Det också intressant konstatera inom ledarskapsområdetär att att
handlar det sällan distinktioner mellan likhet och i essentiellsärartom
mening, viss tendens till biologism visat sig iäven populärdis-om en
kursen diskuterats Snarare handlar det uppdelningsom ovan. om en
mellan likhet och olikhet grundat på kvinnors och olika sociali-mäns
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diskuteradessation. På 70-talet främst kvinnors brister chefersom
socialisationenresultat till kvinnor, ellerett ettsom av snarare som

de socialiserats till Hennigresultat Harragan, 1977;inte mänattav
Jardim, 1979.

chefer behandlas ofta undantagskvinnor,Kvinnor dvs.är somsom
tillhörande kategorin kvinnor. Därför kan i vissainte riktigt detsom

fall finnas essentialism mellan raderna, där kvinnliga chefer be-en
kvinnlighet.skrivs kompetenta sintrotssom

annorlunda ledarstil betonas 90-talet of-Då kvinnors på detgörs
erfarenheter.beskrivningar kvinnors inte alltidDet ärtast genom av

definition kvinnligheten eller hur skadet explicit dengörs en avsom
och erfarenheter kopplas generelltförstås. Kvinnors livssammanhang

relationsorientering.till kvinnors starkare

och olikhetlikhetBortom

jämförelser byggerfeministiskt perspektiv betraktas bådeUr ett som
essentialism och dikotomin likhet/olikhetdikotomin likhet/särartpå

erfarenhetsgrundat problematiska. Jämförelsen kvinnor medavsom
villkor.alltid omedvetet på Dåsätt mänsnästan ettmän görs ett

könsordningen.maktperspektiv tillförs relateras jämförelsen till
förstås utifrån kvinnor underordnade iKvinnliga chefer måste äratt
Jämförelsen med manliga chefer blirkategori.samhället annarssom

överordning, och därmed harprägladomedvetet mänmäns attavav
ledarskap ska definieras och värderas.tolkningsföreträde för hur

chefer, medjämförs då inte bara med manligaKvinnliga chefer utan
för hur chef ska vara.ennormen

kvinnodominans i led-empiriska exemplet visades hurdetl en
visst för kvinnligfaktiskt kunde skapaningsgruppen ett utrymme en

fördelningfanns ganska jämnför chefskapet. l engruppennorm
övervikt kvinnor. de manligamed någon Detmellan könen, varav

gällde ledarstil,blev jämförda med då detcheferna t.ex.normen,som
användes. Samtidigt det inte någon tvärtom-i språkethur som var

förhållande till hur det brukar i led-beskrevs isituation utsesom
kvinnor ochjämn dvs. med bådeIdealetningsgrupper. var en grupp,

majoritet, ändå be-i och kvinna, harkvinnorna VDAtt ärärmän. att
beskriversjälvklarhet med vilken kvinnor ochför dentydelse män
beskrivsmed vilken självklarhet kvinnorchefskap. Ochkvinnornas

drivande, igång-lyssnande ochmjukare, känslosammare,bådesom
jämförelse konstaterasutrymmeskrävande. Vidsättande, mänen

ledarskapet.dvs. uttolkarnalika oss,egentligen rätt avvara
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Kvinnlighet social konstruktionen—

Intresset för kvinnligt ledarskap och kvinnlig ledarstil har inte upp-
hört efter kritiken det skrevs under 70- och 80-talen. Detmot som
finns ofta tydlighet kring det handlar kvin-större attnumera en om

ledarstil kvinnlig ledarstil. Den postmodema feminis-ännors snarare
tiska kritiken essentialism i beskrivning kvinnlighet har på-mot av
verkat till tydlighet kring definitioner.större Däremot kvarståren
fortfarande del otydlighet kring ledarskapets placering inom köns-en
ordningen. flestaDe kvinnors ledarskap 90-talet behand-texter om
lar maktaspekten individplan, inte alltid maktaspekten viaett men
könsordningen, dvs. den systematiska och underordningen iöver-
samhälle och organisationer. kan kvinnorsDetta maktlöshet in-göra
för konstruktioner ledarskap något obegriplig. finns risk förDetav en

fortfarandedet ibland handlar kvinnor individer måsteatt attom som
lära sig makt, stärka sitt självförtroendeatt ta osv.

Från biologisk egenskap till förändrande möjligheter

I det verkliga livet får vi ständigt höra beskrivningar skillnaderav
mellan kvinnors och ledarstil. kan vi förståHur dessa beskriv-mäns
ningar går sammanfattaDet några de möjliga tolkningaratt av av
kvinnlig ledarstil artikeln behandlat följande sätt:som

Biologisk egenskap
tolkas essentiellt,Kön väsensmässigt grundat i biologin. Kansom

bli normativt, eftersom villalla riktiga kvinnor och män.vara
inlärd bristEn

Kvinnor jämförs med den oproblematiserade dvs. mednormen,
Kvinnor brister i olika avseende, i självförtroende ochmän. t.ex.

språk, sin felaktiga socialisation.genom
inlärd fördelEn

Kvinnor bättre lämpade till Chefskap på grund förmåganär attav
kunna kombinera kvinnligt relation med manligt uppgift. Fun-

ofta normativt.gerar
och kulturell konstruktionSocial

Kvinnligheten skapas utifrån situationen. rollDet spelar t.ex. om
kvinnligheten konstrueras i kvinnodominerad eller mansdo-en en
minerad miljö. Många de konstruktioner kvinnlig-görsav som av
het kan tolkas föruttryck undeiordning, delegera,attt.ex.som
lyssna och mjuk.vara
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örändrande möjlighetF
konstruktionerdikotomier likhet och olikhet kanBortom nyaom

könsordningen kanUtifrån kunskap störregöras. utrymmeom
kvinnligt respektive manligt.för vad kan tolkasskapas somsom

organisatio-till förändring villkoren ikan medverkaDetta en av
ochför kvinnor män.ner

skillnaddet någonOm gör

ledningsgruppen beskrev hur detkvinnodomineradeKvinnorna i den
fannsi organisationen kvinnorspelade roll för villkorenfaktiskt att

för vad le-Kvinnorna tolkningsföreträdetbefattningar.ledande tog
relation till kön. går inte dra någrainte minst i Detdarskap är, att

kvinnlig ledarstil utifrån de empiriska resultaten.vadslutsatser ärom
ungefär ledarstil. enda gårbeskrevs ha likaoch kvinnor DetMän som

betydelse för kvinnors möjlighetdet verkar hakonstatera är attatt att
finns maktpositio-kvinnor i den organisationenChefskaputöva att

Även självklarhet i kvinnor-manliga cheferna uttryckerde attenner.
villkor.utformar sitt Chefskap egnana

ledarstil dendetfinns skillnad isåledes inteDet ärär somom en
detkvinnor finns maktpositioner,intressanta frågan då ärutan om

i refereradeskillnad organisationen. Kvinnorna dendet någon igör
roligabland i det lustfyllda ochstudien uttryckte skillnaden annat

den hopplöshetchef driva företag, jämfört medmed och attatt vara
för kvinnor i organisationer.gånger rådermångasom
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Är ledarskap
någotmanligt, kvinnligt eller annat

YVONNE DUE BILLING

Inledningl

manlighet. Chefskapledarskap varit medtradition harAv synonymt
toppnivå inom företagsvärlden, definierats in-åtminstonehar, som

autonomi, resultatinriktning någotförhållningssätt,strumentellt etc. -
försärskilt väl i linje med sådant typisktinte ligger som ansessom

individer kvinnokön.av
kvinnor ska få tillträde till chefspositioner har det där-flerFör att

med studier påvisar kvinnor ochför varit viktigt är mänattsom som
chefer. omfattande forskning kvinn-förmågan blide har Enatt att om

givit vid handen kvinnor ochmanliga företagsledare harliga och att
särskilt mycket i fråga ledarstil Bartol, 1978;inte skiljer sigmän om

hade kvinnligaHenning Jardim 1977 dePowell, Enligt1988.
sidan tills vidare.lagt sin kvinnlighet Genomchefer de studerat

chef.lika kapabla dessa blisin med de Denlikhet män attsomvar
sig fram tillfrånvaron skillnader sträckteperiod då betonatman av

flesta studerat kvinnor och ledarskapbörjan l990-talet. De somav
finns eller barafast vid antagandet det inte någrahåller fortfarande att

bjuds viskillnader mellan könen. populärlitteraturenobetydliga I
version.emellertid en annan

särskiltmanliga dominansen chefsposter ochdenTrots att
maskulinledarskapet manlig eller uttalattoppnivå fortfarande enger

ledarskapetdet idag finnas intresse förframtoning tycks ett att ge en
grupporienteradflexibelparticipatorisk, ickehierarkisk, och prä-mer

formule-idéer ledarskapgel Collison 1996.DessaHearn, nya om
i kvinnor. Därmedofta förknippas medi litteraturen termer somras

kvinnliga värdenför kvinnor hyllar s.k. se t.ex.utrymme somges
att marknadsföra kvinnormöjligtAntal Izraeli, 1993. Det är nu
typiska egenskaperannorlunda och bärare ärän män av somsomsom
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viktiga för den innehar chefsposition. kvinnligtTexter le-som en om
darskap fokuserar oftare förr skillnader mellan kvinnor ochän män
och kvinnor föredrarhävdar ledarstil. del forskareEnatt troren annan

kvinnor kanske bättre cheferär än män.att
tyngdpunktsförskjutning, särskilt skett i populärlitteratu-Den som
kvinnligt ledarskap, betoning kvinnors annorlundamotren om en av

föregivetoch överlägsna ledaregenskaper återspeglar kanske för-en
objektivaändring i den verkligheten, låt faktiskt baraattvara man

kan eller mindre välgrundade gissningar detta se Alves-göra mer om
bidrag. Klart dock antalet kvinnliga chefer har ökat ochär attsons

närdetta har fönnodligen lett till minskad återhållsamhet det gälleren
uttryck för genuint kvinnlig stil vad den skulle inne-att ge en nu—

bära.
Manligheten dominerande idrag ledarskapet har undertrycktsom

kvinnliga värden med olyckliga konsekvenser för jämställdheten lik-
för möjligheten beakta rad andra organisato-uppnåsättatt attsom en

risk samordning och kontroll. Konstruktionen ledarskap i manlig-av
hetstermer förvisar allt icke-manligt familj,t.ex. känslor, olika slags

beroende till marginalensårbarhet och och förlägger det huvudsakli-
utanför organisationen vilket det främstsvårare, för kvinnorgörgen —

med för familj och små barn, klara arbetet. jagDenatt tesansvar av
driver i denna artikel emellertid radikalt upphävandeär att ett av
denna obalans kanske inte bäst uppnås helt enkelt ökarattgenom man

kvinnliga chefer i förhoppningantalet de ska tillhandahålla detattom
ellersaknas retoriskt tillskriver ledar-att rentsom nu genom man-

skapet kvinnlig aspekt. hävdar de värderingarJag för-äratten som
härskande i vårt samhälle och inte bara omfattas många mänsom av——

också många kvinnor och särskilt dem innehar eller ärutan av av som
på chefsposter tycks det hindret för radikalaväg utgöra störstamot -
förändringar. brett omfattade värderingar,Dessa förknippadeärsom

instrumentellamed den dominerande rationaliteten prioriteringenoch
ting, medförmateriella obalans mellan det ofta kallarav en man

kvinnligt manligt, konserveraroch de ojämlikheten mellan män
och kvinnor och reproducerar global ojämlikhet. Följaktligenen
skulle byte i ledande ställning kvinnor förmodligenmänett motav ge
obetydliga förändringar. Föreliggande artikel försök ställaär ett att
frågan kvinnligt ledarskap i bredare och kritisk kontext änom en mer
vad vanligt.ärsom
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Ledarskap och manlighet2

chefsrollen ledarskapet iHistoriskt och konvention har ochsett av
i manlighetstermer. manlig etik ingick ti-drag konstruerats Enstora

digt i bilden.

frammanliga etik lyfter drag hos vissaDenna män avgör-som
för effektivt ledarskap: hård attityd tillförutsättningarande en

för-förmåga analysera, tänka abstrakt och planera;problem; att
känslomässiga vidbortse från personliga, hänsynmåga att ge-

uppgift och förståndsmässig överlägsenhetnomförandet av en en
problem och fatta beslut ... kvinnordet gäller lösa närnär att

befattningar åberopades denna manligaförsökt uppnå ledande
utestängande princip. Kanter,etik och fungerade ensom

1977:22

den därav följande konstruktio-dominans ochMännens numerära
manlig referensram har påverkat antaletledarskap inom ennen av

chefsjobb färre kvinnor har positio-Betydligtkvinnor med än män
och höga in-makt och auktoritet, med högmed formell statusner

för vadvarierar beroende på drasProportionernakomster. gränsenvar
chefer. några år sedan demräknas För 4 procent av somvarsom som

toppchefer kvinnor medankonferens för inom SAS 40deltog i en
kvinnor Billingtotala arbetsstyrkan utgjordesdenprocent avav

administration hälftenfederalaAlvesson, 1994. USAsI utgörs av ar-
cheferna de högsta nivåernabetskraften och på7 treprocent avav

västvärlden kanske mellan 10 och 20Stivers,kvinnor 1993. I är
de mindrecheferna mellannivå kvinnor 5på utgör änprocent menav

Gli-högsta ledarskiktet Morrisoncheferna i detprocent vonav
cheferfinns fler kvinnliga någonUSAl990.I än annanstans;now,

cheferna de in-Gutek deNorthcraft 42enligt utgör procent av men
Northcraft Gutek,toppositionernamindrenehar län procent av

1993.
chef-djupt liggande kulturella tankemönsterTraditioner och ger

i de flesta länder Collison 1996;manlig image Hearn,skapet en
med makt och1986/87. Arbetet förknippasParkinHearn status

dessaformas de inneharinnehålloch ledarskapets av personer som
manliga ledares verksamheter blir denpositioner. Dessa motnorm

hindra kvinnor liksomkategorier kanvilken andra Detta mänmäts.
frånolika etniskaoch medlemmar grupperfrån arbetarklassen attav

Det kvinnor chefsjobb:funnits förklara det låga antalet åhar i två sätt attstort ena
kvinnor och huvudsakligenskillnader mellan ochsidan det betonar män som pe-som

arbetsorientering eller utbild-psykologiska och socialisation, annorlundadragkar ut
ochhävdar och kvinnor likaning/karriärval; andra sidan detå män äratt somsom

effekter olika positioner istrukturella förklaringar såsomSociologiska,poängterar av
organisationspolicyorganisationer, etc.
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få sådana arbeten och påverkar också värderingarna hos överordnade,
kolleger och underordnade. Dessutom delar de flesta kulturer, enligt
Reskin Padavic l994:96 ofta utifrån religiösa föreställningar den
sociala värderingen kvinnor inte skall auktoritetatt utöva män.över

Men vad talar manlighetnär och kvinnlighet Tillmenar om
börja med måste vi inse det handlar kategorieratt definie-att om som
kulturellt, inte biologisk nödvändighet, och de skapas samti-attras av

digt i dynamisk och komplex kognitiva, emotionellaväv ochen av
sociala krafter Keller, 1985. kvinnligaDet och det manliga oftases

ömsesidigt uteslutande och har på essentialistiskt förknip-ett sättsom
med kvinnors och kroppar. Genom denmäns västerländskapats filo-

sofins historia har manligt och kvinnligt kontrasterats i motsatser; ra-
tionalitet/emotionalitet, objektivitet/subjektivitet, kultur/natur etc.

typisk beskrivningEn manlighet betonar sådant hård, torr,av som
opersonlig, objektiv, klar, omvärldsorienterad, handlingsbenägen,
analytisk, dualistisk, kvantitativ, linjär, rationalistisk, reduktionistisk
och materialistisk Hines, 1992:328. Detta manlighetsbegrepp över-

med det Marshallensstämmer 1993:124 manliga vär-som ser som
den eller den manliga principen: självhävdelse, separering, obe-som
roende, kontroll, konkurrens, koncentration, rationalitet, analys etc.
Keerfoot Knigths l996:79 erkänner visserligen manligheten äratt
mångfacetterad och skiftar under individernas livstid de attmen anser
dess kärna, åtminstone det gäller ledarskap och organisationsarbe-när

stark inriktningen speciell instrumentellär form ratio-te, en av
nell kontroll.

Manlighet och kvinnlighet inte något för alltid fastställtär utan
under ständig förändring, kulturellt och historiskt beroende deav
betydelser tillskriver dem. Kimmel l994 skriver historiskaom
konstruktioner manlighet och hur samexistensen mellan hant-av om
verkarens och husfaderns manlighet så småningom hotas han-när
delsmannen träder den historiska arenan. Han både frihetgör
och jämlikhet oklara upphäva aristokratins frihet ochattgenom pro-
letarisera hantverkarens jämlikhet Kimmel, 1994:124. Kimmel ser
marknadsplatsens manlighet den gällande normativa defini-som nu
tionen den amerikanska manligheten karakteristiska dragav vars —
aggressivitet, konkurrens och ängslan för andrasätter män.normen-
Den hegemoniska definitionen manlighet i maktposi-ärav en man
tion, med makt och maktens man Kimmel, 1994:125en man en

kvinnorManlighet uppvisas såväl män Fagenson ochav som
Jackson hänvisar till studier visat ju fler manliga karak-attsom

:En frånstudie 1979 visar såväl kvinnor betraktade maskulina dragmänatt som som
bäst för ledarskap. 65 beskrev den bra chefen i maskulina medanprocent termer,
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kvinnor har, sannolikt det de uppfattastärsdrag är attmer som
lyckade och framgångsrika chefer och de får inflytelserika positio-att

företag Jackson,inom Fagenson 1993:315. De nämnerner
skrivits och träningsprogram utformats för hjälpaböcker attsom som

drag}kvinnliga chefer understryka s.k. manliga Framgångsrikaatt
kvinnliga chefer uppvisa hegemonisk manlighet Cheng, 1994anses

definieradesxii. Hegemonisk manlighet först Connell 1987avs.
socialt inflytande i socialt maktspeluppnåtts184 ett ettsoms. som

maktkampen och i organiseringensträcker sig bortom den råasom
privatliv och kulturella Många bidrar till vidmakt-processer. attav

ideal och den hegemoniska manlighetens överhöghet denhålla dessa
den verkliga personligheten hos majoritetenbehöver inte motsvara

inte många Humphrey eller Sylvester Stalo-det finns så Bogartmän,
och kvinnorskriver Connell. Andra sommönster grupper un-ne,

derordnas.
beskrivshegemoniska manligheten har sitt pris, vilketDen av
tvingasvilkenKaufman 1994:148 en mänprocess genom un-som

visakänslor, behov och möjligheterdertrycka mängd t.ex. attsomen
oför-empati och medkänsla, vilka uppfattasöppenhet, somomsorg,

tillägga kvinnligamanlig styrka. Vi kan mångaenliga med ävenatt
problem för såväl kvinnligadessa egenskaper.chefer undertrycker Ett

känslor och behovchefer undertryckande dessamanliga är att avsom
undertryckerhälsosamt. Kaufman hävdarkanknappast mänattvara

medkänslor och känslouttryck förknippaskänslor eftersomsina
kvinnlighet.

kvinnlighetensManlighet ofta motsats:somses

ochokvinnlighet kärnan i dagensföreställningDenna utgörom
be-manlighetsbegrepp. innebär manlighetgårdagens Det att mer

Kimmel,vad inte är.är änstäms snarare av vem manmanav
1994:126

och motsvarandedefinieras ofta i komplementäraKvinnlighet ter-
prioritera känslorkvinnlighet ...Hines 1992:314För är attmer.

värden eller denkreativitet ... Kvinnligafantasi och .betonaatt
samarbete,ömsesidigt beroende,principen karaktäriseraskvinnliga av

helhetertolerans, medvetandeinförlivande,receptivitet, mönster,om
existens,personorienterad hållning,emotionelloch sammanhang, ton,

talar1988syntetisering Marshall, 1993:123. Grantintuition och

Butterfield,chefen androgyn Powellbeskrev den gode25mindre än procent som
utvecklarPowell Butterñeld kvinnordetta enligtKonsekvensen1979. är, attav

maskulinitetdärigenomledare och förstärkerdrag för bli ärmaskulina atttron attatt
föredra i chefskap.
3T.ex. taught Corporatemotherbok från 1977. GamesHarragans games-never you:

formanship women.
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medkänsla,omsorg, känslighet, empati och Moi 1989om om
vänlighet, anspråkslöshet, undergivenhet, ödmjukhet.

refererarKanter 1977 till studier visar kvinnors identifi-attsom
kation med den manliga modellen för framgång chef blir såsom
viktig de sig uppåt i organisationshierarkin de till för-slutnär rör att
kastar de få kvinnliga ledardrag de kanske tidigare omfattat.även
Hennig Jardims studie 1977 25 kvinnliga högre chefer visar attav
identifikation med fadersfigur betydelsefull for deras fram-en var
gångar. Alla dessa kvinnor identifierade sig med sina fäder änsnarare
sina mödrar de tenderade ned på. Carlsen Toftsl 1986attsom se
enkätundersökning danska chefer olika nivåer fler kvin-av angav

18 procent de4 procent starkt fastade vid fa-än män attnor var
dem.

och varför skulleHur kvinnliga chefers ledarstil skilja frånsig
männens omfattande forskningEn har kommit till slutsatsen att
kvinnor och inte skiljer sig speciellt mycket i fråga ledar-män om
stil Bartol, Butterfield1978; Powell, 1981; Marshall, 1984; Po-
well, Kvinnor och i1988. chefsroller har likartade ambitioner,män
värderingar och andra personlighetsdrag såväl arbetsrelateradesom
kunskaper och beteenden Dobbisse Platz, Kvinnliga1986.t.ex.
ledare har ofta intryck. Detta bekräftades vid konfe-t.ex.samma en

for kvinnliga chefer nyligen hölls i Köpenhamn juli 1997.rens som
kvinnor deltogDe också de, ville,de hadeöverens attsom var om om

förutsättningar bli chefer. Konferensdeltagar-männen attsamma som
bekräftade också de delade värderingar ellermännensattna snarare
de accepterade de manliga i sina organisationer.att normerna

finns ingen skillnad mellanDet manliga och kvinnliga ledare -
bara mellan människor; inom varje kön förekommer olika typer.

organisationNär väljer chefen så det bara företagetsären ny
aktuella behov betyder något ... kvinnor och harmänsom

möjligheter det faktum många kvinnor inteär ett attsamma men
vill. inte varför ...Jag kvinnor får aldrig använda sittvet men
kön ursäkt. igen,Försök jag, de klagar. Jag harsäger närsom

main.‘aldrig upplevt bara förespråkarmänatt

Vid denna konferens många kvinnor det inteöverens attvar om
fanns några hinder för kvinnor nå ansågDe detatt toppen. äratt
nödvändigt kvinnor både för sig själva och för sina liv.att tar ansvar
Vi måste lära inse det går arbeta 60 timmar i veckan ochatt attoss
samtidigt god baraDet fråga organisera sitt liv,är attvara en mor. om

au-pair i huset, påstod deltagare.t.ex. genom en en

Yttrande kvinnlig polisdirektör i Köpenhamn, citatet hämtat från tidningenärav en
Politiken den 15juni 1997. Jämför Hultboms artikel i denna antologi.
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från fál-exempel på de mångakonferens bara rösterDenna är ett
bekräfta kvinnliga ledare mycket lika ochtyckstet är mänattsom

rådande värderingar och regler i organisa-uppenbarligen accepterar
arbetar timmar i veckan hartionerna 60t.ex. att om man enman

sig till arbetets kravtopposition och måste änatt anpassa snarareman
bevisen för uppfattningen det intede mångamotsatsen. Trots att

skillnader i egenskaper mellan kvinnor och påfinns några män
chefsposters forskningen på tid betonat skillnaderhar senare mer

och hävdat kvinnor föredrar annorlun-mellan kvinnor och män att en
ofta hänvisar till kvinnligt ledarskap.da ledarstil, man somsom

ledarskapKvinnligt3

tycks ellerför tankar ledarskapallmänna intressetDet om mernya
intresset för kvinnligt ledarskap och detmindre följdvara en av

för få fler kvinnor ledarpositioner. Bildenökande intresset att av
omformuleras kvinnors kar-ledarskapsfrågornachefs- och gör attatt

Vi idag stark trendaktualiseras och underlättas.riärmöjligheter ser en
könen vilka emellertid förklarasföra fram skillnader mellan ettatt

författare hävdari Helgesen, antal1990. Ettkönsstereotypt t.ex.sätt
möjligheterskillnader mellan kvinnors ochfinns klaradet mänsatt

deras chefsstil.liksom i fråga om

kvinnligt ledarskapVad är

chefer har hävdat kvinnliga chefer särskiltförfattare ochKvinnliga att
kommunikation och samarbe-viktiga avseenden:kan bidra i följande

intimitet ochtillgivenhet, makt, Grant, 1988.lojalitet ochte, omsorg
kvinnliga författare French,och många andra t.ex.Enligt Grant

jämfört medofta annorlunda attityd till makthar kvinnor1986 en
myckettenderar de makt inte såTill skillnad från dessamän. att se

kontrollmöjligltet samhällsresursdominans och utan mer som ensom
samhället. Kvinnors makti förhållande till helaoch den utövas syn

individualistisk. Några för-i mindre gradrelationell ochär rentmer
förmåga makthävdar kvinnor harfattare män utövastörre än attatt

mänskligamobiliserakonstruktivt de bättre påsätt, är attattett mer
förändra hierarkiskakreativitet ochoch på att uppmuntraresurser

Haslebo,strukturer 1987.
framkastar 199325forskningssammanfattning FagensonsinI

demokra-chefer har omgestaltande,kvinnligauppfattningen att en
på hierarkioch/eller bygger på nätverktisk ledarstil, än samtmer

sÅterges Billing, 1997.i Alvesson
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har fler nöjda underordnade manliga chefer har.än Helgeson 1990
38-39 definierar vad hon kallar de kvinnliga principerna på ba-s.

sis från sina kvinnliga intervjupersoner.utsagor Dvs. princi-av en av
fatta beslutrör på intuitiva grunder, inte förlitaattper som omsorg,

sig på hierarki eller alla dessa fruktansvärt tråkiga handelshögskole-
idéer Chefskap; uppfatta arbetet del livet i stället förattom som en av

avskilt från det, lägga sin energi på det liggerattsom varmastsom en
hjärtat; samhällsansvar för hur vinsternaatt används;ta ettom att er-

känna och inte förlora kontakten med sina grundvalar. Helgeson un-
derstryker kvinnor olika deär vårdande,att män ärattgenom mer en-
gagerade och lyssnande dessa beskriverHon kvinnorän iär. stereo-

andras förväntningar hur kvinnortypa skatermer ochav om vara an-
kvinnliga ledare mjukare manliga.tar hennesatt är I terminologiän

blir den kvinnliga ledaren den goda modern.
Rosener 1990:120 har funnit kvinnor oftare talar sig självaatt om

interaktiva, de aktivt arbetar samspeletatt med andragöraattsom
positivt för alla inblandade. Karaktäristiker desäger attsom upp-

deltagande, delar med sig makt och information,muntrar höjerav
andra människors egenvärde, får andra bli entusiastiska i arbetetatt
och stimulerar dem hos kvinnorna.accentueras

Medan Grant, Helgesen, Rosener och andra understryker kvinnliga
chefers särprägel eller kvinnors förkärlek för ledarskap och be-- -
skriver detta någonting vanligt för kvinnor pekarär storsom som en
mängd undersökningar i riktning. Ovan har jag refererat jäm-motsatt
förande studier manliga och kvinnliga ledare där slutsatsen varitav att
skillnaderna små eller inga. Några studierär har också åtägnats att
undersöka likheter och skillnader inom kategorin kvinnliga chefer.
White 1995 ville undersöka kvinnliga direktörer hadeom en grupp

interaktiv stil och och i så fall varför det fanns stilar deen om som
uppfattade mindre tilltalande andra. Det enda tycktesänsom som
skilja dessa kvinnor från deras hängivenhetmän i förhåll-störrevar
ande till den karriären, till den organisationen ochegna egna perso-
nalen.

Vad denna klart uppvisar heterogenitet. De har olikaärgrupp
förhållningssätt till liv och relationer; de uppfattar situationer och
organisationer olika; de motiverade olikaär olikasätt av sa-
ker; ... andra skillnader resultat skilda erfarenheter,är ett av
olika ålder och skiftande förväntningar ... skiljer sigDe i sin
tolkning och uppfattning vad det innebär kvinna ochattom vara
vad det innebär för liv chef. White, 1995:208ett som

Bayes 1987 har kommit till slutsats och understryker he-samma
terogeniteten inom kvinnliga chefer i offentlig förvaltning.gruppen
Kvinnorna representerade där alla slags ledarstilar precis derassom—
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Liksom i Whites studie förväntades de kvinnligamanliga kolleger.
de manliga.cheferna arbeta hårdare än

slutsatsen idéerna speciellskulle kunna dradettaAv att om enman
kvinn-ledarskap inte får mycket stöd. Tankenform kvinnligt omav

styrande ideal,skulle kanske kunnaligt ledarskap ett en nor-ses som
kanempiriskt fenomen.konstruktion Denmativ än ettsnarare som

eller åtmin-kvinnor i allmänhetfå stöd i det arbetssättmöjligen som
praktikgrundas i denantal kvinnor har än attstone ett somsnarare

dennainnehar direktörsposter utför. ocksåfaktiskt Menkvinnor som
åtminstone dåligtframstår osäker ellerargumenteringtyp un-somav

derbyggd.
jag diskutera centrala aspekterföljande kommerdetl att tre av

chefer: för det första tankenoch kvinnligakvinnligt ledarskap att
deras annorlundaannorlunda ledarstil byggerkvinnor har somen

källanlitteraturen ellerpåståenden ierfarenheter, dvs. ursprungetom
förspecifikt kvinnligt ledarskap; detslagsskulle finnastill det ettatt

stil kankvinnliga ledares speciellafaran tankarandra att ge upp-om
sidorkvinnor och till centralaförväntningarhov till attstereotypa
möj-och för det tredjegenusrelationerna upprätthålls;istatus quoav

kvinnliga chefer användsspeciell uppfattningligheten ettatt omen
former Iedningsar-for traditionellainomexplcåaterandesätt avramen

bete.

annorlunda ledarstilarKvinnors

erfarenheterolikagrundade i

betydelse forkönsskillnadernasframhållerriktningdenInom som
kvinnorsochledarskap hävdarkvinnor ochproblemet mänsattman
kvinnorsolika barndomsupplevelser,psykologi ocholikaföregivet

kom-i familjen eller i arbeteterfarenhetersocialisation eller senare
organisationer.till arbetsliv ochförhållningssättmedföra olikaattmer

iannorlunda uppfattningarochkvinnorna kommerMed orga-nya
ifrågasättas, vilketkommerknäsattanisationen; att gynnar ennormer

autonomi ochöverbetoningutveckling. denpositiv Om separe-av
övervärderingpsykologin leder tillden manliga "enring präglarsom

undervärderinganalys och tillobjektivitet ochrationalitet, avenav
kreativitetmellanmänskliga relationer och Grant,förblickomsorg,

innebära förändringfler kvinnorså kan1988:62, attgenomen

värde-°Den kvinnligaunderstryker dekvinnor i Iedningsarbetelitteraturenmesta om
mycket sällan. Avvärderingar eller praktikerfeministiskaöverlägsenhet, nämnsnas

poli-diskussion dvs.feministiska visioner i dennainteden anledningen etttas upp
för-missgynnar ellerståndpunkt utifrån vilken alltingvaltiskt medvetet somav

kvinnor utmanas.trycker
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komplementaritet och balans förs i den ledningspraxis hittillssom
varit rådande. kvinnligaDet bidraget skulle naturligtvis också kunna
hamna i skarp motsättning till rådande praxis och till förhärskande
manliga organisationsprinciper. litteraturenMen kvinnor och le-om
darskap antyder inte sällan, uttrycka det i klartext, kanutan att att man

sig fredlig och produktivvänta samexistens mellan manligt ochen
kvinnligt baserade organisationsprinciper eller förrade gradvis ochatt
konfliktfritt deersätts av senare.

flestaDe forskar genusrelationer förefaller densom om vara av
uppfattningen könsspeciñk inriktning hänger med könsar-att samman
betsdelningen; detta betyder den huvudsakliga grunden för kvin-att

och skilda erfarenheter ochmäns inriktning det faktumutgörsnors av
och kvinnor utför radikalt olika arbetsuppgiftermän i hematt och fa-

milj och på arbetsmarknaden. Kvinnors inriktning ha sin grund iantas
familjesfaren, särskilt i erfarenheten föda och fostra barn. Storaattav
könsskillnader skulle då resultat kvinnor har huvudan-ett attvara av

för barn och hushåll. Om arbetsdelningen och följdsvaret som en av-
det könssegregringen och kvinnornas underordning försvagades,-
exempelvis på grund fler kvinnor besatte högre chefsposter in-attav

bara på mjuka områden personal- och informationsfrågor,te som
så skulle den materiella grunden för utvecklingen könsspecifik in-av
riktning också försvagas, kanske till och med helt försvinna. skul-Det

kunna finnas grund för kvinnligt ledarskap, särskild stilen en som
utmärkande för kvinnliga chefer så längeär kvinnors bety-som mer

delsefulla erfarenheter utgår från de många kvinnor inte ellerärsom
ska bli chefer åtminstone inte toppnivå på det helautan tagetsom

traditionella könsroller. denl utsträckning kvinnor beford-accepterar
rades till höga i betydande antal skulle det både förutsätta ochposter
resultera i kvinnor mindre uppbundna hemarbetetatt var av som-
skulle bli mindre könsspeciñkt och jämlikt delas mellan ochmänmer
kvinnor något i sin skulle medföra minskning köns-tursom en av-
specifika erfarenheter, intressen och förmågor. socialaDen betydelsen

strukturerande princip källaoch till skilda inriktningarav genus som
Ävenskulle försvagas. för närvarande långt därifrån kanärom ge-

i betydelsen socialt viktig kategori förklarar arbetsdelningnus som-
och variationer i värdering och stil i organisatoriska såväl andrasom
sammanhang med tiden blekna bort. Alvesson Billing, 1997,-
kap. 9

Lanseringen kvinnliga chefer framhållande fördelenav genom av
med erfarenheter hushållsarbete och småbarn leder emellertid tillav

tvetydigt resultat i fråga jämställdhet, eftersom den drar fördelett om
och i viss mening hyllar kvinnors upptagande i patriarkatet.av
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förväntningar kvinnorpåStereotypa
balansenden nuvarandevidmakthåller

intekvalitativt annorlundaföra fram kvinnor ärIdén än mänatt som
utbredda uppfatt-dendärför den bygger påproblemfri, inte enbart att
kvinnliga cheferinriktning hosledarstil ellerspecifikningen att en

könsroller.traditionellaarbetsdelning ochtraditionellberor på
medledarskap arbetarkvinnor ochförfattare till skrifterFlera om

privata sfären ellerinom denutvecklatsförmågorhypotesen att som
eller tidigabarndomenkvinnor underutvecklatsandra sätt so-av

fördel förtillöverförbara, dessutombaracialisationsfaser inte är utan
sköta hemuppfostra barn ochorganisation.ska leda Attden ensom

samtidigt utföraförmågamedföra stresstålighet,familjoch attantas
problemlösningsförmåga,uppgifter, intuition,olikamycket samt

Helgesen,relationer.och hanterakommuniceraskicklighet i att
Haslebo, 1986Møller, 1986;Blixenkrone1992;1990; Grant,

egenskapertillskeptiskgoda skälfinnsDet attatt samma somvara
kvinnor skullediskvalificeratillkunde användastidigare att varanu

bidrar medkvinnorIdénvärdesätter.just de egenskaper attman
uppfattningarschablonartadeockså förstärkavärden kankvinnliga
mycket olikaliksomkvinnorTroligarekvinnor. män ärär attom --

inriktning.möjliga Iutveckla allaoch de kaninbördes typeratt av
tillåtagenusforskningeninomborde idealetsjälva verket attvara

levnadsregler häm-ochkönsnormerkulturellasådan olikhet attutan
framtvingaskulleindividerna. störreoch trycker Detta ennermar

för kvinnor ochnaturligtvaduttalanden mänförsiktighet i ärsomom
Könsschablo-eller andradethävdar kvinnor sättet.eller äratt ena

positivaavseddainklusive sådana svär motär att varasomner --
värderingarkvinnligapsykologi ochkvinnorsideal. Sätterdetta man

kanioch sårbarhetinriktning relationer,påsåsom centrum,omsorg
med relevansspeciella egenskaperbedöms hamån dekvinnor i den-

chefer ilämpligabefattningar framståledandeför sommersom-
verkställande direktö-personalcheferellerbarnomsorgen än somsom

eller banker.i industriföretagrer
harhusmorskunnande ellersittchefer utnyttjarkvinnligaIdén att

positivaframmanasyftetorganisationen harmodersroll i att asso-en
restriktio-denfrånsettflera problem,medför sätterciationer, attmen

kvinnor ochledningsmetoder förnaturligavadpå är repro-somner
impliceraimage kanställning ellersådanschabloner.,ducerar En

ställningmoderlikmedarbetarna.underordnade Endeomogenhet hos
inne-fall kan detimotsvarighetbarnliknandeförutsätter värstaen

beroendeförhållandenbära etc.
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Kvinnors specialegenskaper kan exploaterass.

liteEtt annorlunda problem med idén kvinnliga chefer skulleattom
ha särskilda förmågor och inriktning möjlighetenrör utnyttjaattav
s.k. kvinnliga egenskaper i exploaterande syfte. Kvinnor skulle då
kunna bli det nödvändiga Smörjmedel får maskineriet fungeraattsom
bättre, och/eller skulle deras förmåga motivera och övertala kunnaatt
utnyttjas potentiellt verktyg för smidigareett genomföra im-attsom
populära rationaliseringar, varvid kvinnor förmedlandeagerar som
länk mellan företagsledning och arbetare. Calás Smircich, 1993

inteDet då frågaär kvinnor objektivt har eller inte har dennaattom
förmåga och inriktning, handlar det utnyttja de kvinn-attsnarare om
liga chefernas självuppfattning och andras förväntningar deattom om
ska ha dessa egenskaper.

Holmquist 1997 beskriver kvinnliga chefer inom den offentliga
sektorn verkställare med mjuk framtoning. Nedskärningar isom
den offentliga sektorn i kombination med växande sociala problem

i Sverige offentliga chefsjobbgör till något självmordsuppdragav
med genomförande försämrad service inom området i stortav som

enda alternativ. Många kvinnliga chefersett tycks svårighetengöra att
ekvationen gå ihop till personligt problem ochatt sigett tar

skulden de inte lyckas. Kolb 1992 visar kvinnor kan haattom en
benägenhet arbeta med konflikter bakomatt deäven görscenen; om

viktig insats förblir de osynliga. kanDe också hindra dolda kon-en
flikter från komma till i fall däratt motsättningarytan öppnaupp mer
skulle kunna positivt.vara

Naturligtvis kan detta placerar kvinnor eller kvinnoratt attman -
placerar sig själva i konfliktlösande positioner oberoendeäga rum—

specifik uppfattning kvinnors inriktning eller kvinnligt le-av en om
darskap. uppfattningDenna förstärker emellertid tendensen använ-att
da kvinnor i roller hanterar relationer, känslor, klimat och kon-som
fliktlösning samtidigt grundläggande ekonomiska och tek-som mer-
nologiska frågor blir kvar i de manliga sfärerna.

4 könsskillnademaBortom

Efter ha pekat på vissa grundläggande problem förknippadeatt med
användningen begreppet kvinnligt ledarskap och den motsvarandeav
idén kvinnliga chefers ska jag fortsättningsvissärartom argumentera
för försiktighet och återhållsamhet i användningen begreppsparetav
manlighet/kvinnlighet. Istället för förbinda dessa begrepp medatt

och kvinnors kroppar kundemäns behandla dem drag ellerman som
former subjektivitet tankemässig, känslomässig och värderings-av
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mässig orientering potentiellt finns hos alla såvälmänsom personer,
kvinnor, i olikalåt grad. Manliga och kvinnliga egenskapersom vara

betraktas då inte väsensdrag tillhör respektivesom som mannens
Biologiskt definieradekvinnans kropp. kvinnor då typiskt ises som

utsträckning karaktäriserade kvinnliga drag manliga,större änav av
det i fråga kompositionen de två egenskapsuppsätt-även om om av

ningarna finns variationsbredd. Vissa kvinnor kan beskrivasstor som
manliga i orientering och värderingar, vissa kvinnliga.män som mer

i linje med Marshalls uppfattningligger 1993:125 hon fo-Detta när
slår ska betraktaattre

manliga och kvinnliga drag egenskaper båda könen harsom som
tilltillgång exklusiva kännetecken förän mänsnarare som re-
kvinnor. nutidaspektive kvinnor sin biologis-Jag tror att genom

och fysiska utrustning, socialisation och samhällsroll oftareka
återfinns vid kvinnliga polen och oftare vid manli-den denmän

fördelning kan väl framståmycket ellerDenna motsägasga. av
oklar för kvinnor uppfostrats i starkt patriarkal tra-som som en

dition.

sådana bristkan tillägga motsägelser eller sådan påHär attman
följd jämställd uppfostranklarhet också kan änvara en av en snarare

asymmetriska maktrelationer i familjen. förstarkt stället be-l attav
trakta kvinnors och personlighetsdrag och förmågormäns mot-som

det möjligt dem komplementära eller löstärsatser att se som grup-
precis kvinnor kapabla uppträda manligtperade: påmän är att ettsom

instrumentellt likaeller kvinnligt på väl på känslo-sätt, ett ettsom
situationen.mässigt beroende på kunna uppvisa både vadAttsätt,

kvinnligt manligtkan beskrivas och beteende innebär attsomsom
bredare spektrum möjliga handlingssätt någonhar änett av somman

fångad i könsroll; kanske det möjligtärär stereotyp att vara meren
förmågan samarbeta ocheffektiv förutom order haratt attgeom man

sina underordnade. Konkurrensinriktning kan kompletteraslyssna till
Överskridandetoch intuition. könsbundnamed samarbete av normer

för och handla kan leda till i stället forhur ska att attvara manman
fångad i viss orientering får möjlighet handla sättatt ettenvara

relevant och meningsfullt. Könsspecifikauppfattas som mersom
för hur ska uppträda och skulle i så falltumregler man agera vara

ickerepressiva.preliminära och
vilken konstrueras komplex,sociala i mång-Den ärprocess genus

Manlighet och kvinnlighet inte statiskafacetterad och heterogen. är
tiden och under individernas livstidegenskaper förändras överutan

varierar med klass, sysselsättning, organisation, ålderoch de etc.ras,
automatisk koppling mellan den biologiskafinns alltså ingenDet

och vissspecifika sociala konstruktionsprocesserkroppen, en upp-
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sättning egenskaper/ inriktningar. inte lyckatDet knytaär tättatt
manlighet till kvinnlighetoch till kvinnor, eftersom det före-män ger
träde biologiskadet könet, varvid den ofantliga variationsrikedo-

i konstruktionen och kvinnor hamnar helt i skymundan.mänmen av
Chefsarbetets sammanhang och ledarskapets specifika krav kan därför
motivera överskrider begränsade tolkningar manligtatt man mer av
och kvinnligt grund för praktisk vägledning. denna mening kanlsom
inte bara traditionellt förhärskande ledarskapsideal försökävenutan

lansera kvinnligt alternativ verka hämmande.att ett
svårigheter förknippadeStora med talet och identifieringenär om

manlighet/manligheter kvinnlighet/kvinnligheter.och refiekte-Hurav
Ärdet den sociala verkligheten de citerade definitionernarar ovan

giltiga kulturellt och historiskt sammanhang eller återspeglaroavsett
de den samtida västerländska forskningens eller bara den nutida ge-
nusforskningens idéer vad manligt och kvinnligt Ellerärom som re-
flekterar olikade kanske religiösa idéer och traditioner De väster-
ländska kristna traditionerna har fokuserat skillnaderna mellan kvin-

och medan österländska och den amerikanska ursprungsbe-männor
folkningens filosofier har fokuserat överlappningen mellan manlighet
och kvinnlighet och likheterna mellan dem Gagné Tewksbury,
1996. vissa icke västerländskal kulturer stigmatiseras inte de indivi-
der uppvisar blandning kvinnliga och manliga element,som en av

de tros tillhöra högre andlig ordning Gagné Tewksbury,utan en
Varför1996:124. och hur blev yin-värdena för användaatt ett an-

norlunda och välkänt begrepp i kinesisk filosofi, förknippasdär yin
med det kvinnliga och med det manliga i västländer och iyang
andra delar världen undertryckta och domineradeav av yang-nor-

och hur och varför blev dessa värden genusstrukturerade lmerna,
kinesisk filosofi anses levnadsvisdom inte innebära håller sigatt man
till och fördriver yin, håller de två i balans eftersomutan attyang man
den förutsättning för den andra i Hines,Watts 1992.ärena en

Många genusforskare hävdar omsorg och generositet, priorite-att
ring känslor, det icke säljbaras och det icke-materiellas realitet ochav
värde, betydelsen det fantasifulla, intuitiva och kreativa, visionav en

världens helhet och sammanhang, kunskap och påsamt troav om
stillhetens, vilans och tystnadens skapande möjlighet Hines, 1992

314 inte värdesätts lika högt manliga värden. Värdesystems. som
kulturella konstruktioner och därför det möjligtär förändraär att

uppfattningen så något tidigare betraktades negativtatt som som
kan omvärderas och något positivt.ses som

sociologisktSom fenomen inte bara existerar skapasutangenus,
och återskapas i pågående i vilken mening utvecklas ochen process
social interaktion utspelar sig. Skapandet har sin grund i arbetsdel-
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ningen, i hushållet som inbegriper småbarn och påomsorg om ar-
betsmarknaden. skapas kvinnor konstruerasGenus attgenom som
mödrar och familjeinriktade varelser, placeras i kvinnliga arbeten, i

servicejobb och i underordnade positioner. skapassynnerhet Genus
uppfostran, den tidiga socialisationen till del ef-också i är stormen en
könsarbetsdelning och det faktum uppfostran fortfaran-fekt attavav

kvinnoarbete. fäderna viktiga i barnom-de i huvusak Omär ett vore
och modrandet skulle bli föräldrande så skulle person-sorgen

bli mycket annorlunda jämfört tradi-lighetsutvecklingen med hur den
tionellt sett ut.

betydelsefullt komma bort från den nuvarande arbetsdel-Det är att
ningen i hemmet och i arbetet utanför hemmet vill utplåna deom
åtföljande könsskillnaderna, eftersom arbetsdelningen vidmakthåller

detta visasojämlikhet. Betydelsen Coltrane har1996. Hanav av
funnit samhällen, där deltar i barnuppfostran och kvinnor harmänatt

i mindre uppvisningkontroll egendom, grad präglasöver av av man-
gifta kvinnor underordnar sig mindre giftalighet, i utsträckning,att att

ideologiskt kvinnligmindre dominanta, betingadmän är samt att un-
derlägsenhet sällan kommer tillmer synes.

manliga och kvinnliga återspegla in-egenskaper kanBegrepp om
kulturella idiosynkrasierdividens eller den vadgruppensegna egna

manligt för eller eller kultur kanske inte detärärsom en person grupp
för kan lätt överutnyttjas allt i organisationerannan och nästanen
kan tolkas manligt präglat. den anledningen kan det välAvsom vara

någon vokabulär för etikettera det kon-värt prövaatt attannan som
oreflekteratventionellt, och förstärker schablon-sättettmen som

tillskrivs kvinnor.uppfattningar, ochmän
allt originellt kan ändå nyttigt hävdaDet änär annat attmen vara

Webers begrepp värderationellt och målrationellt handlandeatt om
förskulle kunna användas i stället begreppsparet manligt/kvinnligt.

Värderationalitet kännetecken social handling, interak-är påett
tion, kommunikation Heller, medan det enda kriteriet1984:77,
för målrationalitet förverkligandet givet mål. Problemetär ärettav
inte målrationella handlingarna värderationali-bara den har slukatatt

problem föredrar denna handlandeett större ärteten, att typman av
det onödigt, i själva verket till och med detäven när är ärnär oac-

ceptabelt. målrationalitetens dominans bör i sambandDenna sättas
med människors materiella inriktning och den nutida föreställningen

kapitalistisk marknadsekonomi det bästa för folk ska fåäratt atten
vad vill kan det hindret för föränd-de ha. Detta radikalastörstavara
ringar könsrelationerna. Konkurrensen mellan företag innebär star-av

för arbetsgivare och chefer välja anställda kanka incitament att som
förvärvsarbete. för småbarnprioritera sitt En harperson som ansvar

149



BillingYvonne Due

kommer handikappad jämfört med någon inte begränsasatt vara som
handlar det inte nödvändigtvissådant. Här fördomar eller illvil-av om

från arbetsgivarens sida, i marknadsekonomin innebo-utan om en
Arbetsgivarensende tendens. kön har förmodligen ringa betydelse i

sammanhanget. Framgång och konkurrensförmåga de kriterier medär
värde inte förmågavilka vårt vår till mänsklighet, generositet,mäts,

vänlighet, empati Kvinnors förmåga föda barn och deras när-etc. att
universella benägenhet huvudansvaret förattmast ta omsorgen om

leder till de omfattardem kanske de värderingarna ävenatt senare om
detta inte påverkar deras uppträdande i chefssituationer. förhärsk-De

manligaande kulturella värderingarna marginaliserar det kvinnliga
oftaoch tolkar det något negativt. stället för ställa kvinnor iI attsom

opposition det står för skulle kunna föra fram demännen vär-mot
deringar angelägna och sluta förse dem med genusetikett.är om en

förändringarOm vi vill åstadkomma måste vi förändra de relationer
Över-råder mellan människorna, Heller. och underord-sägersom

förändras,ningsförhållandet måste vilket i detta sammanhang betyder
det kvinnligas underordning och det manligas överordning måsteatt

förändras.
Omvandling går längre till få fler kvinnor chefspos-påän attsom
i organisationer teknologiermål och underter styrssom av samma

marknadsekonomins prestationstryck kan mycket väl tvinga fram en
radikal förändring i vilken kvalitativa kvinnliga värderingar, såsom
balans familjmellan och arbete, ekologiskt hållbar utveckling samt
moraliskt och socialt uppvärderas bekostnad över-t.ex.ansvar, av
flödskonsumtion. värderingar har främstinte förts framDessa av
kvinnliga direktörer, har kommit dagordningenutan snarare upp

förändratresultat konsumentmedvetande och påtryck-ett ettavsom
ningar olika politiska Hållbarhet förhållandefrån och moral igrupper.
till djur viktiga kodord,människor, och och dessa värderingarärnatur

inte nationella globala. de ska kunna hållas levande ochOmär utan
ledare/cheferspridas vidare behöver inte bara målrationellaärsom

vilket ofta benämningen manligt också intelligentaärutanges som
emotionellt plan värderationella. Vissa egenskaperett mer ex--

empelvis förmågan empatisk, tänka känslomässigt, iatt att attvara
sig hjärtathögre grad låta ledas kan kalla mjuka och delav en-

skulle förmodligen benämna dem kvinnliga det emeller-Att ärgöra
.

tid mindre lyckat, eftersom de då omedelbart kommer betraktasatt
mindre betydelsefulla. anledningen till jag hävdar viDet är att attsom

försiktigabör mycket med genusetiketter på värderingarsättaattvara
ledarskapoch

7Att begreppet feministisk ledarskap eller värderingar hjälper inteanvända om oss
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Slutsatser5

dennal artikel har jag tagit och diskuterat idéer kvinnligt le-upp om
darskap. Min dessapå idéer huvudsakligen kritisk, vilket börärsyn

bakgrund tämligen omfattande och expanderande litte-motses av en
hyllar det kvinnliga ledarskapets enhetlighet ochratur egenart,som

moraliska kvalitéer ledarstil påstås komma till uttryck hosen som-
eller, de villkoren hindrar den manifesteras, åtminstoneyttre attom
föredras majoriteten kvinnorna. hävdarJag det finns störreattav av
behov kritisk utvärdering fortsatt lansering kvinnligtänav en av av
ledarskap ideal.styrandesom

viktigaste problemDe här behandlas innefattar begreppetsom
kvinnligt ledarskap,

något lovprisar och har sin grund i kvinnors erfaren-som som-
heter, vilka följd kvinnors ställning i patriarkalär en av en ar-
betsdelning,

förstärkning könsschabloner,som en av-
beteendenorm för kvinnliga chefer, vilken kan fungerasom en-

inte bara positiv modell också begräsningutansom en som en
for deras möjligheter, och

konstruera kvinnor främst specialistersättett attsom som-
känslor och relationer varvid de exploateras emotionsarbe-som

lätt hamnar i manipulativa positioner de slätarnärtare översom
konflikter.

detta och vi har efterlystNär kritisk kvinnligt le-är sagt en syn
darskap, måste också erkänna det finns vissa framåtsyftande sättatt

använda detta begrepp. erbjudaGenom modell klartatt åratt en som
annorlunda de konventionella idéerna hur ledarskap ska utövasom
kan det upphov till frågor och debatt. Det kan också vissa rikt-ge ge
linjer identitetoch stärka och självuppskattning bland de kvinnliga
medarbetare cheferoch sig kvinnligha inriktning såsom menar som
den beskrivs i litteraturen kvinnligt ledarskap.om

Översättning: Göran Fredriksson HumlesjäInger
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Kvinnor och ledarskap
översikt och problematiseringEn

MATS ALVESSON

Introduktion

Kvinnor och populärt och expanderandeärmanagement ett stort,
Ibland får intrycket representationen kvin-ämne. även attman av av

chefsjobbpå högre den kritiska frågan vad gäller jäm-nor anses vara
ställdhet mellan könen, åtminstone det gäller ledarskaps- ochnär or-
ganisationsstudier. de flesta länder detI enbart några fåär procent av
toppjobben i privat och offentlig sektor innehas kvinnor. Gi-som av
vetvis blir då bristen på jämställdhet speciellt slående i denna del av
arbetsmarknaden. belysning detta kan ställa bl.a. följandeI av man
frågor: Varför fådet så kvinnliga chefer, speciellt nivåerhögreär
Skiljer sig och kvinnor i ledarskapsförmågaåt och le-män termer av
darskapsstil Finns det möjligen speciellt slags kvinnligt ledar-ett
skap, antingen praktiseras eller, den inteännu praktiseras,som om

föredras majoritet kvinnorändå Avhåller fördomar ochav en av
andra hinder kvinnor från uppnå och inneha chefspositioner Elleratt
har många kvinnor andra värderingar och orienteringar priori-än att

karriären och auktoritet andrautöva övertera
Frågorna något konventionella och kan reflekteraär överman om

inte infallsvinklar sinpå plats. andra aspekter köns-Kannya vore ur
genus eller kvinnosynpunkt anföras sådana kvinnorsgällerän som

fungerandettillträde till och i chefspositioner Finns problemnågra
med detta fokus artikeln adresseras i huvudsak konventionella frå-l

försök överskrida dessa avslutningsvis.görsett attgor men
variation mellan samhällsvetenskap och populä-Det är storen mer

praktikerorienterade inom sträcker sig frånDeämnet.texterra, om-
mätorienterade studiersorgsfulla, i vilka kön tillsatt varia-är som en

bel ofia mycket inspiration eller originalitet jämfört med äldre,utan-
icke könsrelaterad ledarskapsforskning -till normativa grund-texter,
ade författarens övertygelser, intryck och/eller empiriska studierpå av
kring kvinnor leder eller organiserar.hur dessa behandlas könl texter
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och ledarskapKvinnor

typiskt variabel, dvs. söker jämföra med andra variablersom en man
män, organisationskarakteristika, motivation, ledningsbeteende
m.m., det också finns antaläven utgår från vadett texterom som

kan kallas för feministisk ståndpunkt på och ledarskapsom genus
1987.‘Harding, 1987; Hartsock, Här kvinnor präglasantas att av

vissa orienteringar, biologiskt eller psykologiskt-socialisationsmässigt
genererade och/eller viss underordnad, marginaliserad och/elleren

reproduktionsarbete präglad situation i samhälletav som genererar
visst på. Många dessa utgår dock frånsätt ganskaett att vara av en

ståndpunktsposition, präglad idén kvinnors enhetligasvag av om -
och i relation till skilda och relatera tillmän andra,sätt att vara men-

samtidigt innefattar positiv kritisk på förenlig-änsom en snarare syn
heten vad hävdas det manliga respektive detav som vara
kvinnliga.

artikel innehållerDenna översikt och diskussion främsten av
forskning och kvinnors ledarskap, de flestamäns ävenom om
andra de nämnda frågorna också berörs. beskrivs kort-Förstav ovan
fattat samtida förändringar i ledarskap och Därpåmanagement.
granskas the-state-of-the-art empiriska och andra arbeten detav om
kanske vanligaste kring kvinnor och ledarskap: kvinnors ledar-temat
skapsstilar jämfört med Kortfattat berörs övriga huvudtemanmäns.
inom området: förklaringar till det begränsade antalet kvinnor i
chefspositioner, inkluderande familjeförhållanden, diskriminering och
urvalsprocesser, svårigheter kvinnliga chefer inklusivemöter,som
stressnivå och utsatthet for negativa översiktFörstereotyper. en av
de grundläggande positioner intas och de olika förståsätt attsom
kvinnor ledarskapoch jämfört med olika antaganden likheter/om
olikheter mellan och kvinnor och olika agendor imän termer ettav
intresse för effektivitet i politiska-etiska angelägenheter, Alvessonse

Billing, 1997, kap. 7.
omfattande forskningenDen inom området visar intressantapå

motsägelser och variationer. Bl.a. visar det sig sanning ingaatt en -
påtagliga skillnader mellan och kvinnor ifråga ledarskapmän om ex-
isterar inom delar litteraturen på år ersattsav senare av en annan—
sanning kvinnor relationsorienterade och demokratiska i sittär mera-
ledande. kan förstå denna förändring,Hur behandlas i avsnitt.ettman

föranlederDetta problematisering kunskap: Ofta förstås forsk-en av
ning produktion sanning eller objektiv kunskap. vilkenlsom av me-

l Denna inriktning från vad uppfattasutgår kvinnors erfaren-som vara gemensamma
heter och upplevelser och vägleds vad definieras kvinnors intressen.av som som
Inriktningen såledesexplicit politisk och ställningstagande framhålleroch starktär
olikheter mellan könen ifråga orientering och perspektiv Lex. Fletcher, 1994;om
Hartsock, 1987; Smith, 1989.
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ning det möjligt utveckla kvalificerad kön ochkunskap le-är att om
kring möjligheterna fastställadarskap Osäkerhet hur det är kanatt

motivera intresse för utveckla referensram för förståelseett att en av
sociala konstruktionsprocesser bestämda samband mellanänsnarare
könsvariabeln och beteenden. sådant processintresse kundeEtt t.ex.

krafter i olikasöka beakta de lokala kontexter skapar antingensom
eller olika blandningarlikhet eller härav. Vilka övergripandesärart

mekanismer handlingar medföroch lokala och och kvinnor imänatt
chefsarbete lik- respektive hur dis-särartas Snarare ärän personer

de blir.kuteras hur
Avslutningsvis avsnitt gå bortom karriärpromove-ägnas ett att

ring och ledarstil: här kön och anti-ledning.är temat

Förändrade idéer kring ledarskap

könsforskningen hävdas det allmänt arbetslivet i dess helhetInom att
särskilt chefsjobb och ledarskap maskulina konstruktioner.ärmen

ifrågahävdas det. gäller dels biologin hosMannen Detär norm, om
de intar arbeten i vilka ledarskap dels ifrågacentralt,som anses vara

i ledarskap. Organisationer utifråninnehållet uppbyggda idénärom
anställda kan arbetslivets krav tillvaronoch i övrigtprioriteraatt att

kan efter arbetslivet, Acker 1992. möjligtDettasäger äranpassas
endast för de inte har påtagliga uppgifter fullgöra för barn ochattsom
familj. Historiskt har detta gällt Fortfarande präglas organi-män.sett
sationer starkt detta förhållande, i synnerhet högre nivåer. Inne-av
hållsligt också chefsjobbhar och ledarskap konstruerats i maskulina

ideal den kraftfulla, självtillräckligeDe chefent.ex.termer. som-
de underordnade och föreställningar förväntningarpräglarstyr som-

chefer rimmar illa med tämligen grundmurade föreställningar om
vad kännetecknar innehavare den kvinnliga könsbiologin.som av

själva dvs. högt placerad i hierarki, iDärutöver positionen,är en
överensstämmelse med idén denna lämpligen innehas män.att av
Studier antyder chefsjobb förknippas med Schein, 1975.mänatt
Lipman-Blumen framhåller i har1992 USA idéer Chefskapatt om

lonelybaserats på the ranger-myten. Självständighet och social
isolering utmärka positionen. Dominerande ledarskapsynsättantas

avseendenintegrerasåledes svåra med femininitet i fleraattses som

2 utrymmesskäl avstårjag från diskussion femininitetAv begreppennärmareen om
och maskulinitet och använder orden för beteckna det i viss kulturellatt som en

Sverigemakrokontext, och delvis Västeuropa och övriga anglosaxiska länder it.ex.
enislutet 1990-talet eller lokal kontext, specifik arbetsplats,påt.ex. ten-av en mera

derar uppfattas kvinnligt eller manligt. För vidare kritisk diskussion ochatt som en
förslag till kvalificerat använda sig begreppen, Alvessonsättett attmera av se
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aspekter könDessa på och chefsjobb/ledarskap bör inte blandastre
något det slagkraftiga onyanserade uttrycketsamman som men-

mannen i viss mânnorm övertäcker. Uttrycket också in-är ettger
tryck enhetlig och universell Man, distinkt åtskild från Kvin-av en

Sådana intryck olyckliga då de stärker stereotypier.är tids-Ennan.
mässig prioritering arbete, organisationskrav och karriärav gynnar
framför allt den inte har så mycket reproduktivaperson som av ar-
betsplikter hem, familj, barn. innehållsligEn konstruktion av
chefsarbete såsom analytiskt, instrumentellt, hierarkiskt, initiativtag-
ande, auktoritativt, individualistiskt kan omskrivas tilletc. att gynna
framför allt viss form maskulinitet inteoch andra, såsom så-en av
dana förknippade med fysisk styrka och mod, grupporientering. Sy-

positionen kännetecknad social överlägsenhet och vissnen som av
isolering främst och högre medelklassmän. Mångaöver- mänsgynnar
historiska överordning kvinnor och andra bidrar ocksåöver över män
till företräde för detta kan abstraheras från skikt-män, ävenett om

Ävenning associerat med klassförhållanden. de aspekternatreom
historiskt hänger ihop få reproduktiva arbetsplikter och innehållslig—
och positionell konstruktion i maskulina samspelar ofta kantermer -

tänka sig olika slags motsättningar och förändringar. Ocksåman en
maskulinist kan ovillig hela sitt liv lönearbetet; älg-ägnaattvara
jakt, motorcykelaktivitet och segling kan konkurrera. Kollektiva och
fysiska former maskulinitet arbetarklassmaskulinitet står iav
harmoni med det skrivbordsarbete chefer i huvudsak kansom upp-
fattas syssla med. maskulinAtt i arbetet förhindrar inte omvård-vara
ande i hemmet. kvinnaEn ensamstående, harärsom men som en
samlevare bidrar, alternativt har möjlighet betala förattsom som
hjälp med hemarbete eller inte har småbarn kan mycket välsom vara
kapabel och villig arbetet plats i tillvaron. flertaletDåatt storge
kvinnor får barn och majoriteten dessa önskar, tvingastarav mera
till för familjearbete naturligtvis standardän män, äransvar en som

arbete skall prioritet chefer någotsäger motverkaratt ges av som
dessa kvinnors tillträde till chefspositioner. flertalDetta kan dock inte
generaliseras till innefatta kvinnor i allmänhet.att

del forskare framhållerEn hur Chefskap i nuläget konstru-även är
i maskulina ifråga förväntad arbetsinsats ocherat termer. priorite-om

krav detring förmodligenorganisationens så medär attav personer
få restriktioner från familjen tid och uppmärksamhet har klartett

Åtminstoneföreträde till chefsbefattningar. i konkurrensutsatt verk-
samhet det svårt tänka sig företag prioriterarär arbets-änatt annat att
kraft, i sin prioriterar arbetet företaget.och den mån dettaltursom

Billing, 1997; Alvesson, l997a.
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beskrivas manligt/maskulint kvarstårlåter sig denna prägel påsom
chefsbefattningar. Såtillvida utbredda beskrivningar ökad kon-att av

rättvisande kan det fråga chefsarbetetkurrens är t.0.m. attvara en om
ifråga tid och prioritet. frågamaskuliniseras innehållet iom om

förändringarchefsarbete dock vissa intresse iEttväg. attvarasyns
flytta från byråkratiskt-teknokratiska bruk tillsig managementmer av

personliga-ideologiska former såsom ledarskap, teamorganisa-mer
företagskultur innebär aspekter social, emotionell,tion och att av mer

engagerande alltmer avgörandekommunikativ och natur ses som
detBlomqvist, du Gay, 1996; Fondas, 1997. påverkar1994; Detta

i chefsarbetet och medför nedtoning överlägsen-innehållsliga en av
den sociala isoleringen i positionen. kan här talaheten och Man om

de-maskulinisering. närvarande, eller i varje fall underFör 1990-en
tycks det rationella former kontrolltalets första år, ärsom om av

normativa former inne Barley Kunda,och 1992. Härute är
företagskultur, flexiblaför adhokratier, former, de-popularitetenger

innovation,service kvalitet,centralisering, management, empower-
nätverk för konstruktioner managementteam, etc. utrymmement, av

mindre maskulina vad varit falletoch ledarskap delvis sätt än som
Gherardi, Maskinbyråkratin kantraditionellt Fondas, 1997; 1995.

maskulin organisationdet exempletmest extrema av en somses som
attraktionskraft fortfarandeförlorat dragningskraft, dethar även om-

flygbolag och McDonalds till exempel. Känslordominerar tänk på
signifikant i organisatoriska praktiker då mening,alltmerses som en

utsträckning rationalitet, kyliginvolvering och handling i viss ersätter
åtskillnad beslut och genomförande Alvessonkalkylering och av

identitet, lärande, och social integra-1992. TemanBerg, teamsom
av-maskulinise-icke-maskulin riktning. sådantion ofta i Enpekar en

oftare kanskeibland förstås femininisering,ring kan attsomsom men
förhållande till könsbegrepp;svårplacerade eller tvetydiga iärteman

i maskulinitet eller fe-sig väl betecknas varkende låter termer av
sigfrån byråkrati till marknadsstyrd produktion låtermininitet. gåAtt

i flertalet människor i vissinte enkelt kategoriseras könstermer: en
troligen tillskriva varken den eller denkulturell kontext skulle ena

feminin innebörd. Såentydig och stark maskulin ellerandra någon är
visioner, idéer och värderingar med led-det troligen såväl med som

kommunikator.ledaren framföralltningsmetoder och synen som
linje med dylikorganisationssammanhang ihel del iEn är en av-

troligt förändringar imaskulinisering. mycketDet är managementatt
i många be-organisatoriska praktiker ordentligt överdrivnaoch är

kunskapssamhälletpostmoderna världen, 99 99traktelser den post-av ,
ledningsformer Thompson, då inte1993,fordismen etc.nya,

forskare vill koncent-konsulter mångabarajournalister och ävenutan
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sig vadpå kan framträda eller radikalt förändrandenyttrera som som
och då inte allvarlig uppmärksamhet kringägnar allt det förblirsom-

tämligen likadant. Några låter sig svårligen exploateras itemannya
pro-feminina Stivers 1993 identifierar några aktuellatermer.
trender i amerikansk statsförvaltning hon uttryck förärsom menar
försök konstruera densamma i maskulina betoningatt termer: av ex-
pertis och framhållandet ledarskapets betydelse hör hit. Karisma-av
tiskt ledarskap exempel har åtskilligtär in-ett röntett tema som

under det årtiondet Bryman, flesta1993. de of-Detresse senaste av
fentliga figurer i dvs. tillskrives den här etiketten ärsom passar - -

ofta med klar maskulin, till och med heroiskmän, en aura.
fråga den tredje dimensionen Chefskap social positionom som- -

innebär möjligen ökad tonvikt ledarskapets betydelse i tillmotsats
de administrativa sidorna chefsarbetet viss tendens tillmera av en
heroisering chefen ledaren och därmed förstärkning dessav en av
maskulina karaktär. Då detta emellertid ofta relateras till begrepp som
dehierarkisering och teamorganisering innebär rekonstruerandet av

organisation och ledning också de-maskuliniseringsynsätt en av
chefspositionen; graden rigid överordning och distans från under-av
ordnade utpräglade har möjligen nedtonats.genom arrangemang

Sammanfattningsvis kan variationernasäga ävenattman om
ifråga förändringar betydande såväl mellan olikaär ellertemanom -
dimensioner i ideal, förståelseformer och praktiker mellan olikasom
företag, industrier och arbetsområden tycks viss omdefinitionen av-
ledarskap i innehåll gång. Sådanttermer överens-av vara som

med utpräglat maskulint enligtstämmer kulturellasättett att vara -
föreställningar vad förknippas med har i huvudsakmänom som -
förlorat markant inomDetta hel del allmän ledningslit-terräng. är en

denna dockInom sällan välteratur. synsättnoteras stämmeratt nya
kulturella definitioner femininitet Fondas, 1997. Avsaknadenav
denna specifika länkning innebär chefsjobben inte öppnasattav upp

för kvinnor i utsträckning femininitetsstämpelnsamma som om an-
vänds på befattningskraven, i akademiska och naturligtvis främst
praktiska sammanhang. Medan flertalet managementförfattare och än
många flera chefermanliga och chefskandidater ovilliga beteck-är att

populära organisations- och ledarskapsideal feminina, arbetarna nu
många skriver kvinnliga chefer och kvinnligt ledarskapsom om ener-
giskt för sammankoppla och bättre ledarskapsstilartätt medatt nya

Ävendet kvinnliga könet. deras framgång begränsad, tordeärom en
allmän försvagning det maskulina ledar-innehållet i ideologierav om
skap påtaglig. Mindre klart chefspositionensär sagtvara som om
maskulina karaktär försvagats i utsträckning. chefsni-Högresamma
våer befolkas med få undantag och detta bidrar till före-män attav
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ställningar det naturliga i besätter högre tjänster fortlever.mänattom
hierarkier och byråkrati förloratDå något sin forna försvagasglansav

dock möjligen positionens maskulina något. fråga denaura om
maskulina arbetet bekostnad bl.a. familjear-prioritering av av
bete direkt idet tveksamt varje fall det högre chefsarbetet de-är om
maskuliniserats. Konkurrensförhållanden begränsat utrymmeger nog
för många företag låta familjelivet påverka arbetstider, tjänsteresoratt

frånvarooch

idéer: kvinnorNya gynnas

här allmänna intresset för idéer kringDet ledarskap samexisterarnya
förmed intresset kvinnligt ledarskap och/eller kvinnor i management.

Strömningarna överlappar delvis varandra. Bilden förändrade for-av
ledarskap bland många tänka ochpå under-sättett attmer av ger

lätta kvinnors karriärmöjligheter. Om deltagande, icke-hierar-en mer
kisk, flexibel och grupporienterad ledarskapsstil alltmerses som pas-

organisationersande i och detta formuleras i feminina eller itermer
androgyna, kombinerande egenskaper mellan de två könen,t.ex. av
kan kvinnor marknadsföras bärare passande orienteringar försom av
innehavet chefspositioner. Lipman-Blumen 1992:183 tror t.ex.av

kvinnligt ledarskap:att

innehåller fröna till anknytande connective ledarskap, in-en ny
tegrativ modell ledarskap passande för de drama-ärav som mer

förändrande arbetsplatserna i århundradet.tiskt tjugonde

Fondas 1997 konstaterar nutida litteratursagt attsom om mana-
föreskriver kvaliteter kulturellt förknippas med kvinnorgement som -

den feminina karaktären hos dessa kvaliteter explicitäven om
framhålls. skulle antyda kvinnor framgent borde ha vissDetta att
förtur chefsarbeten, åtminstonetill utgår från kriteriet lämp-om man
lighet. Alternativt, mindre drastiskt ifrågaoch kvinnors möj-om nya

de kriterierna förligheter, skulle åtminstone ökamanagementnya
kvinnor tilltillgängligheten för seniora positioner i organisationen.

maskulinaIdéer den starka i traditionelltnaturenom manage-
ment/ledarskap skulle då förlora något sitt tolkningsföreträde ochav
sin attraktion och arbetsfältet skulle forma iöppen terrängen mer

olika könsorienteringar hos dem rörde sig ochtermer av som ur
fältet. sådant öppnande förutsätter inte kvinnor iEtt allmänhet äratt

3 Bland chefer med småbarn det troligt femininiseringär smärreattyngre mera en
högre chefsnivåer i företag detta mindre sannolikt. fårPå Jag dock härägt ärrum. er-

känna detta värda undersöka bortom de gissningar/ bedömningaräratt teman att som
jag här producerar.
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speciellt lämpade varken i ha specifik essenstermer attav en-
gemensamma uppsättningar egenskaper, eller speciella egenska-att

avgörande för kompetentär chef- enbartattper utan att ettvara en
avgörande könshinder for tillgång till sådana jobb eliminerat ellerär
åtminstone försvagat för kvinnors vidkommande. Frågan kvin-om

eventuella ifråga ledarskap behandlassärart nedan. Snararenors om
bättre lämpade och förtjäntaän förtur skulle dåatt konsekven-vara av

idéer det goda ledarskapet konstruktionen led-serna av nya om av-
ning kvinnor lika goda möjligheter komma ifrågamän attge som-
och ledarskap. båda varianternaI förbättrasutöva möjligheterna i-
betydande respektive måttlig omfattning.

finnsDet anledning skeptisk med hänsyn till uttalandenaatt vara
de radikala förändringar i organisationernaäger ochom som rum som

leder till behov kvinnliga förmågor och kvinnliga cheferett stort av
Calás Smircich, 1993. börMan också föröppen attvara av-mas-
kuliniseringen ledarskap så entydig. Bakom retorikenär finnsav
kanske bara ytliga förändringar, vilka inte hindrar viss ökningen av
kvinnor i chefsjobb lägre och mellannivå.

Frågan dock kvinnor, i genomsnitt,är med deöverensstämmerom
idéer feminint ledarskap många författare for fram ellerom som om
de skulle de andra könsmärkta ledarskapsstilar såpassa nya,
populära i management-litteraturen. Vad forskningensäger

Ledarskapsstilar kvinnor jämförda med män4-

omfattandeDen forskningen kring kvinnor och ledarskap kan delas
i två kanDen kallas for likhets-lägret, dvs.grupper. ena man menar

några påtagliga könsbetingade skillnader inte förekommer.att Här
sammanfattas forskningsläget i allmänhet indikerar kompa-attsom
rativ forskning det finns få skillnader i ledarskapsstil mellanatt
kvinnliga och manliga utnämnda chefer Bartol Martin, citerade i
Eagly Johnson 1990.

lägret.5Det andra det könsstereotypiskaär dettaInom antar man
det existerar skillnader, det förekommer olikaatt även åsikterom om

grad och omfång dessa. Feminint ledarskap karaktäriserasav av sam-
verkan, samarbete mellan chefer och underställda och problemlösning
baserat på intuition och empati t.ex. Helgesen 1990, Loden 1986.

förstaDet lägret typiskt akademiskt, starkt mätorienterat;är det andra

4 Detta och följande avsnitt bygger Alvesson Billing 1997, kap. 6.
5 Beteckningen inte avsedd nedlåtande.är Den används Eagly Johnsonatt vara av
1990, själva finner stöd för, och därmed kan för, dennarepresentan-tersom sessom
syn.
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i högre utsträckning skapat praktikerorienterade författare, oftaär av
typiskt förlitandejournalister eller konsulter, sig på kvalitativa arbe-

inte sällan anekdotisk karaktär. Några akademiska ochärten, av mer
härleder idéer kring kvinnors leda från studier i litteratursätt att om
kvinnopsykologi Fletcher,t.ex. 1994; Grant, 1988.

börjar med några exempel studier och granskningar för-Jag av av
fattare likheten. har studerat kvinnliga ochbetonar Bayes 1987som
manliga chefer i offentlig sektor. Medan några kvinnor förevisade en

och deltagande, favoriserade andraledarskapsstil öppensom var
Ävenledarskapsstil. varierade i sin ledar-kvinnor kontroll i sin män

öppenhet deltagande. enda områ-skapsstil mellan graden och Detav
kvinnligadet manliga och respondenterdär några överens attvar om

skiljde sig från rörde deras hängivenhet till arbetet.kvinnor män
uppfattades arbeta hårdare, sitt arbete seriöst, ellerKvinnor att ta mer

för seriöst, och mindre angelägnatill och med monetäraatt vara om
uppmärksamhet de gjort bra jobb. slutsatsbelöningar Bayesnärän ett

i offentliga byråkratier inte styrde användakvinnor attatt genomvar
ledarskapsstil inte heller reflekterades le-än män, en annanen annan

uttryckte organisatoriskdarskapsstil i attityderna de rörandesom
Kovalainen fann några signifikanta skill-struktur. heller 1990Inte

kvinnliga finska bankdirektörer.i studie manliga ochnader en av
kommit till resultat.Omfattande forskning har Bar-sammaannan

undersökningarsin genomgång olikatol 1978:806 summerar av
med följande:

varken skillnader eller relativt små skill-de flesta fall, finns detl
chefers ledarskapsstil,mellan manliga och kvinnliganader vare

själva blir beskrivna sina under-beskriver sig ellersig ledarna av
ställda.

till slutsatsen kvinnliga ochPowell kommer1988:165 att man-
chefer:liga

tillfällen, for detnågra och vid vissaskiljer sig sätt men
inte åt.skiljer de sigmesta

syfte vederläggaMarshall har1984: 13 tesen att:attsom

bli braannorlunda därför kommer de intekvinnor män,är än att
chefer.

mångfald undersökningar drar hon, igenomgångUtifrån en av en
kvinnor väldigt likamed de flesta forskare, slutsatsenlikhet äratt

Marshall pekar den frekventledarskapsstil.i sinmän mestatt rap-
kvinnliga chefer får högreskillnadenporterade poäng än mänär att

ledarskap. Marshall drar slutsatsenstödjande sidanvad gäller den av
små ochmellan kvinnor och mycketskillnaderna män är attatt
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kvinnliga kvaliteter kommer efterfrågade i chefsposition-att vara mer
i framtiden. Kvinnor kommer kanske bli bättre cheferatt än män,er

hon, och förebådar därmed del den särartsfokuseradetror en av senare
litteraturen på området. positionHennes väsentligen likhetsoriente-är
rad vissmed öppning särartspositionen.motmen

Särartsförfattare hävdar det finns klara skillnader mellan kvin-att
och i deras ledarskapsstil. Som regel detta antagandemän ärnor en

baserat på teoretiska överväganden och härlett antagandenär ur om
karaktären och vikten könssocialisation se Grant, 1988;t.ex.av
Lipman-Blumen, 1992. Några författare, Loden 1986 ocht.ex.
Helgesen 1990, empiriska exempel stödjer deraspresenterar som
idéer distinkt kvinnlig stil. studierDeras dock journalistiskaärom en
till sin karaktär och metodologiskt svaga.

forskninggenomgång finner Eaglyl Johnson 1990 atten av
tillgängliga positivistiska akademiska studier visar bild änen annan
icke-skillnadsbilden alla andra akademiska kommen-nästansom

har favoriserat. Eagly Johnson refererar till forskningsre-tatorer
sultat indikerar kvinnor kan beskrivas vänli-attsom som grupp som

trevliga, intresserade andra människor, uttrycksfulla och socialtga, av
Ävenkänsliga. socialisation och urval i organisationer kan inne-om

bära könsskillnader i chefsjobb reduceras eller inte existerar,att ens
attde viss grad könsskillnader i ledarskapsstil kan kommatror en av

från spillover.gender-role metaanalys andra finnerI studieren av
de laboratorieundersökningar för det med studenteratt mesta som-
forskningsobjekt vanligen visar könsskillnader i ledarskapsstil, me--
dan studier ledarskap i organisationer det i mindre utsträck-görav
ning. Förklaringen till det förstnämnda kan reglerna för hurattvara

ska uppföra sig oklara i laboratoriemiljön, vilket innebärär attman
människor faller tillbaka i könsroller för få riktlinjer och därföratt
beter sig könsstereotypt i andra situationer, eller subjektenän attmer

studenter chefer. undersökningar i existerande organi-Iär ånsnarare
studiersatoriska miljöer, verkliga chefer, innehardeärt.ex. av som

dessa positioner selektivt rekryterade och har typiska tillägnade roller
för vad passande beteende. På påverkar strukturel-är sättsom samma

positioner attityder och beteenden fannKanter, 1977. det,Trots
dock Eagly Johnson, kvinnor hade aning demokratiskatt en mer
ledarskapsstil än män.

genomgångar forskning rörande kön och ledarskapseffektivi-I av
fann Eagly m.fl. 1995 på aggregerad nivå fanns det ingatet att en

skillnader i effektivitet mellan kvinnliga och manliga ledare. Vid
fannundersökning resultaten de dock förhållanden undernärmare av

vilka kvinnorklarade sig.bättre och vicemän än versa,
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ledarskapsroller definierade i relativt maskulina favorise-termer
rade manliga ledare och ledarskapsroller definierade i kvinnliga

favoriserade kvinnliga ledare. s. 137termer

fann könsskillnaderDe signifikant korrelerade medatt över-var
ensstämbarheten hos dessa roller för och kvinnor. fannsDetmän ten-
denser, för kvinnor effektivaän i af-att än mänom svaga, vara mer
färs- och utbildningssammanhang, statlig eller social tjänst och en
signifikant tendens för till favoriseras ledare i militäramän att som
organisationer. Eller för uttrycka det annorlunda,att

kvinnor klarade sig i miljöer där ledarskap definierades isämre
starkt maskulina speciellt i militära miljöer. klaradeMäntermer,

någotsig kvinnor i miljöer där ledarskap definieradessämre än i
mindre maskulina s. 140termer.

några1 akademiska arbeten förs således särarts/könsstereotypanya
förklaringar fram. Tidigare fanns det stark konsensus för likhets-en
lägret. Butterfield Powell drog 1981:130 slutsatsent.ex. att:

det allmänt verkliga könsskillnader iär beteen-antaget attnu
den verkliga chefer faktiskt inte existerar.av

På tid har författare fältet varitsagtsenare som summerar som mer
benägna framhålla idén det skillnader. l Fagensonsär 1993:5att att
sammanfattning forskningen heter det det finns bevis före-attav som
slår kvinnliga chefer:att

har transformerande, demokratisk och/eller nätverken snarare
hierarkisk ledarskapsstil och tillfredsställdaän under-en mer

ställda manliga chefer.än

Trots trenden verkar det majoritet dagens forskaresom om en av
förfäktar idén obetydliga skillnader mellan och kvinnor imänom
chefsarbeten. dockDet möjligt vissa nyansskillnaderär kan in-att
fångas de enkäter-studier dominerar området.av som

förståHur ändringar i på kön och ledarskapsynen

Förändringen i delar litteraturen kvinnor och ledarskap från attav om
betona likhet till framhålla de särskilda kvaliteter hos kvinnoratt som
ledare kan möjligen reflektera speciella verkliga förändringar i
objektiv verklighet. kan tänkaMan sig förändringar följdsom av en
ökning antalet kvinnliga chefer, vilket skulle kunna dem bättreav ge
möjligheter uttrycka genuin stil i den mån människoratt egen nu-
skulle ha bestämd, person-baserad orientering, installerad tidigt ien
livet via biologi eller socialisation, oberoende arbetserfaren-av senare
heter, förutsättningar i omgivningen och lärande. Om det endast finns
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mindre antal kvinnliga chefer dessa kanske benägnaett är attmera
sådana arbetssätt karaktäriserar de mycketmänanamma som som

Ökasstarkt dominerat. antalet kvinnor kan frihetsgraderna att
stil inte imiterar manliga chefer öka jfr Ely, 1995.anamma en som

Ovan nämnda trend viss av-maskulinisering konstruktionenmot en av
kan möjligen också signifikant här: idéermanagementav vara nyare

ledarskap kan möjligheter för kvinnor skilja sig frånattom ge mera
förr. Helgesen finner1990 exempel på intresse förmän än ett

kvinnligt ledarskap också bland USAs militära styrkor. förändradeDe
idéerna kring kvinnor och ledarskap kan möjligen också reflektera
tidsandan i bredare och mindre uppenbara avseenden, vilket påverkar
forskningsrespondenter likväl forskare och Nyarecensenter.som
idéer och ideologier påverkar föreställningar och riktlinjer för hurger

bör sig.uttrycka Omdefmieringar chefsideal iman av en mer pro-
kvinnlig inriktning kan möjligen kvinnliga chefer benägnagöra mera

annorlunda frågeformulär i enlighet med forestall-att responsera
ningar vad kvinnligt ledarskap. Sådana ändradeärom som respon-

kan uttryck för och föreställningar detrossatser stereotypaser vara -
behöver således inte reflektera faktiskt beteende. Det ärsenare
svåråtkomligt. Författare i kvinnor och ledarskap kan ocksåämnet
känna uppgiften inte längre bevisa kvinnor ocksåäratt äratt att
människor Calás Smircich, 1996, det finns förutan att utrymme
kvinnors iröst Detta kan innebära det tidigareämnet. sågsatt som

inga skillnader eller relativt små skillnader, stödjande likhets-som
idén, idag tenderar uttryckas några skillnader, stödjandeatt som
idén kvinnor leder bättre objektivtFöratt ett sätt.annat att- -
bestämma inga, insignifikanta, mindre eller några detnär är
bästa ordet för beskriva förhållande omöjligt. Näratt är nästanett
forskningsområdet skall sammanfattas, det inte lättär att sortera ut

resultat, analys, betoning i slutsatserna från förändradedennya ny ny
Överhuvudtagetanvändningen orden. språket tvetydigt och stårärav

knappast i ett-tiIl-ettnågon relation till de fenomen det används för att
söka fånga in. således inteDet otroligt tyngdpunktsförskjutning-är att

från likhet till hos vissa författare under det tio-taletsärart senasteen
år delvis kan förstås i ideologisk kontext: handladetidigare deten om

bevisa kvinnor lika goda chefer framhållsäratt att män; sär-som nu
och kvinnor i vissa hänseenden, bättre Ideologi-är,arten att än män.

påverkar naturligtvis inte bara de förfäktar ökning ocherna som en
statusförbättring kvinnliga chefer de och derasävenutanav senare
omgivning, vilket ideologiema omöjliga bortse ifrån.gör att

såledesDet svårt entydigt fastslå hur kan förstå utbred-är att man
Ärningen uppfattningen den uttryck försärart. ett attav om snarare

bättre undersökningar meta-analyser och pålitli-genererar nya mera
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frågaresultat Eller det ändringar there Eller handlaroutärga om
det ideologier och marknadsföra kvinnliga leda-sätt attom nya nya

Samtidigt bör återigen framhålla det forskning-re på att mesta av
fortfarande likhetshållet.pekar eller måttliga könsskill-Ingamoten

nader skulle enligt flertalet forskare föreligga.

Kunskap kön och ledarskap:om
sanning eller godtycke

Metodproblem

dominerande ståndpunkt ifråga vetenskap den kompe-En är attom
forskaren via sin forskning kommer fram till forskningsresultattente

auktoritativ kunskap hur visst utsnitt verk-ettsom genererar om av
ligheten Visst finns osäkerheter och sociala forsk-problem,ut.ser
ningsobjekt komplexa och svårfångade, enskilde forskarendenär
drivs sitt vilket kan källa till irrationalitetav engagemang, vara en

forskningen överindividuellt projekt,Men ett garanteratosv. som av
kritiska forskarsamhället, vilket medelstdet granskning och upprep-

ningar variationer studier förmår motverka enskilde forsk-och denav
ofullkomligheter, hävdas då rationalitet och objekti-garanteraarens

vitet skeptiskt sinnade forskare pekar hur1961. Mera påPopper,
inte kollektiva referensramar och metodideal iblandminst summe--
rade under begreppet paradigm bärare antaganden, utgångs-är av-

och kan problematiska. allmänt kanpunkter metoder Merasom vara
politiska ställningstaganden, forskarens individuella ochpåpekas hur

förförståelse antaganden, förväntningar, teoretiskakollektiva och
metodologiska preferenser, använda vokabulär, kulturella och sociala
hemvist projektet och färgar resultaten, vilka således intestyrosv.

uttryck för verkligheten där forskarens inputenbart uteär ett som
till konstruerandet densamma Alvesson Sköldberg, 1994. Medav
konstruerande här beskrivning inte direktnågot ärattavses av en
konsekvens detta någots objektiva egenskaper, forskarenutan attav

forskarsamhället/samhället i övrigt vissaoch andra i måste göra
kognitiva lingvistiska operationer tolkningsakter i syfteoch att ge- -
detta viss form och innehåll. inte oproblematiska.något Dessa ären

delar världen i människor och och indelarMan män-t.ex. annat
niskorna och kvinnor eller ledare ochi två såsom mängrupper

indelning privilegierasunderlydande. Då denna begreppenses som
speglandes två inom sig enhetliga från varandrarobusta och och sär-

väsentliga till-skiljbara och i avseenden olika kategorier. någonAtt
hör kategorin kvinna då informativt, dvs. sägandes någotses som

vederbörande. den intresserad kromo-väsentligt För ärom so1n av
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somuppsättning, bröstcancer och könsorgan så onekligen falletär
socialavid studiet fenomen detta inte givet Alvessonärmen av

Billing, 1997.
nämnda omständigheter följer empirisk forskning,Av liksom iatt

högre grad erfarenhetsbaserad kunskap och förnuft, mycketän ärsunt
mindre pålitlig vad kan verka fallet. förgällerDettaän öv-som vara

förrigt inte bara samhällsvetenskap för naturvetenskap,ävenutan
vilket åtskilliga vetenskapssociologiska studier visat, Knorr-Ce-t.ex.
tina, Forskningsområdet kön och ledarskap minst1994. är sagt

mycket troligt mätningarkomplext. ledarskapsstilar ellerDet är att av
beteenden i enkäter och skattningsscheman inte fångar ochnyanserna
undertexten i ledarskapets och relationer särskilt braprocesser

SmircichAlvesson, 1996; LaboratoriestudierMorgan, 1982. äger
i förenklade och konstlade situationer, oftast studentermedrum som

försökspersoner, och det svårt dra slutsatser vad kanär att om som
miljöer.gälla för riktiga de kan det svårt finna fulltI attsenare vara

jämförbara och kvinnor ofta skillnaderkommer andramän än-
bildenö frågankön i och hur deras beteenden skall kunna in-är-

fångas fördomsfritt. allmänt ledarskap liksom könRent är ett- -
svårfångat fenomen. kan långt hävdaMan såt.o.m. att attsom
ledarskap tveksam beteckning riskerar mystifieraär atten som sna-

klargöra de fenomen och beteckningen häftasänrare processer som
Alvesson, 1996. återkommer till detta och det endastJag nämner

här för understryka svårigheterna nå säker kunskap aktuellaatt att om
fenomen.

ordnandeOm kunskap änsom snarare
speglande verkligheten där uteav

kunskap kan fördel ordnan-Forskning liksom medannan ses som- -
verklighet in-de speglande någon där Ordnandetute.än avsnarare

försök skapa ordningnebär aktivt något präglasett att storav som av

6 kan naturligtvis inte barajämföra och kvinnorMan i allmänhet helstmän mänutan
och chefsjobb, ikvinnor i ålder, med likartad bakgrund, likart-typ avsamma samma
ade underlydande, slags organisation, inte enkelt, då ochDetta såär mänsamma osv..

Ävenikvinnor ofta väljer/hamnar olika yrken, positioner och branscher. fin-om man
fullt utjämförbara medlemmarna i dessai fall selekterade,mångaär t.ex.ner grupper

icke-typiska varförkvinnor, det svårt generalisera. Beroende vilkapåär att grupper
studerar kan olika frågan bli aktuella. vilketjag kommer ipå påman svar senare

artikeln referens till Eagly Johnson 1990. kan sig med ökadmed Man tänka att
ålder mycket eventuella chefsjobbsrelevanta effekter tidig socialisa-reduceras av av
tion bort, vilket möjligen kunde betyda och äldre chefer de biologis-tvåatt yngre av
ka könen uppvisar grad likhet eller Se nedan.särart.samma av
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osäkerhet och tvetydighet och låter sig enkelt beskrivas och ordnas
på invändningsfritt Ordnandet innebär också kun skapspro-sätt.ett att
dukterna vokabulär, empiriska påståenden, ingår isätt att resonera- -
och bidrar till skapa den verklighet forskaren anspråk pågöratt som

neutralt avbilda och uttala sigatt om.
Självklart existerar inte forskningsrelaterade idéer frikopplade från

kulturella forskning i social, politisk ochägerutannormer, rum en
kulturell kontext forskandet. Forskning, liksomsom genomsyrar an-

kunskapsproduktion, reproducerar ofta kulturellt dominerandenan
idéer kan också motverka stereotypier och bidraga till frigörandemen

forskningenkulturell och politisk kraftkunskap. Som påverkaren
människors känslor, tankar och handlingar i organisationer. Teore-
tiska idéer kring kvinnligt ledarskap och praktiker hos kvinnliga chef-

blivandekan därför interagera. Om kvinnliga chefer och andraer
sig från ellermänniskor lär populär akademisk litteratur och föreläs-

ningar kvinnor leder på speciellt får detta konsekvenser.sättatt ett
Kvinnliga chefer kan sig till den fastlagdaanpassa normen -
kunskapen anvisning lämpligt beteende. underställda ochDeger om
andra i omgivningen kan uttolka den kvinnliga chefens beteende i
enlighet denna kunskap. tvetydiga fallmed och i de flesta tillfällenl -

variation, inkonsistens situationsbetingadoch komplexitet centraltär
för förståelsen chefsarbete kan förväntningen kvinnligaattav om-

ledarskapsstilchefer har viss hur andra uppfattaravgöraen personen,
blir och relationsorienteraddå vad omgivningenänsom mera person-

tillskrivit manlig Uppfattade från före-hade avvikelseren person.
utmärker kvinnorställningar vad kan medföra nedvärde-om som en

ring beteendet; detta uppfattas bryta hur kvinnor normalt ochmotav
m.fl. fannnaturligt leder. Eagly 1992 kvinnor vid utövandett.ex. att

uppfattadesauktoritärt ledarskap negativt underordnadeav mera av
agerade på medan någon könseffektän män sätt,som samma

demokratisktpräglade ledarbeteende. På det här skapar kun-sättet
kvinnliga chefer sina sannings-skap och disciplinerings-egnaom

tilleffekter. bidrar producera socialt konstruerad verk-Den att en
framförallt förfäktatslighet. idé har Foucault, i hansDenna yt-av

inflytelserika författarskap, Foucault, 1976; 1980. Enterst t.ex.se
allmän reservation för forskningens och den erfarenhetsbaserade kun-
skapens möjligheter avspegla objektiv verklighet och produceraatt en

sanningar, uttryckt ökande forskarerobusta antal Alvessonettav
Sköldberg, Steier, gäller i högsta1994; 1991 grad här.även

Forskare hävdar kvinnors universella och från åt-som mannen
förvisso,skilda karaktär kan givet vissa de ledningsideal förav som

närvarande brett proklameras, kvinnor chefsämnen,promovera som
samtidigt binda dessa anföra begränsande standarderattmen genom
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för deras handlande. Kvinnor normaliseras till handla visstatt ett
Från sida toleransen för bredare spektrumsätt. ärmäns större ett av

ledarskapsbeteende. jämställdhetssynpunkt dettaUr problematiskt.är
Kvinnor bör inte begränsas ifråga acceptabelt ledarbeteende påom
grund kön. dilemmaDenna vanlig inom könsforskning-ärtypav av

det fokusera indelandet mänsklighetenBara i två kategorieratten. av
och kvinnor bidrar till återskapa den allmänna benägen-män att- -

heten in- och uppdela människor utifrån distinktionatt en som ur
jämställdhetssynpunkt borde nedtonas. Fördelarna med betonaatt
distinktionen sidanå andra uppenbara: skevheter kan uppmärk-är

och förändring uppmuntras.sammas
Viktigt inom könsområdet genomgående medveten ochär att vara

uppmärksamma spänningsförhållanden mellan olika ideal och hur
ofta delvis motverkar vad önskar åstadkomma. Idén attman man

framhålla kvinnors specifika upplevelser och erfarenheter från famil-
jesfaren viktig i chefsarbeten från ochutgår görsom en resurs en

situation de förmodadedygd den och egenskaper patriarkalis-av som
kvinnorka förhållanden Calás Smircich, 1993. Manstyrt emot

kan patriarkaliskt kvinnobegrepp varvid kvinnorssägat.0.m. att ett -
familjelivet- således skulle basen för förbätt-utgörs utgöraessens av

randet kvinnors karriärmöjligheter. vissa möjligaJag tarav upp ne-
gativa konsekvenser starkt fokus kvinnor och ledarskapett motav

artikeln.slutet av

Ytterligare problem
vid ochutforskandet kön ledarskapav

finns de nämnda allmänna också specifikaDet någrautöver ovan mer
problem vid hanterandet hur manliga och kvinnliga chefer kanav
jämföras. Chefsjobb skiljer sig markant åt. komplikationEn är att

kvinnliga och för den delen åtskilligamånga också manliga chefer
har positioner med begränsad auktoritet. Innebörden i chef oftaär

titelnmycket tvetydig och väldigt lite, förutom klassifi-säger oss om
ceringsnormer och -praktiker. Statistik följaktligenpå området är

Åtskilligaopålitlig. personal-, ekonomi-, informations-chefer m.fl.
har några underordnade. VD-titeln i enmansföretagknappast bety-ett

titelinnehavaren chef.der inte sitter iMenär ävenatt personer som
stabsbefattningar, med betydande inflytande,centrala och ärstatus

inte nödvändigtvis chefer i den meningen de under-har antalatt ett
för.ordnade Ibland titeln bara maskeringärattpersoner svara en av

position glorifierad sekreterare Jacobs, 1992, Ja-ävenen som om
fann detta inte verkar vanligt och inte heller förkla-cobs själv att vara

snabba ökningen kvinnor i chefsjobb i åtminstoneden USArar av
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till mellanchefsnivån. Enkätundersökningar, intervju-ävenupp men
baserade studier, kan lätt missa klassificering mångfaldatt gömmer -
och chefervad verkligen och deras verkliga sociala förhål-gör
landen till underställda kan väldigt svåra precisera ochattvara -
således kan undersökningarna komma jämföra tämligen olika fe-att

Även fastställande vad chefsarbete kan innebära ärnomen. om av
svårt det svårare vad ledarskap ochär än avgöra ärattnog, som

ledare. cheferAtt sysslar med ledarskap kan inteär tasvem som
for givet. Vad skall räknas ledarskap inte heller särskiltärsom som

År Ärklart. ledarskap alls påverkan det bara frivillig sådan, dvs.
inrymmes övertalning och entusiasmering Handlar det inte bara om

med högre lönegradsplacering,någon chefstitel och inskri-att namn
bland de i organisationsschemat är närmastvet rutor papperetssom

kant, och hänvisar till det och till sin befattningsbe-övre som senare
skrivning och så förväntar sig lydnad från vissa andra anställda jfr

Ärdistinktionen chef/ledare, Zaleznik, ledarskap1977 för-t.ex.
knippat med formell position eller löst kopplat därtill kompe-Kan

Ärunderlydande leda chefer ledarskap egenskap, fasttenta etten
tillstånd eller det aspekt vissa slags handlingar ledar-Omär en av
skap handling, och handlande varierar, kanske ledarskap varierarär

bara ifråga och innehållInte ifråganär ävenutanom om vem som
för ledarskapshandlandet.står Kanske socialviss interaktionen -
under kan uppvisa både mångfald, variation ochmötet.ex. ett tvety--

dighet ifråga och vilka leder och innebörden i detta Närom vem som
utförs egentligen ledarskapshandlingar Om önskar studera le-man
darskap konkret handling och relation inte fryst ochärsom en som
formgiven för allagång avhängig olika specifika hand-utanen av
lingskontexter och det finns starka skäl föredra detta framföratt att—

folksstudera deras eller andras lederi eller ifyllandetprat om av
enkätformulär eller ledarskap kan förstås statisk ochanta att som en
konsistent stil ställs infor metod- och tolkningsproblemstoraman—
Alvesson, 1996.

komplikation ifråga slutsatserEn kön och ledarskapannan om om
det inbyggda i ledarskapsroller kan åtföljas olikaär att genuset av

Eagly Johnson fann1990 manliga le-mönster. ävent.ex. att om
dare ofta uppgiftsorienterade kvinnliga, tenderadeså deänvar mer

så manliga i ledarskapsrollänatt ty-senare vara mer en som var mer
pisk för kvinnor till exempel översköterska. Etablerandet av gene-
rella, abstrakta samband mellan kön och ledarskap kan miss-vara en

Åtmin-ledande eller åtminstone inte särskilt informativ verksamhet.
bör variationerna mellan olika slags organisations- ochstone taman

yrkesgruppssammanhang allvar. Men bör också variatio-sagtsom
i handlande och sociala beaktas innan sö-nerna processer noga man
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ledarskapsstilar, värderingarker bestämma och andra abstrakta aspek-
anspråk fånga konsistentmed på något och statiskt.ter att

frustrerande sammanfattningEn

den önskar och enkeltklartFör att ettsummera, person som svar
frågan kvinnor leder på nödsakad blisätt än män, ärett annat attom

tillgängliga forskningen, frå-frustrerad. bara denInte ävenutanav av
komplexitet.gans

cheferdet hela verkar inte kvinnliga och manliga skiljaPå taget
i ledarskapsbeteende, enligt den starkt amerikansk-do-sig mycket åt

forskningen kring fältet, enligt några icke-ameri-minerade ävenmen
kan finnas skillnader såtillvida delkanska studier. Det smärre att en

personal- och demokratiskt orienteradekvinnor ibland män.är änmer
ihåg det skulle finnas några mindreskall kommaMan ävenatt om

genomsnittliga skillnader mellan manliga och kvinnligaeller måttliga
speciell historisk och kulturell situation, såchefers beteenden, i en

finns variationer inom de bådaförmörka detska inte detta att stora
kvinnor kan mycket väl auktoritära ochkategorierna: några ses som

demokratiska jfrchefer kan beskrivasdet finns manliga somsom
viss irefereradesstudie ovan. OmBayes möterman en person,som

kandidat till sådan, kan intechefsposition eller använ-som en manen
medledtråd till förutsäga vederbörandes handlandekönetda attsom

Kanske detta självklart, ändock ig-avseende ledarskap.på ärär men
jämföra ochi försöker mäni många ämnetnorerat texter som

sig ellerbestämma kategorierna skiljer åtkvinnor i syfte att om
inte.

Konstruktionsprocesser:
likhet/särartkrafter skaparsom

kvinnor generellt uppvi-fastslå huruvida ochIstället för män settatt
fruktbart kring dekan detlikhet eller särart attvara mera resonerasar

fungerandet.likhet eller olikhet iochkrafter genererarprocesser som
likhet eller olikhettycka fastställandetkan kanskeMan att omav

krafterföregå utredning vilka på-föreligger måstefrämst somen av
likhetför alla fastslå detlikhet eller olikhet. gångverkar Att ären om

Vi har härförklaras dock inte nödvändigt.eller olikhet skall ärsom
härmeddels och förknippatsocialt fenomen, vilketmedgöraatt ett

föreställningar,devariation, dels avhängigtbetydandeuppvisar är av
socialaväsentliga delar denavoch intentioneridéer utgörsom

föreliggakrafter kantänka sig vissaVidare kanverkligheten. attman
motverk-då andraleder till påvisbara resultat,direktde inteäven om
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ande krafter i viss situation kan starkare eller den allmännaen vara
komplexiteten upphäver enkla, konstaterbara samband. Viktigt är att
förstå såväl tendenser till likriktning ledarskap stereotypise-av som
ring detsamma. Uppenbart och kvinnor konstruerasär påmänattav
likartade såväl särskiljande beroende sammanhang.sätt,som

Låt börja med likriktandet. finnsHär naturligtvis möjlighetenoss
och kvinnor i här relevanta hänseendenmän är likartade frånatt - -

början förbliroch så i arbetslivet och vid tillträdeäven till chefspos-
förefallerDet kanske inte troligt, då socialisation ochter. kulturella

föreställningar kön borde medföra åtminstone vissa olika ori-attom
enteringar materialiserade i utbildningsval och olika benägen-t.ex.-
heter föräldraskap centralt i tillvaron utvecklas. bio-att Ense som -
logiskt baserad medfödd likhet medför således inte nödvändigtvis
likhet i arbetssätt vid utövande chefskap 30-40 årav senare.

Hur sker då likriktandet möjlighetEn naturligtvis selektion ochär
självselektion. Den eventuella olikhet förekommer mellan män-som
niskor i allmänhet- betingade kön likväl andra källor tillav som av
variation återspeglas inte bland de får chefsarbetenpersoner som-

denna troligen homogenär befolkningenutan iän stort.grupp mera
En aspekt här självselektion. alla intresseradeär lnte försökaär attav
bli chef högre nivå. Bakom självselektion ligger naturligtvis inte
bara fria val, den disciplineringäven etablerade köns-,utan som
klass-, m.fl. medelklassmaskulinitetmönster ochutgör chefskarriär-
hänger intimt Som och medelklassmanöver- benä-övre ärsamman.
genheten uppfatta sig själv lämpligt chefsämne troligenatt ettsom

för andra Självbilden viktigstörre än för motivation ochärgrupper.
de val och ansträngningar Mitchell m.fl., 1986.görssom

Selektion, utövad beslutsfattare, medför de uppfattasattav som
med dominerande definitioneröverenstämma chefskap får jobbet.av

Sådana sällan rationella förär god-utan stort utrymmeprocesser ger
tycke och personliga preferenser. finnsHär ofta könsbias. helEnen
del könslitteratur framhåller diskriminering t.ex. Reskin Pada-ren
vic, 1994. Nyare amerikansk litteratur intryck sådan inte ärattger av
så påtaglig tidigare antagits Eagly m.fl., 1992; Powell Butter-som
field, 1994. tveksamtDet underrepresentationär kvinnor påom av
chefsjobb i hög grad kan förklaras kompetenta kvinnliga sök-attav
anden förbigås mindre kompetenta manliga sådana vid bestämdaav
beslutstillfällen. Dock komplexa existera i vilka fleramönstersynes

kvinnor har något lättare fåmän än och hjälp medatt uppmuntran att
till sig fördelaktiga utgångslägen för befordran,ta kvalificeradet.ex.

arbetsuppgifter. Avsaknad kvinnor i högre positioner påverkarav
också självbilden hos andra kvinnor vilka reaktioner ochgenererar

verkar i negativ riktning,mönster självförtroende ochsämret.ex.som
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mindre medförhandlande Ely, 1995. Icke destokönsstereotypt sä-
eller mindre direkt medierat andrasjälvselektionkert såväl mera av-

detta,bekräftelse eller negativa sanktioner bortommänniskors samt,
selektionkönsmässigt riktigakonstruktioner detkulturella av som-

och kvinnor i chefsarbe-karakteristiska hosvissa mängemensamma
ten.

likartade erfarenheter. Männi-möjlig delförklaringEn ärannan
ichefspositioner har normalt antal årbefordras tillskor ett ensom

utbildnings-sig. har ofta likartadverksamhet bakom Deviss typ av
kvinnor. upplevelser,gäller såväl Debakgrund. Detta män ar-som

konfrontation olika föregångaressociala medbetsuppgifter, mönster,
med företagskulturerchefsarbeten, införlivandefungera isätt att

tidigmedföra eventuella effekterinnebär, kandetta att avsomm.m.,
utanför arbetssfaren får någonoch erfarenhetersocialisation större

Sekundär socialisation skulle kunnagenomslagskraft. änväga tyngre
erfa-arbetsplatserfarenheter betydasocialisation ochprimär änmera

övrigt.från tillvaron irenheter
Även chefsperso-och sociala karakteristiska hosindividuellaom

sig det organisa-viss betydelse kan tänkarimligen har ärattmanner
ochchefsmannen -kvinnanoch arbetettionen ängör snararesom

chefen ivariation. högstefinns här AttSäkert etttvärtom. stor vara
företag, i vilket själv kan rekryteravälmående expansivtungt, man

verk-möjligheter sin personliga prägel påpersonal, andra sättaattger
mellannivåchef i äldre storföretagsamheten är utsattän ettmanom

fulltmed stabil, lite äldre personal. dethård konkurrens Menför ären
tidi-tillfällen spelar inte tidig socialisation ochvidmöjligt mångaatt

vad gäller arbetsorientering såoch eventuellerfarenheter särartgare
förväntningarbegränsningar och omgivningensallaroll yttrestor som

också bidraföreställningar chefsarbete kanchefsarbete. Egna om
all-chefer, läsning litteratur,observationerbaserade på egna avav-

och kvinnorsvad chef Snarareidéer gör. än mänsmänna ar-om en
denselektion således tänka sig detbetslivshistoria eller kan ärattman

tämligen generella före-chefssituationenmateriella och sociala samt
ledarskapet bliröverhanden, ochställningar denna, etttar attsomom

varia-inte individuellaDärmed naturligtvisuttryck för detta. sagt att
könsspecifikachefers agerande. Dock kanskulle påverkationer inte
chefsjobb.genomslagskraft fungerandefå mindrevariationer ett

organisations-diskuterade aspekter kan relateras tillSamtliga ovan
innebörder, värderingar, idéer ochkulturen. De sym-gemensamma

fö-såväl fortlöpande socialisationsprocesserväglederboler somsom
effektha könsutjämnandechefsarbete kanreställningar somenom

chefsnivån, då denna utmärksigenom påstarkast slårkanske av
med domi-dvs. har identifierat sigvälanpassade,a ärpersoner som
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nerande idéer och b har vanligen varit verksamma i företagetnormer,
eller i branschen under viss tid och harc chefsbefattning och ut-som

för visst trycksätts sig till och vidareföra dominerandeett att anpassa
idéer, värderingar och normer.

Så långt några förhållanden kan verka likriktande. Menantassom
vad kan tänkas påverka manliga och kvinnliga ledare i olikartad rikt-
ning enlighetI med litteraturen hävdar fokuseras här påsärartensom
kvinnor lika kundeäven försöka beskrivagärna och för-om man-
klara manligt ledarskap, i den mån det finns något distinkt så-nu
dant, antingen hos i allmänhet eller hosmän särskilt maskulina män
jfr Collinson Hearn, 1996. särskildEn ledarskapsstil eller prefe--

härför hos kvinnor kan uttryck för deras essens.renser ses som-
En sådan kvinnlig innebär det fråga naturligär ochattessens om en
stabil orientering, inbyggd i subjektiviteten och relativt okänslig för
sociala variationer och erfarenheter. kanDenna följdsenare vara en

kvinnors biologi, resultat erfarenheter från barndomen ochettav av
den särskilda individuations-separationsprocess kännetecknarsom
flickor och de hålls kvar i beroende-relationsförhållandegör tillatt ett
modern och andra. En eventuell ifråga kvinnors le-särartsenare om
darskap kan också utfallet kulturellt-socialt förmed-vara av en mera
lad kvinnlig socialisation inte kan begränsas till de första lev-som
nadsåren sträcker sig fram till inträdet i vuxenlivet och delvisutan

därefter. kvinnligaDenna subjektivitetsformäven skulle då inträda i
organisationer och dessa.7produktvara en av

förklaringEn hänvisa till barn ochär omsorgsarbete iattannan
Åtskilligafamiljen. författare födande och omvårdnadattmenar av

barn och för familjen källa till särskild femininutgöransvar en en
orientering t.ex. Cockburn, 1991; Hartsock, 1987, vilken skulle ge-

viss ledarskapsstil. Detta skulle då kunna innebära det ärnerera atten
skillnad mellan kvinnor har fött och haft primärt omvårdnads-en som

för barn och andra kvinnor dessa upplevelser och erfaren-utanansvar
heter. Enligt denna logik skulle de två uppvisa olika ledar-grupperna
skapsorienteringar, vari de med markanta erfarenheter från omsorgs-
sfären barn och familj skulle utveckla utpräglad femininen mera- -
ledningsstil kvinnor i avsaknadän sådana erfarenheter.är Migsom av
veterligen har detta inte studerats. Jag har heller idén fram-sett
lagd. Då betydande andel alla kvinnliga chefer, åtminstone påen av

barnshögre nivåer, har kunde möjligen brist olikhet mellanegna

7 Givetvis kan kvinnors ledarstil förhindras i komma till uttryck i kraftigtatt t.ex.—mansdominerade miljöer detta hindrar inte orienteringen och preferensernaattmen-
finns där.
8 Resonemanget följer förhållanden kring kvinnor och Chefskapenligt internationell
litteratur Billing, 1991. Enligt Gunnar Anderssons material redovisat i denna anto-
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chefer delvis förklaras dekvinnliga mångamanliga och attav av se-
utvecklat den feminina orienteringtill fullo accentuerassomnare

flertaletmed barn och kännetecknar detinteraktion storaegna somav
icke-chefskvinnor.9av

subjektivitetsformer uttryckemellertid tänka sigkanMan ärsom
Ävenerfarenheter och arbete.för könsspeczjika organisationi om

profession och organi-cheferju i huvudsak verkat ikvinnliga samma
tänka sig upplevelser-manliga kollegor kansation deras attmansom

uppleva organisationsforhållan-sig åt. Kvinnor kanibland skiljerna
frustrerandestark manlig dominans,prägladeden, änsom meraav

handlarfeministisk kritik organisationerMycketvad män gör. av av
masku-i grund och bottenorganisationernaatt genomsyras avom

motsatsställning till kvin-praktiker, vilka står ivärderingar ochlina
orienteringar Cockburn, 1984. Er-och 1991; Ferguson,behovnors

nedvärdering kvinnor kanunderordning ochfarenheter ge upp-avav
inklusive bliv-medvetenhet hos många kvinnor,specifikhov till en

kvinnor troligen intechefer. just dessakvinnliga Dettaande även om
mindre positivt behandlade,upplevelserhar så starka sådana som

källa tillkvinnor har. Häri kan vi haicke-befordrade annor-en en
Förhållande tillönskan leda imedvetenhet ochlunda att etten

sensitivtbehovmänniskors sätt.mera
demokra-kvinnoreventuell benägenhet hosEn utövaatt ett mera

emellertid tämligenledarskap kantiskt, relationsorienterat ges en an-
kvinnligasocial dynamik deninnebörd, varvidnorlunda änsnarare

Ledarskapsstilen kanstyrande subjekt fokuseras.aktivtchefen som
chefers auktoritetsbas.kvinnliga Detuttryck förett svagarevara

auktoritetsbas ochmedför konventionellt bättremanliga könet en

chefer nivå barn. Endastflertalet svenska kvinnliga på högrelogi har dock det stora
kvinn-studie hade de högreinte. amerikansk 6512 har det l procentprocent avenca

ref. Billing, 1991. Grupp-vid 40 ålder Schwartz, icheferna inga barn årsliga egna
hadetydlig. det svenska materialetheltjämförbara tendensen linteär synesmenerna

cheferna hade iendast barn. De kvinnligahela kvinnorna28 ettprocent genom-av
kvinnorcheferna och hade också färre barnfärre barn de manligasnitt betydligt änän

erfarenheter barnarbetekvinnliga chefer skulle då ha mindrei övrigt. Svenska änav
utvecklarskulle medföra kvinnor med chefsarbete någotkvinnor i övrigt, vilket att

följd annorlunda barn- ochorienteringar kvinnor i övrigt,annorlunda än som en av en
avsnittet dock fasta svenskaoch historia. Mitt i påfamiljesituation tarresonemang

kunskap svenska kvinnliga chefers ledarskapförhållanden har begränsadrätt om-
främst amerikan-diskuterar den omfattande internationella,jämfört med mäns utan-

könsskillnader i ledarskap, delsdels visat obefintliga ellerska forskning, vilken små
barn.chefer i betydligt mindre grad andra harkvinnliga änatt

9 generaliseringar vilketspråkbruk och önskan vidlyftigaproblem härEtt är att om -
talar kvinnorpräglar min sågämaf.ö. i viss mån göräven text- att omegen
särskild innebördenhetlig kategori och kvinna hardetta att somensom om vore en

karaktäristika Alvesson Billing, 1997; Fraservissa biologiskasträcker sig bortom
Nicholson, 1988.
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därmed handlingsutrymme. Givet den traditionellastörre bildenett av
ledarskap maskulin aktivitet och urgamla föreställningarsom en om

kvinnor skall auktoritet så kan kvinnoratt utöva svår-över män,
erhålla for del ledarbeteenden, åtminstone iatt accept typerare en av

vissa miljöer där historiskt dominerat. Ofta framhållsmän kvinnli-att
chefer varken bör för maskulina eller för feminina, ba-utanga vara

lansera häremellan så de inte uppfattas okvinnliganoggrant att som
eller brister i chefsmässighet. frånAvsteg ideal rimligtattom vara

inte alltför kvinnliga leder till negativa sanktioner. Detta kanmen
kvinnliga chefer demokratiskt ledarskap.uppmuntra att ettanamma

Detta behöver inte uttryck for tvång i meningenett rent över-attvara
ordnade och underlydande förorsakar problemsättreagerar som
för den kvinnliga chefen vid praktiserande andra former ledar-av av
skap. kan också handlaDet subtil kommunikation i vilka förvänt-om
ningar och anvisningar ändamålsenlig stil uttrycks ochom en av-
den socialt kompetenta kvinnliga chefen minst cheferInteanammas.

känsliga för omgivningens förväntningarär och väl-utövaren ettav
fungerande ledarskap sig ofta därefter. Effektiv påverkananpassar
bygger på från de skall påverkas. följdSomacceptans som en av
mansdominans och traditionell skepsis idag kanske osä-en snarare—
kerhet infor kvinnliga chefer kan dessa ha goda skäl särskiltatt vara-

Ävenlyhörda. identitetsmässigt finns bas härtill. chefskapetOm ären
mindre självklart beroende fel kön, finns det starka existentiella
skäl till säkra självidentiteten utveckla orienteringatt attgenom en

bekräftas omgivningen. Enligt många psykologiskt orientera-som av
de feminister utmärks kvinnor erkännande beroende ochettav av
sårbarhet Fletcher, förnekar1994. Män i hög grad detta och för-
fáktar autonomi och självtillräcklighet. skulleDetta då bana förväg

i förhållande till normalt dominerande ledarskapsformer rela-en mera
tionsorienterad, jämlik stil. Men denna medvetenhet behöver inte vara

psykologisk egenskap, grundad i tidig socialisation, kanutanen ses
uttryck för den aktuella sociala situationen. Genom denettsom att

kvinnliga chefen initialt tillskrivs mindre auktoritet blir maktbasen
osäkrare och det faktiska beroendet medarbetarna påtagligt,av mera
vilket banar för demokratiskt ledarskap.väg ett mera

Eagly m.fl. 1992 refererade resultat visst stöd för dettaovan ger
Ledarskap kvinnor inte förutövat negativareutsättsresonemang. av

bedömningar deras beteende i linjeän mäns med fö-är stereotypaom
reställningar det kvinnliga. Kvinnliga chefer i typiska kvinnoom-om
råden visar inte någon överensstämmelse med kvinnligt ledarskap

kan uppgiftsorienterade änmanliga diton, enligtutan Eaglyvara mera
m.fl.. chefsjobb där kvinnorI traditionellt verkat och accepteradeär

inom sjukvård finns inget starkt tryck uppvisa köns-t.ex. att ettsom

176



och ledarskapKvinnor

rollskongruent beteende, dvs. vad ligger i val arbets-utöver som av
för uppgiftsorientering och enligtområde, vilket utrymme annat,ger

uppfattningar, okvinnligt.stereotypa
förhållandena ochVilken de nämnda har störstprocesserna somav

för de ledarskapsbeteenden kvinnor uppvisar, kanbetydelse som man
forskningenfråga sig. delen den akademiska pekarAtt större motav

olika slags selektionsprocesser, för och kvin-likhet tyder mänatt
erfarenheter under utbildning ochnågotsånär gemensamma yr-nor
och förväntningarna innehavarenkesarbete de kravensamt yttre av

takt med definitionerna ledar-chefsarbete, Iväger atttyngre.ett av
kvinnor i chefspositioner ökar kan bildenskap förändras och antalet

Även rekrytering tilldet alltid viss selektivitet iändras. ärom en
vilja arbetet viss prioritet,chefsposter på högre nivåer att att ut-ge-

kan selektiviteten ifråga kvinnor reducerasinflytandeöva osv. om-
erhåller chefsarbeten. Rimligen förekommer ocksåantalstörreettom

bland individer och arbetsplatser idag, vilket inne-variation ävenstor
vid andra tillfällenibland kan vissa centrala ochbär att processer vara

framträdande. försöka bestämmade mindre Intressantare änär att en
utvecklaeller fastslå generella samband sökagång för alla är att ett

vad påverkar kvinnors ledande i för-kvalificerat tänkande kring som
Olika drivkrafter drar i olika riktning,hållande till änmäns. omsom

normalt verksamma. Vilken eller vilka harmed olika styrka, är som
situtionella omständig-genomslagskraft avhängigt lokala,ärstörst av

Eaglyofta komplexa samspel jfr redovisade resultatheter, i urovan
mfl., 1992.

identitetchefskarriär ochKön,

konstruktionsprocesserde kulturella förhållanden ochGivet alla som
ofta blir verksamma i vård- och serviceyrkenmedför kvinnoratt me-

majoritet i tekniska och naturvetenskapligadan i mångamän är stor
förmodligen vissa könsskillnader i kompetenser, in-yrken, utvecklas

på, vilka kan trögrörliga icke destooch sätttressen att vara vara men
socialt förändringsbara. Omfånget och relevansen dessamindre är av

för i chefsarbeten dockkönsskillnader i orienteringar handlandet är
Mindre osäkert det med skillnader i förhål-framgått osäker. ärsom

benägenheten vilja prioritera karriär och, i synnerhet in-lande till att
Ävenchefsarbeten. många och allt flera kvinnornehav om synesav

fleraintresserade chefskarriärer verkar det män är änsom omvara av
sådana. med anskaffande barn tycksintresserade ochI avmera av

könsskillnadema bli markanta.ännu mer
social konstruktion och könen konstrueras olika ikönOm är en

sammanhang betyder detta vissa subjektiva oriente-olika sociala att
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ringar utvecklas benägenheten för definiera sig själv ochatten man-
andra definieras i maskulinitet får konsekvenser förtermerav av va-

randet. På motsvarande utvecklar kvinnor självförståelsesätt ochen
belönas andra kvinnor och för utveckla förhållandeimän tillattav en
det moderna, könsmässigt förhållandevis emancipierade samhället
passande feminin orientering: orienteringen sig uttryck i önskantar

balans mellan karriär och familjeliv, benägenhet välja femini-attom
yrken undvika alltför uppenbara könsrollsfälloratt Medna men osv.

förändrade definitioner femininitet idag yrkeskarriär för kvin-ärav -
naturlig okvinnlig, kanske inteän likaän natur-nor snarare om

lig för ochmän är normalitetsföreställ-acceptansutrymmetsom -
ningarna utvidgade. Kvinnans biologi låser henne icke så kraftigt i en

traditionell föreställning femininitetsnäv, vari sexualitet ochom re-
produktivt arbete helt avgörande identifikationsmöjligheternaär utan
och handlingsutrymmet Fortfarande utpräglad karriärori-är större. är
entering i hierarkiska miljöer och högre chefspositioner något som
står i visst spänningsförhållande till många kvinnors självförståelse
och identitet och de kulturella definitioner kön formar des-av som-

minstInte betydelsen barn och familj för många kvinnors iden-sa. av
titeter och orienteringar påtaglig. studieI Wahlär 1992 visadeen av
det sig 25 de tillfrågade kvinnliga ekonomema ocht.ex. att procent av
civilingenjörema intresserade chefsarbete för tillfället.ettvar av
27 hade redan chefsposition, medan 17 svaradeprocent procenten
och 30 nej frågan de ville ha arbetsledande befatt-procent om en
ning/chefsposition. Ofta framhåller kvinnor barnenomsorg om som
något dem obenägna arbetet förtur.gör attsom ge

Traditionella och delvis fortlevande kulturella givitmönster som
högre positioner manlig innebörd och självbild hosgenereraten en
många kvinnor familje- och barnorienterade har konsekvensersom

går långt bortom könsroller och attityder. Dessa kulturellasom
har djupverkan på och kvinnorsmönster subjektivitet, dvs.mänsen

känslor, tankesätt, orienteringar i tillvaron, självbild. denna meningI
har många klart identitets- och motivationsbaseratmän försteg iett
förhållande till chefspositioner och ledningsarbete, liksom till åtskil-
lig arbetslivsaktivitet, småföretagande Sundin, 1997.t.ex.annan
Denna möjliga förståelse underrepresentationen kvinnor i högreav av
befattningar uppmärksammas relativt sällan. I regel förklarar man
detta med kvinnors egenskaper och/eller prioritering respektive dis-
kriminering eller omständigheter i karriärkrav och organisationsför-
hållanden eller arbetsfördelning i hemmet i tidåtgång. Dentermer av

viktig, härutöver finns kvalitativär aspekt gårsenare men en som
bortom diskar, bär osv. Ibland beskrivs det helautvem som sopor

fyrkantigtnågot antingen det fel kvinnorna eller påärattsom or-
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ganisationerna och karriärsvillkoren. det första fallet hänfallerI man
till psykologisk reduktionism varvid viss tillskrivs kvinnor.en essens
Människor uppfattas statiska eller rollbundna. den vari-Isom senare

uttrycks sociologistisk förståelse, varvid bortser frånanten en man
subjektivitetens centrala betydelse för handlandet: strukturer och yttre
betingelser det problematiska.utgör

chefsjobbFörståelse kön och kräver således beaktande iden-av av
titetstemat: hur Chefskap, och karriär kan få olika subjektivstatus
laddning och betydelse för och kvinnor. Identiteter typisktmän är en
blandning trögrörliga och mobila element: identiteter kon-av mera

och omkonstrueras utifrån de sociala, materiella, historiskastrueras
och ideologiska kontexter i vilka individerna verksamma. Medanär

förhållande chefsjobbi till identitetssäkrande positionmän som en
inte förändrats starkt tiden harså dominerande föreställning-övernog

kvinnor i relation till chefskap modifierats så kompatibili-attar om
har ökat. Utbredningen ideologier och möjligheter tillteten av om

karriär bli något innefattar inte bara vitastort medmännumera
eller medelklassbakgrund kvinnor och andra karriär-Över- ävenutan

mässigt tidigare och delvis fortfarande mindre lyckligt lottade.
omdefinitionerSamtidigt har chefs- och ledarskap öppnatav upp

flerdessa identitetsmässigt för allt kvinnor. Motsättningar föreligger
somdock mellan chefsarbete och övrig tillvaro i fråga tidsåt-sagt om

för kvinnor. förhandlingargång och prioriteringar många inomI par-
relationer hur tid för karriär/arbete och barn/hemarbete skall för-om

typiskt idelas har den manliga stark hur ochmänspartnern en resurs
identiteter inte sällan avspeglar historiska och kulturellt do-kvinnors

förhållanden.minerande

karriärpromovering och ledarstil:Bortom

anti-ledningkön och

kan tycka, skall jag adressera frågan: Varför intres-Väl sent, man nu
för kvinnliga chefer Ofta intresset förknippat med önske-sig ärsera

mål öka antalet. viktig del jämställdhetsspoliti-Detta ärattom en av
ken. företagssynpunkt har det inget egenvärde.Ur Däremotsenare
kan intresserad bättre tillvara mänskliga fåatt ta resurser,man vara av

fungerande arbetsgrupper, någotsånär lika könsfördelningbättre om
undvika legitimitetsproblemförekommer de kan uppstå,samt att som

alla eller alla chefer Blomqvist, de1997. Förnästan är mänom
aspirerar chefsjobb dessa förknippade med högkvinnor på ärsom

ofta intressantare arbetsuppgifter: det naturligtvislön, och ärstatus
privilegier förbehållnaorimligt sådana är män.att
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kan framstå självklart jämställdhetssynpunktDet ökaattsom ur
andelen kvinnliga chefer. finns vissaDet problem med denna ambi-
tion, den inte kan uppfattas självklartgör att rättesnöre,ettsom som
vilket anvisar färdriktning varje någotsånär i takt med tiden.person

kan ställa sig fråganMan ökning antalet kvinnliga cheferom en av
andra den relativt lillaangår kan komma ifråga, respek-än grupp som

tive har chefsjobb, och de de då utkonkurrerar. ökningEnmän som
antalet kvinnliga chefer kan också uttryckas minskningav som en av

antalet manliga idén kan inte öka chefspopulationen,attvara-
fortrycket uppvisa flera kvinnliga chefer kan innebäraäven att attom

låter det gå inflation i betecknandet för till statisti-attman snygga
ken. kvinnorOm har viss ledningsstil får dettaantar attman en na-
turligtvis betydelse för övriga anställda. Då det tyder på ingamesta
eller måttliga könsskillnader ifråga ledarskap, har de underlydan-om
de inget intresse i kromosomsammansättningen hos chefer-nämnvärt

intressanta deras handlandeDet och det bestäms inte direktärna. av-
könet. visst hänseendel det dock viktigt med rimligt högärett en an-
del kvinnor högre nivåer i organisationer. Könssammansättningen
tycks nämligen återverka på hur kvinnor definierar sig själva och de-
finieras andra Ely, 1995; Kanter, 1977, Wahl och Sundin i dennaav
antologi. bredare sammanhangI det således främst den symbo-ärett
liska funktionen viktig. Kvinnliga chefer fungerar identi-ärsom som
fikationsobjekt medium for reglering och omkonstruktionsamt som

konventionella könsforeställningar såväl kvinnors imänav som- —
organisationer.

finns dock inteDet desto mindre hel del skeptiker beto-moten
ningen kvinnor och ledarskap inom feminismen. En del är emotav
den stereotypi-forstärkning idéer kvinnligt ledarskap in-ettsom om
nebär. Många vill framhäva motsättningen mellan feminina värden
och logiker och vad kännetecknar det flertalet organisatio-storasom

byråkratier. 1984Ferguson kvinnor i byråkrati-t.ex. attner menar
far illa och obönhörligen har omkostnader,att storaer avancemang

inte minst i form disciplinering och likformighet. Studier stressav av
visar också tämligen samstämmigt kvinnor i chefsarbeten uppleveratt

detta sina manliga kollegor för översikt, Alvessonänmera av en se
Billing, 1997, kap. Fletcher6. 1994 idéer kvinnligattmenar om

ledning står för kastrerad version kvinnoståndpunkt. Denen av en se-
låter sig inte så enkelt integreras med och underordnas dennare - -

instrumentella logik dominerar i företag. Idén stimulera kvin-attsom
karriärorientering innebär kvinnor potentiellt radikalattnors som en

motkraft dominerande former maskulinitet försvinner. Detmot av
finns inte mycket tyder kvinnor gjort karriär i byrå-attsom som
kratier försökersedermera radikalt ändra dessa.
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Andra forskare feminister och andra kritiskt sinnade personer- -
direkt skeptiska till ledarskap ideal och centralär ettmera som

regleringsinstans för sociala relationer i arbetslivet. hävdaUtan att att
ledarskap något dåligt eller möjligt avskaffa det viktigtär äratt att
fundera kring problematiska aspekter och kanöverväga om man
tänka sig mindre ledarskap och självständighet ellermera grupporga-
nisering i organisationssammanhang. Ledarskap förutsätter någraatt

ledda.är
betydande mått osjälvständighetEtt och beroende hos underlyav

dande ligger implicit i definitionen starkt eller framgångsriktettav
ledarskap. Här det ledaren riktning, entusiasmerar, ska-är som anger

teamkänsla, förser de övriga med de idéerna. Ledarskap in-rättapar
nebär asymmetrisk relation. Någon överordnad, under-ären en annan
ordnas. ledarskap, destoJu underordning. Imer av mer av en grupp
eller organisation där alla aktiva, självständiga, kreativa finnsär
knappast något för ledarskap jfr vissa professionellautrymme orga-
nisationer. Administration, samordning, beslutsfattande krävs men-

nödvändigtvis i form ledarskap. Ledarskap förutsätter och in-av
nebär ledaren kraftigt beskuren tanke-, värde- och handlingsin-en av
riktning. Självständighet inom för basal osjälvstän-utövas ramen en
dighet.

utnyttja etiketter ledare framhållaAtt och betydelsen le-som av
darskap bidrar till reproducera/förstärka asymmetriska relationeratt
mellan ledare och ledda och indikera distinktionen naturlig.äratt
Så naturligtvis inte fallet chefer sysslar inte bara med ledaär att-
och underlydande inte bara med lyda. Ofta auktoritetsrelatio-äratt

otydlig. icke-cheferKompetenta kan påverka denännen mera som
formellt överordnad. Mycket litteraturen konstruerar dock ledar-är av
skap i entydiga förknippasDe med ledarskap i regeltermer. som -
folk i chefspositioner tillskrivs betydelse medan de objektärsom-
för ledarskapet konstrueras ledarberoende, dvs. deras underord-som
ning och osjälvständighet framhålls. Givetvis finns variationer bero-
ende på ledarskap. härPoängen handlar naturligtvis inte baratyp av

de extremfall där ledaren diktator. Men ledandetär ävenom en om
inrymmer diskussioner, till förslag och kritik, moderliguppmuntran

och efter enighet, så idén med ledarskap juststrävan är attomsorg
Ävenledarens avgörande inflytande. demokratiskt ledar-poängtera

skap normalt inte förstås chefen reduceras tillatt attsom som-
hantera ordförandeskapet och protokollförandet under demokratiska

innebär de underlydande, efter ha blivit hörda, skallmöten att att-
underordna sig chefens uppfattning. Naturligtvis kan sigtänkaman

10Detta och följande stycken bygger på Alvesson l997b.
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ledarskap vilket individer till självständighetuppmuntrasgenom
och initiativformåga. sådant pedagogiskt ledarskap skulle iEtt så
fall endast under kortare tidsperiod, innan konsekvenserna iutövas en
form självständiggörande och mognad skulle upphäva förutsätt-av
ningarna behovet detsamma.och ledarskap vilketDenna typav av -

kunna projekt vilketsåledes skulle upphör efter någon tidettses som
dock sällan ledarskap akti-Snarare permanent-tas sesupp. som en

stabilt tillstånd.vitet, ett
har då detta med kön kan förVad göra Detatt argumenteras att

maskulint fenomen. från militärenledarskap Det ochär ett emanerar
Ävenfrån hierarkiska företag. förfäktar feminint ledar-många ettom

ledarskapsidén och därmed maskulint laddadskap övertas typen av
fallideologi. 1992 där tio fö-Borgert rapporterar ett ettpersoner ur

i ledarskap. Motivetgick kurs enligt deras chef deretag atten var
behövde i deras chefsroll. destärkas tio vilkaMen personerna av-
sju kvinnor visade tydlig motvilja kursen. definieradeDemotvar -
sig själva chefer. Exemplet kan illustrera feminint motståndettsom -

till biologi maskulint färgat försöklöst kopplat mot ett attpersoners -
sig självaindoktrinera chefer och utövandes le-attpersonerna se som

darskap.
Även vissa kvinnligt ledarskap ställer i utsikt har-synsättom

i vilka allt förenasmoniska förhållanden Helgeson, 1990; Mar-gott
tin, det sannolikt global konkurrens och komplexiteten il993, är att

organisationer starka källor till motsättningar,storskaliga utgör tvety-
digheter och moraliska dilemman Jackall, inte bara1988. Om

antal kvinnor hett eftertraktar chefsjobbmånga störremän utan ett
hårdnar konkurrensen dessa, vilket kan stå i motsatsställning tillom
feministiska ideal samverkan och goda sociala relationer.om

kvinnor med ledarskap kan ilnforlivandet termerav ses av en
vilken inte bara kvinnor tillträde till goda positionerdiskurs utanger
subjektifiering, i vilken kvinnor liksom formasmän somsom en - -
orienterade karriär, vilja bli chef och önska ledasubjekt göraattmot

och ledarskap diskurs vilken, liksom andraandra. Kvinnor är en
diskurser, bidrar till ordna och bestämma identitet, vilja ochöveratt
normalitet." Kvinnor, åtminstone de med klassbakgrund ochrätt ut-
bildning, skapas subjekt beredda karriärnivå inträtt,såsom när rättatt,

praktik,vilja leda andra. kan stärka ledarskap ideologi ochDetta som
idén och realiserade relationer byggda kring någon stårdvs. att ovan

positionsbaserat tolkningsföreträde definiera vadandra, har attett av
möjligtochär göra.sant, gott attsom

H makt Foucault, 1976; 1980.följer här Foucaults Lex.Jag syn
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Ofta betraktas ökning antalet kvinnliga chefer avgö-en av som
rande For bryta patriarkat och maskulin dominans. Men kanatt man
ställa sig frågan flera kvinnliga chefer verkligen denutgörom mas-
kulina dominansens motvikt eller dess triumf Ledarskap, karriär,-
hög formell position och lön värden intimt förknippade med de sfa-är

vilka starkt dominerat. kanMan tänka sigmän omprövningrer en av
den relativa vikt läggs vid dessa värden, dessa för-än attsom snarare
stärks de centrala ideal för kvinnor. Hittills verkarävenom ses som
det många kvinnor andra ideal viktiga källor till till-som om ser som
fredsställelse i arbetslivet Markus, 1987 och har avslappnaden mera

formell position och del kvinnliga chefer detstatus, t.ex.syn ser en
möjligt lämna sin chefsposition och återgå till icke-chefsar-attsom

bete vilket sällan Billing Alvesson,män gör 1994. Detta bör dock
hårdras. Bilden inte entydig. amerikanskEn studieär manligaav

och kvinnliga chefer visade i likartade värderingar, medstort sett me-
ningsfullt arbete viktigast följt möjlighet till befordransom av re-
spektive hög lön Jacobs, 1992. kanMan dessutom tänka sig att
kvinnors något friare på chefspositionen och mobilitet är ettsyn

fenomen.övergående
Snarare ställa frågorna Varför det så få kvinnligaän che-att är

fer och Hur kan få flera sådana kan fråga sig Varförman man
finns så många manliga chefer och Kan nedtona ledarskapman

ideologi och praktik i organisationer och andra for-uppmuntrasom
For organisering och påverkan finnsDet mycket i feminismenmer
stimulerar till av-ledande till stärkandeänett ettsom snarare av

ledande Calás Smircich,t.ex. 1993; Ferguson, 1984; Ressner,
1986. Forskning kvinnor i chefsjobb och kvinnor och ledarskapom
riskerar i vissa hänseenden stärka dominerande, maskulint färgadeatt
ideal och tankesätt. detta står förhoppningenMot ökat antalatt ett
kvinnliga chefer skulle medföra radikala förändringar i hierarki- och
statusnedbrytande riktning. Särskilt mycket empiriska beläggav som

Åtminstonetalar för detta finns dock inte. inte ännu.

Sammanfattning

denna artikel harjagI gått igenom några centrala kunskapsområden
kön och ledarskap, särskilt kvinnor i chefsarbeten. Områdetom

women-in-management mycket särskilt iär USA. Omväntstort,
finns föga gjort på och ledarskap undantagettmäntemat är anto-en

Åtskilliglogi redigerad Collinson Hearn, 1996. forskning,av
främst från harUSA, klarlägga eventuella likheterägnats att
/skillnader mellan och kvinnor ifråga ledarskap.män Det mestaom
antyder skillnaderna små eller icke-existerande. På tidäratt senare
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inriktadeförfattare, främst journalistiskthar dock flera mera som
akademiker Eagly JohnsonHelgesen också1990 men som

ställastereotypisyn.hävdat eller Intressant1990, ärsärarts- atten
bidrar tids-sanning avlöses Säkertsig frågan varför en annan.en av

pro-fe-definitioner ledarskap tilloch förändradeandan en meraav
riktning.minin

försöka fastställa generella, lagbunden-relevansAv änstörre att
biologiskt kön och ledarskapsbete-förhållande mellanhetsliknande

abstraktavariation oberoende vissaerkänna lokalenden, är att om-
finns all anledning framhålla hureller inte,samband kan spåras att

kategori uppvisar storolikhet.kvinnor inom respektive Attochmän
förhållanden ochidentifiera olika mekanismer, processer som genere-

Likhet dvs. avsaknadblir härvidlag viktigt.likhet eller särart avrar -
självselektion,könsskillnader kan konsekvensdistinkta vara en av-

från chefers sida, vilka silarkriterier och selektivitet högrespecifika
upplevelser med ti-erfarenheter ochfram likartade av sompersoner,

arbetsrelaterade könsolikheter vidudden eventuelladen tar av
chefsarbetets den uppfatt-yrkeslivet. Vidare kan krav,inträdet i egna

förväntningar påarbetet går och omgivningensningen vad utom
förknippade medkraftigt nedtona eventuella egenheterchefen också

finnas, be-Olikheter jämfört med kandet kvinnliga könet. män men
uttryckas arbetsplatsen. kan påsystematiskt Dettahöver vara

hindras från kommagenuint kvinnligt ledarskapeller attgott ont:
relevanta särdrag manifeste-verksamhetens resultat mindrefram, för

inte.ras
biologiskt betingad, effektnaturligtviskanSärart avvara vara en

dylik, kan konsekvenstidig socialisation eller särarten varasenare en
arbetsorganisationer, ned-kvinnospecifika upplevelser t.ex.av avav

marginalisering i vissa hänseenden, vilket kanvärdering eller ge upp-
medvetenhet. Många feminister framhåller bety-till särskildhov en

omvårdnad barn för fa-födande ochdelsen samt stort ansvaravav
fungerande i chefsar-viktigt för kvinnor och derasmiljesfaren som

framhållas den auktoritetsbas känne-Vidare kanbeten. somsvagare
historiskt dominerande föreställningar; denkvinnor utifråntecknar

direktiva stilar och fram-hindra autokratiska,basen kan merasvagare
stil.personalorienterad, demokratisktvinga övertalande,en mera

Möjlig-problematiseras också kunskapen på området.artikelnI
ifrågasättas. Ledarskapobjektiv, entydig sådan kanheten till är

föreställningar, idéer, för-konstruktion kulturellasocialt.ex. en
fenomen möjligtobjektivt därväntningar ute,än attettsnarare-

människor studeras sinbara konstruerarobjektivt bestämma. Inte som
Kunskapens ordnande, formandeforskare.verklighet, så gör även

avslöjar inte bara hur detKunskap ledarskapverkan poängteras. om
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bidrarär, till skapa hur det blirutan att attgenom ange nonner,
ideal och språkbruk formar praktiken. Här har vi viktig aspektsom en

makt: kunskap och idéer vad normalt och önsk-ärav som anger som
och därmed formar vilja,värt motivation och identitet. I motsätt-som

ning till traditionellt dominerande idéer och kunskap, chef-som ger
och ledarskap maskulin prägel och riktar viljamän utövamot atten
ledarskap, har diskurser jämställdhet och feminint ledarskapom
breddat basen för ledarskapsorientering till också innefatta medel-att
klasskvinnor i karriären. radikalaMot feministers försök anföraatt
kvinnors ståndpunkt motvikt till ledningsideologier och desom en ——
byråkratiskt-hierarkiska, storskaliga, vinst- och tillväxtmaximerande
organisationer dessa intimt förknippade medär stärks dessasom -
ideologier och praktiker i viss mening ledarskap blir någotattav an-
geläget och båda könen, dvs. elitatt utöva mänanamma av av en av
och kvinnor. Skillnader finns mellan forskare och andra önskarsom
åstadkomma jämnare könsfördelning ifråga chefsarbeten fören om

undvika orättvisa i privilegiefördelningenatt några föreställning-utan
kvalitativa förändringar i övrigt Reskin Padavic, 1994 ochar om

sådana kvinnliga chefer bärare andra orienteringar änsom ser som av
de dominerande Lipman-Blumen, 1992. jämförelserFör olikaav
positioner, Alvesson Billing, 1997, kap. 7.se

Med detta vill jag hävdainte ambitioner öka antalet kvinnli-att att
chefer eller förfäkta särskild feminin ledarskapsstil förfelade.ärga en

Särskilt de symboliska dimensionerna flera kvinnor i framträdandeav
positioner viktiga. De kan bidra tillär uppluckrande kulturellaett av
definitioner manlighet och kvinnlighet. Dessa definitioner så-av ger
väl riktmärken begränsningar och kvinnorsmäns sätt attsom av vara
på. Kulturella definitioner markerar sociala i vilka männi-processer
skor belönar och bestraffar varandra för olika agera könsätt att
doing gender, West Fenstermaker, 1995. Idéer feminint le-om
darskap kan bidraga till förstärkande idéer ledning, ävenav nya om

de inte skiljer sig mycket från andra sentida idéer ledarskapom om
1997.F ondas, dockJag det viktigt med kritiskt-re-äratt ettmenar

flekterande förhållningssätt. Kritiker bör deövervägaattmenar man
omkostnader tycks drabba många kvinnor Ferguson, 1984,som
framförallt sådana med barn, karriärmässigt framgångsrikt in-ettav

Ävenförlivande i företagsvärlden. villkoren kan förbättras sätterom
konkurrens mellan företag och intern konkurrensextern kar-nog om

riärmöjligheter vissa hinder i för möjlighetenvägen kombineraatt

12Jämför Lipman-Blumens 1992 idét.ex. connective leadership med vad jagom
kallar för socialintegrativt ledarskap, vilket utmärkte cheferna i datakonsultföretaget
Enator, vilka samtliga Alvesson, 1992.mänav var
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karriärambitioner och barn. gäller naturligtvis inte bara förDetta
Änförjämställdakvinnor viktigt kanskeäven män. ärutan attmera

uppmärksam möjligheten kvinnorpå och ledarskap iatt tematvara
hänseenden inteväsentliga stärker ledarskaputmanar utan trotssom,

modifikationer, i grund och botten maskulint färgad ideologi ochen
praktik.

försöka omfördela könstillträdet till chefspositionerSnarare än att
så det blir flera kvinnliga chefer, kan tänka sig förändringatt man en

innebär det blir färre manliga chefer istället chefs-och ochatt attsom
ledarskap demystiñeras. svår Aktuella förändringar iDetta är väg.en

och kanske i praktik tvetydiga härvidlag, dåideologi reduk-även är
chefsnivåer förfäktas samtidigttion antalet betydelsen le-som avav

darskap blåses Politiskt, byråkratiskt och legitimitetsmässigt ärupp.
det försöka ändra den biologiska könsfördelningen. Kvali-lättare att

förändringarna påverkar bredare och könsmönstertativa som grupper
i samhället i kräver grundsyn på frågor kön,stort en annan om orga-

ledning fokuserar omfördelningnisering och endast påän en som en
könsrepresentation chefsposter inom för befintliga hier-av ramen

arkier.
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framgångbetydelse förStrukturers
utifrån studie kvinnligadiskussion en av-
förvaltningschefer i landstingenoch manliga

BLOMAGNETA P.

uppbackning framhålls ofta mycket betydelsefullaKontakter och som
möjligheter i yrkeslivet och hävda sigfor att avancerapersoners

, i samhället. föreliggande artikel kommerolika ledningspositioner I
genusperspektiv. Syftet analyse-detta behandlas ärämne attatt ettur

omfattning kvinnliga och manliga chefer återfinns i olikai vilkenra
detta få olika for destrukturer, och diskutera kan konsekvenseratt om

kvinnliga och de manliga chefernas möjligheter hävda sig och bliatt
chefskap.framgångsrika i sitt

grund för framställningen finns intresset diskuteraSom atten
chefers möjligheter verka chefer jämlika villkorkvinnliga att som

manliga kollegor. Frågan kvinnliga chefer harmed sina är om samma
manliga till i de sammanhang där viktigamöjlighet närvarosom

ställningstaganden de här-kontakter och avgörande ochgörs,tas om
förutsättningar för faktiskt ha inflytande och medmed liar att vara

situationer där de förväntas ha inflytande. Sannoliktoch bestämma i
olika nätverk de riktigt betydelseful-det så det iärär att typer av som

för inflytande och makt kanstrategiska kontakterna nåoch att
Toft,knytas jfr Carlsen 1986: l 35.

föras med utgångspunkt i dataDiskussionen kommer att som
förvaltningschefer i de svenskai pågående studiesamlats aven

landstingen föranspråk fastställa hur detinteJag gör äratt

för kvinnliga ochChefskap kön empirisk studie villkorenprojektet görs en av
förvaltningschefer i landstingen. Datainsamlingen har gjorts i Förstmanliga tre steg.

kvinnliga och urval manliga förvaltningschefer besvarafick samtliga post-ett av en
från enkät de datajag här kommer behandla hämtade.enkät. dennaDet ärär attsom

förvaltningschefer skrivithar fem kvinnliga och fem manligaprojektets andral steg
tredje projektsteget, slutligen, har medarbetaredagbok vecka i sina liv. l detom en

uppfattarmanliga förvaltningschefer intervjuats hur de sinatill kvinnliga och om
frångenomförs uppdrag Landstingsförbundet. Huvudrapportchefer. Projektet på av

årsskiftet preliminära resultatpubliceras kring 1997-98. Någraprojektet kommer att
Hembiträden och femokrater Blom, 1997.från studien återfinns i uppsatsen
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kvinnliga chefer generellt. Min ambition utifrån resultatrent är att
från landstingschefsstudien, föra diskussion hur det kan för-en om
hålla sig och vilka möjliga konsekvenser det kan ha för i synnerhet de
kvinnliga cheferna i de avseenden jag belyser. Stöd för diskussionen
hämtas delar den relativt omfattande litteratur finnsur av som om
kvinnor i samhället i allmänhet och kvinnor chefer iom som synner-
het.

Artikeln upplagd så kort presentationär detnärmast görsatt en av
empiriska material används ångspunkt för diskussio-utsom som en

Därefter följer teoretiskt avsnitt detta försl principiellettnen. en
diskussion dels generellt och dels genusperspektiv relatio-ettur om

mellan strukturer och aktörer och nätverk. Efter dennanen om mer
övergripande inledning följer analys och diskussion i vilkaav om
strukturer de kvinnliga och manliga förvaltningscheferna i landsting-

återfinns. Artikeln avslutas med några reflekterande ord kring deten
analysen givit. kommer i artikelnJag variera mellan skrivaatt attsom
de studerade cheferna förvaltningscheferna ellerom som som

landstingscheferna. orden förBägge står sak.samma

Presentation empiriav

empiriska primärmaterialDet används har hämtats från enkät-som en
undersökning omfattar totalitldiejivmdç kvinnliga förvalt-som en

urvalningscheferna tillsammans med förvaltningscheferett
landstingen.i Härmed möjliggjordes jämförelser mellan de kvinnliga

förvaltningscheferna och deras manliga kollegor. För närmareen
presentation chefsposter tabell l. Totalt fick 94 kvinnliga ochav se
lika många manliga förvaltningschefer enkäten. Svarsfrekvensen
bland de kvinnliga cheferna blev 83 78 och blandpersonerprocent

80 75 personer.männen procent
Omkring 60 i båda könsgrupperna födda fyrtiotalet,procent är

och medelåldern densamma för båda könen årär 50överstrax
födelseår 1944. Vad beträffar utbildning så har den dominerande
delen bland både de kvinnliga 93 procent och de manliga 96 pro-

cheferna universitets-cent eller högskoleutbildning. Vidare förefal-
ler de kvinnliga cheferna komma från något lägresammantaget en

manligasocial bakgrund de kategoriernaI arbetare/lägreän tjänste-

2Till landstingen räknas Gotlands, Göteborgs och Malmö kommuner,även vidsom
undersökningstillfállet vintern/våren 1996 alla i egenskap sjukvårdshuvudmänav var
medlemmar i Landstingsförbundet.
3 De undersökta chefernas sociala bakgrund beskrivs utifrån vilka yrken deras föräld-

har eller haft.har Yrkena har kodats enligt SCBs klassning olika yrken. Denrar av
sociala tillhörigheten konventionellt faderns yrke. samkörningavgörs. Ensätt, av
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män/mellantjänstemän återfinner vi de kvinnliga chef-51 procent av
de manliga chefernas fäder.och 46 kategoriernalprocent avernas

siffror respektivehögre tjänstemän/företagare motsvarande 34 44är
såväl kvinnliga de manliga chef-Cirka 10 deprocent. procent av som

är/var jordbrukare. några de kvinnliga chefernafäder Förernas av
faderssaknas uppgift yrke.om

bakgrund siffror. DelsTvå iakttagelser kan dessagöras attmot av
cheferbåde kvinnliga och manliga med högskoleutbildning och bak-

i arbetarhem klart överrepresenterad i den undersöktagrund är popu-
lationen jämfört med befolkningen helhet. Dels det omvändaattsom

chefer med bakgrund i högre tjänstemannahem.gäller för Dessa är
chefernaunderrepresenterade bland såväl de kvinnliga manligasom

jfr 1992.SCB,

och organisationerIndivider, nätverk

beskriva samhället bestående aktörer ochteorin kanl man som av
Aktörerna skapar sina tankar och handlingarstrukturer. genomij påverkar sedan i sin i varje givetstrukturerna. Strukturerna ögon-tur

i förutsättningar för aktörernas handlande i deblick villkor och även-
fall handlingar syftar till förändra de strukturerdå aktörernas att som

Lfnns. sker med andra ord ständig rörelse mellan aktörer ochDet en
innebär aktörerna tankar och handlingarstrukturer attsom genom

för antingen bevara, förändra eller helt bryta de struktu-verkar att ner
beskaf-finns och för skapa Strukturerna kan såatt nya. vararer som

olika. Vissa aktörer hand-fade de påverkar aktörer kan ha stortatt
mycketlingsutrymme, medan andra aktörers handlingsutrymme är
innebärinom och struktur. Handlingsutrymmetbegränsat sammaen

kan påverka strukturerna. detdock allt alla aktörer Men äratttrots
Beroende hur redan befintliga strukturer be-inte alltid så enkelt. är

vill förändra respektive beva-skaffade, och hur många aktörer som
finnsolika svårt förändra de strukturer redankan det att somra, vara

för Lukes,och få totalt genomslag se Lundquist, 1987;ettatt nya.
1977

ytterpunkterna, det samhällsvetenskapligaBortom som ur per-
individen aktör sidan ochspektivet kan bestå åsägas av som ena

definiera intillgrundstruktur å den andra, så kansamhällets näst
nivåer aktörer och strukturer. dessutom såoändligt många Det ärav

respektive yrke visar nämligen det överlag ellervariablerna faders moders ärattav
hafttillfrågade chefernas fader har/har det högst rangordnadehar varit de som ar-

fanns föräld-chefernas familjer. kategorin arbetare begränsadandelbetet i I en av
klassade i yrkeskategori, de medhar/hadejobb tunnsåttärannarssammararna som

just yrkeskategori.likställda föräldrar tillsett
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det aktör i visst sammanhangär kanatt struktur iettsom en vara en
och vice Lundquist, l987:kap.ett annat 2. Ett politiskt partiversa

till exempel i egenskap organisation iär sig aktör i de samhälls-av
strukturer där partipolitik det samtidigtutövas, struktur förärmen en
de individer medlemmar i och i olikaär sammanhangsom som repre-

detta parti.senterar

Genussystem och det strukturorienterade perspektivet

Frågan då vidare hur strukturer och aktörerär påverkar varandra i ett
genusteoretiskt perspektiv. Mitt intresse fokuseras här särskilt till den

påverkansriktningen: den hur strukturer påverkar aktörer, ellerena
konkret hur vissa samhällsstrukturer påverkar kvinnliga ochmer

anliga chefer.
anslutningI till kritisk reflektion svensk jämlikhetspolitik,överen
i princip går på skillnader i kvinnors och livsvillkorut att mänssom

politik,inte beaktats i denna konstaterar den amerikanska statsvetar-
professorn Carole Pateman följande:

a major problem that the of the have beentenns argument
framed ‘equality’ and ‘difference’ though the heart of theas

sexual difference but subordination.matter Pate-not womens
1992:28man,

Den svenska statsvetarprofessom Maud Landby Eduards 1992
framhåller det måste centralt i feministisk politisk teori,att lik-vara

i kvinnopolitisk praktik, hålla frågan likhet ochatt särartsom om
skild från kvinnors strategival och agerande för uppnå frihet ochatt
jämlikhet med Eduards -i linje medmännen. vad framgårmenar som
hos i citatetPateman feministisk teori bortom likhet el-attovan en-
ler betyder fokussärart på könsmaktsordningen,sätts relationenatt
mellan könen, förändringsprocessen kvinnors strategival ochsamt
handlande. Könsskillnader i egenskaper och beteenden uppdel-samt
ningen i manliga och kvinnliga verksamhetsområden kan inte be-
handlas oberoende eller överordnade frågan maktförhåll-som av om
andena mellan könen, framhåller hon.

Feminismen måste därför i första hand analysera rådande upp-
delningar i manligt och kvinnligt handlande politik,som som

foruttryck specifik könsmaktsordning och börja med ställaatten
frågor den grundläggande sociala och politiska innebörden iom
olikhet, nämligen den till oupplösliga föreningen mellansynes
skillnad och dominans. frånEn makt frikopplad diskussion om
likhet eller måste betraktas irrelevant försärart det feminist-som
iska projektet. Eduards, 1992:249
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Skillnaderna mellan kvinnor och har i det kallasmän som genus-
kvinnorhänförts till tillstånd i samhället därettsystemet, som grupp

grundlägg-definition tillskrivs lägre social Enän män.statusper en
med formulera teorier har varitande poäng attatt ett genussystemom

ställning i samhället intekvinnors villkor och lägrevisa på sämreatt
biologiska det be-till deras egenskaper varelser,hänförs attutansom

poli-grundläggande samhällsstrukturer skapatsde som genomror
bestämmer vilka villkor kvinnor och får.tiska beslut, och mänsom

framför allt skrivit i svensk forskningDen genussystemetomsom
professorn i historia Hirdman.Yvonne Honär genussyste-attmenar

vilar två lagar:met

medan kvinnor definieras avvikare, ochmän utgöratt norm som—
olikahålls isär i den mening kvinnor ochkönen män görattatt-

sker olika platser.saker i samhället och detta påatt

förvisso inflytande de områden där de domi-Kvinnor kan ha över
denområden begränsade i samhället i ochdessaMen är stort,nerar.

där do-samhällsmakten ligger inom de områdenavgörande männen
förkvinnor alltid makt bara inomminerar. Följaktligen utövar ramen

villkor ställt Hirdman, 1990.de män uppsom
genussystemteorin kan läsas denProblemet med denär attatt som

förhållande, alltid kommerform statiskt där kvinnorutmålar någon av
patriarkala makten, vadunderordnade eller offer för denslutaatt som
har framhållits flerade kritikDennaän gör. genussystemetmot av
Bergqvist, Sains-Carlsson Wetterberg, 1993; 1994;forskare se t.ex.

jag det, det inteviktiga i kritiken,bury, 1988. Det ärär att ensom ser
inflytandefråga kvinnor har mindreteoretisk empirisk änutan omen

och variationerpolitiska kan undersökas,på den Dettamän arenan.
jfr Oskarson Wängnerud,finnas från fall till fall 1995:25.kan

chefersstudera könsaspekter påVarför det då intressantär att
förutsättningar i allmänhet, och utifrån aktör-möjligheter och ett

den första delen fråganstrukturperspektiv i synnerhet Svaret på av
Jönasdottir bör på frågankan i hur G.sökas Anna att omanser se

kommer från latinets inter esse,kvinnors intressen. Termen intresse
makt4 in-bland. frågorbetyder att Om ettom urvara man sersom

Jönasdottir underifrånperspek-tresseperspektiv vilket betonar är ett-
kärnfrågan kravetmänniskorna själva så själva varativ: från är att-

bereddnärvarande där makt ochbland, få fysiskt utövasatt varavara
uppfattningar Jönasdöttir, 1985;delta med åsikter ochaktivtatt egna

Jönasdöttir, 1991.ävense

4J6nasd6ttir i dettaframställning här p0litik, vilketanvänder i sin termen
med makt.sammanhang väljer ersättaatt termen
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grundläggande föreställningEn varför det betydelse-ärstyrsom
fullt studera chefer genusperspektiv följaktligen kvin-äratt ett attur

har intresse i utsträckning i dag bli närvarandestörre änett attnor av
chefspositionerpå maktpositioner och där fåär typsom en av- -

möjligheter och förutsättningar och bli framgångsrika påatt agera
deras manliga kollegor. Jönasdöttir fram-För,sättsamma som som

håller:

strukturellt bortträngandeEn kvinnors frågor från dentyp av av
offentliga dagordningen beror kvinnor i så harhög gradatt

fortfarande frånvarandevarit och från de institutionerär som
skapar denna dagordning den omvända situationen gäller
också: väl inne i institutionerna söker kvinnorna ochutrymme

i den offentliga diskussionen för inte bli undanträng-närvaro att
da inom de institutionella sammanhangen. Jönasdottir, 1985:27

utgångspunkten i aktör-strukturperspektiv, erbjuderAtt ta ett ett
dynamiskt de hinderpå och problem, möjligheter,synsätt ävenmen

strukturerna kan bjuda cheferna och hur kan skiljadetta sig försom
chefer fråganolika kön betydelsen strukturell påverkanav om av
diskuteras i Wahls bidrag till denna antologi.även

Nätverk-

Nätverk strukturer kan definierasär mönstertypen av som som av
fortlöpande sociala relationer mellan olika aktörer. Nätverk kan vara

eller små, formella eller informella, fasta eller lösa, instrumen-stora
éltella eller affektiva, ekonomiska eller sociala Drake Solberg,

finns särskilja1996:177. många olika nätverk.Det Isätt att typer av
organisationsforskningen till exempel skillnad mellan före-görs en
lagda och utvecklade nätverk se Ibarra, Förelagda1993:58. nät-
verk kan beskrivas formella och utvecklade nätverk in-även som som
formella.

formella nätverk uppsättning formellt specificeradeMed avses en
mellan och underordnade och mellanrelationer över- representanter

från funktionellt skilda måste samverka för utföraattgrupper som en
definierad uppgift. Formellaorganisationen nätverk kan även utgö-av

till exempel kommittéer eller arbetsgrupper har for-ettras av som
fastställt mandat, inte direkt återfinns i aktuellamellt denmen som

organisationens organisationsplan. Informella nätverk i sin tur om-
fattar fritt komponerade interaktionsmönster där kontakterna kanmer

såväl till arbete till sociala relationer tillknutna ochvara som en
kombination dessa två.av

utgångspunkt i detta sammanhang i olikaEn är närvaronatt orga-
grunden för nätverksbildning. i organisatio-nisationer skapar Det är
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beslutar formella nätverk i syfte till exempel lösaattner man om
vissa uppgifter. organisationer kanl knyta kon-även spontanaman
takter med andra individer och detta skapa eller få tillträde tillgenom
informella nätverk. Nätverken kan begränsas till finnas enbartatt
inom organisation. kanDe och kanske till och med oftareävenen - -
överlappa flera olika organisationer, i sin kan finnas inomtursom
flera sektorer i samhället: till exempel offentligt-privat, stat-lands-
ting-kommun jfr Lundquist, 1997:17. Generellt tenderar infor-sett
mella nätverk omfatta mycket bredare kontaktytor formellaatt än
nätverk Ibarra, 1993:58.

den anglosaxiskal ledarskapslitteraturen används begreppet net-
working beteckning for skapa kontakter och stödattsom processen av
den karaktäriserar informella nätverk. På svenska har dettatyp som
begrepp kommit till nätverka Drake Solberg,översättasatt att
1996:174. nätverka kan definierasAtt som:

wide variety of behaviors intended develop and maintaintoa
with people who important of informationcontacts are sources

and assistance, both inside and outside organizations. Yukl,
1994:145.

eller som:

...the banding together of like-minded people for the ofpurposes
friendshipand and Vinnicombe Colwill,contact support

1995:88.

förstaUr den definitionen framgår nätverk kan fylla rad be-att en
tydelsefulla funktioner, till exempel utbyte information ochsom av
rådgivning, till fâ inflytande beslut, hjälp med genomföraöveratt att
förändringar och för skapa förgrund samordnat agerandeatt en
Yukl, 1994:145. Värdet det blir tydligt inte minst på nivå-av senare

cheferdär och andra ledningspersoner finns. modernInomtyperer av
stressforskning har särskilt betonat vilken betydelse stödjandeman
nätverk har för individens förmåga sig till och uthärdaatt anpassa
stressfyllda situationer Baude,se 1992:211. Denna funktion kan
framför allt relateras till den de två definitionernasenare av ovan,

sikte nätverks sociala funktioner. skaDet betonastar attsom mer
indelningen mellan olika nätverk inte ska läsas härtyper attav som
finns fasta och klart urskiljbara kategorier nätverksnivå, detutan
handlar kontinuum. Gränsen mellan olika nätverk medett ärom
andra ord flytande, vilket i sin mellan formellaäven gränsentur nät-
verk och organisationer jfr Lundquist, l997b.är
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Nätverk genusperspektivettur

forskningenI kvinnor och Chefskap talas så kallade Old boyom om
networks homosociala nätverk bestående och präglademänav av-
manliga värderingar. etableradeDessa och i huvudsak informella nät-
verk mellan bland försvåra för kvinnligamän, cheferannat attanses
få tillgång till den information de behöver för kunna fullgöra chef-att
skapet på effektivt Bass, 1990:71 O.sätt Nätverken kan konstitue-ett

rad olika faktorer i chefernas förflutna. kan tillDeras genom en ex-
empel ha läst på universitet och till och med på ut-samma samma
bildning. kan ha varit aktivaDe i politiken eller föreningslivannat
tillsammans. kan ha haftDe karriärväg arbetsli-en gemensam genom

kan ha idrottat ihop.De kanDe umgås i kretsarvet. privat,samma
osv.

Flera forskare pekar på i alla tider bildat homosocialamänatt
strukturer i vilka de etablerat och lärt sig handla utifrånatt gemen-
samma manliga Dessa homosocialt skapade normsystemnormer.

att män somhar inneburit garanti för kunnat uppträda rela-en grupp
tivt enhetligt i förhållande till kvinnor Lindgren, 1996:5. Arbets-
platsanalyser har till exempel visat det fanns slags vi-andaatt en
mellan i vilken kvinnorna inte involveradesmännen Lindgren, 1985;

Lindgren, f..1996:4 Kvinnornaäven upplevde i och med detta attse
de inte erkändes riktiga kamrater arbetsplatsen.männensom av
Vad bland visade sig tycktes tala kvin-annat männenattsom var om

dessa inte närvarande och signär själva kvinnornärnor var om var
med. På detta markerades skillnaden mellan könen.sätt Männen
samtalade sällan med kvinnor i gruppsammanhang. Motsvarande för-
hållande visade sig i förhållandet mellanäven och underord-över-
nade:

Manliga arbetare samspelade gränslöst förmännenmed
verkstadsgolvet. Då de hade synpunkter kvinnlig arbets-en
kamrat vände de sig till förmannen och lät honom föra deras ta-
lan. Eller också valde basen tala med de manliga arbetskam-att

i beslut gällde de kvinnliga. Bad synpunkterraterna som om
hur de klarade jobbet till exempel. Lindgren, 1996:4

Lindgren refererar till andra forskare pekat på eftersomattsom
intar den dominerande positionen i förhållandemän till kvinnor detär

logiskt de i första hand söker bekräftelse i sinatt deegen grupp om
vill goda för det överordnade könet. vi-Derepresentantervara menar
dare också kvinnor måste få sina behov makt tillgodoseddaatt av ge-

se Lindgren, 1996:5.männom
Susan Vinnicombe och Nina ColwillL. l995:89 detattmenar

finns empiriska bevis för fyllernätverk olika funktioner för kvin-att
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främst slags nyttosynpunkt, tilloch dem någonMänmän. ser urnor
knyta kontakter till jobb, medan kvin-exempel sätt att ett nyttettsom

A för nätverkens sociala funktion. nätverkintresserar sig Att senor mer
nyttoperspektiv innebär koncentrerar sig instrumen-attett manur

interaktion i nätverket. nätverk socialttella värden i varje Att ettse ur
värde i möjligheternaperspektiv innebär istället dess attatt man ser

stöd.nå vänskap och
kanadensisk studie visatgäller det sociala perspektivet harVad en

nätverksskap-kvinnor betonar de sociala aspekternaävenatt avom
de bli utestängda från många de socialaande, så tenderar att av sam-

involverar varandra soci-och vardagssamtal Demanhang mänsom
blir med andra 0rd ingen för kvinnorna iala aspekterna väg män-

nätverkâ kanadensiska studien det till exempel dubbeltden varnens
manliga cheferna tittade eller utövade någonså vanligt de sportatt

med kvinnliga.tillsammans med manliga medarbetare Detän trevar
vanligt de pratade sådant inte hade med jobbetgånger så att om som

kvinnliga, och detsina manliga medarbetare med sinamed ängöraatt
vanligt de pratade aktuella händelserdubbelt såän att omvar mer

kvinn1ig2§sesina Vinnicombesina manliga medarbetare medmed än
Colwill, 1995:89.

för minska de negativamotstrategi kvinnor använderEn attsomA
effekterna kvinnliga forold boy networks skapa helt nätverkär attav

varandra sittkunna få och stöd män.att typge av samma som ger
perspektivihåll. kvinnonätverk kan aktör-strukturDessa ettur gene-

rellt begränsande för kvinnliga chefersbåde befrämjande ochses soml påverka och förändra de ojämlika villkor mellan kön-imöjligheteratt
begränsningar för kvinnor de, i enlig-finns. kan skapaDeen omsom
genussystemteori, innebär den förstahet med HirdmansYvonne att

grundläggande principer kan upprätthållas, kö-genussystemets attav
finns olika ställen och bland-hålls kvinnor och påisär männen -

sin underlättarbeivras, och detta iningar att tur att genussystemets
och kvinnan avvikande, kan fort-andra princip, äratt mannen norm

för och förutsättningar förgälla grund hur villkorsätta att som en
Lindgren i sin forskning identifierachefers arbete har kunnatut.ser

homosocialt handlande ritualiserar underordning,kvinnligtett som
ytterligare bidra till kvinnliga nätverk kan häm-vilket kan att vara

möjligheter hävda sig. refererar tillmande för kvinnors Hon ävenatt
pekar kvinnor väljer söka sig till andraforskare att attsom som

för till kan uppfattas de inte anspråkkvinnor istället görmän, attsom
inflytande, eftersom kvinnor i de rådande strukturernamakt och

makt Lindgren,har mindre 1996:5, 12än män
definition uppfattasKvinnliga nätverk kan dock inte per som en-

inriktade eller maktlösa och mindre viktiga manli-bart socialt änsom
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läsning artiklar kvinnliga nätverk visar dessaEn ävenattga. av om
sociala instrumentella värdenhandlar uppnå såväl seatt t.ex.somom

1994/1:22; Kvinna l994/4zl4-l7; SSR-tidningen,Akademiker, Nu,
syftet kvinnligakan illustreras med hur med1995/1824-7. Detta ar-

nätverk Athena beskrivs i artikel:kitekters en

Syftet med nätverket främja kontakten mellan kvinnligaär att
förarkitekter, stödja och öka intresset ochuppmuntra,samt att

kvinnliga arkitekters arbete. Akademiker, 1994/kunskapen om
1:22

facklig tidning beskrivs syftet kvinnliga nätverkmed sål en annan
här:

med kvinnor har etablerat sig arbetsmarknaden och itaktl att
det offentliga livet har deras behov samhörighet med andraav
kvinnor ökat. kvinnliga nätverken skapar sammanhang ochDe
tillfredsställer behov bekräftelse, tillhörighet och personlig ut-av

Nätverken också kvinnor kraftveckling. att protestera motger
värderingar SSR-Tidningen,patriarkala och 1995/18:4normer.

söka sig till kvinnligt nätverk med den ambitionen kanAtt ett
uppvisande ringa intresse forknappast tolkas makt, såettsom av som

uttalade syftet kvinnor själva,diskuterades detTvärt är attomovan.
utifrån sina kvinnliga kan makt i formutöva mot-egna normer, av

etablerade manliga uppfattar finns.makt demot normer som man
Kvinnonätverken kan följaktligen till och verka befrämjan-nyttavara

intressen; dels i egenskap strukturer där kvinnorde för kvinnors av
självbekräftelse kunskap; och dels ikan söka stöd, och egenskap av

för flytta fram kvinnors positioneraktörer kan verka att genomsom
via femokratertill exempel kvinnorna nätverken verkar ochatt som

med få kvinnor olika inflytelserika uppdrag iaktivt arbetar att
samhället Court Connell, Hagberg,Franzway, 1989; Ny-ävense
berg och Sundin, Blom,1995; 1997.

Landstingschefemas befattningar

Sveriges befolkning i åldern år arbetar iTotalt 16-647 procent av
landstingens värld. Uppdelat kön sifframotsvarande 12är procent
for landets kvinnor och endast för landets Statistisk3 mänprocent
årsbok för Landsting, 1996:56. innebär i sin kvinnornaDetta tur att
dominerar bland den landstingsanställda personalen. Andelenstort
kvinnliga landstingsanställda enligt siffror1995 års 81 procentvar
SCB, 1997.

statistik visar landstingen sektor i svenskaSCB:s den detäratt
samhället nått längst vad gäller utjämningen könsfördelningensom av
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chefsposter5.på emellertid fortfarandeDet långt kvar till måletär att
få könsfördelnin på chefsnivå bland alla anställdasamma n som
inom landstingsområdet. Endast l samtliga de kvinnligaprocent av
anställda i landstingen återfinns på chefsposter. Motsvarande siffra
för den manliga anställda 5 Längst gå för nåär procent. att att en
könsutjämning chefsposterna det de områden där kvinnornaär pa

allra flest. gäller områdenaDetta hälso- och sjukvård,är social verk-
samhet och kvinnoandelenHär bland de anställda mellanäromsorg.
82 och 84 Andelen kvinnliga chefer inom dessa områdenprocent.
ligger mellan och55 65 SCB, l997:30-4lprocent.

Vården landstingens kärnverksamhet, och det också därutgör är
de prestigefyllda förvaltningschefsposterna i landstingenmestsom

finns. Bland forvaltningscheferna besvarat enkäten dominerarsom
på dessa tabelll l drygt tredjedelmännen stort poster. attser en

eller kvinnorna36 och drygt två tredjedelar eller 69procent av pro-
återfinns på vârdchefsposter.männencent av

Tabell studerade landstingschefernas1 De befattningar procent.

Befattning Kvinnliga Manliga
chefer chefer

Sjukhusdirektör 10 36
Sjukvårdsdirektör/chef 13 16
Primärvårdschef 4 4
Tandvárdsdirektör/-chef 4 13
Chefsocial/omsorg/habilitering 5 0
Landstingsdirektör 4 1
Personal-eller informationsdirektör 8 0
Utbildnings-och/ellerkulturchef 17 8
Förvaltningschefövriga 1
Förvaltningschefospecificerad 24 20

Totalt 100 99
Antal 78 75

Eftersom fortfarandedet finns klar mansdominans bland förvalt-en
ningscheferna i landstingen enligt uppskattningar från Landstings-—
förbundet andelen kvinnliga förvaltningschefer cirkaär 25 procent e

det naturligtvis sannolikt totalt fler kvinnornaär männen äratt änsett
samtligapå förvaltningschefsposter inom landstingsvärlden.typer av

De här redovisade resultaten pekar den sneda könsfördelningenatt
i synnerhet gäller för forvaltningschefer inom landstingens vårdverk-

SCB:s siffror ingår fler kategorier chefer de förvaltningschefer jagän begrän-som
mig till studera.sat att
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samhet, antagande stärks de redovisade siffrorna frånett som av ovan
SCB. förefaller följaktligenMännen i synnerhet dominera på den
viktiga och mäktiga del landstingsverksamheten toppled-av som
ningsnivån inom vårdorganisationen har kvinnornaHärutgör. ännu
inte i någon betydande omfattning lyckats bryta sig in.mer

dubbel ensamhetEn

Rosabeth Moss Kanter, de tongivande forskarna det gällernären av
studier kvinnliga chefer, har bland hävdat kvinnliga chef-annat attav

ofta känner sig isolerade i den organisation de verkar inom påer
grund de befinner sig i klar minoritet se 1977.Kanter,attav
Chefspositioner i medförsig oundvikligen mått ensamhet förett av
innehavaren i relation till andra medarbetare se Blom, 1994.ex.

kvinnliga chefersFör del skulle med utgångspunkt,Kantersman,
kunna tala dubbel ensamhet; De chefer ochärom en ensamma som

tillhörande minoritet kvinnliga sådana.ännu ensammare som en av
Flera resultaten i min undersökning talar dock sådanemotav en

hypotes. det första visade det sig, framgårFör i tabell deattsom
kvinnliga cheferna har kvinnodominerad medarbetargrupp änen mer
de manliga cheferna. Vi i tabellen kvinnorna i högreäven att ut-ser
sträckning förefaller med sig andra kvinnor iuppåtän männen ta or-
ganisationen. Alternativt det vanligare kvinnor blir chefer i för-är att
valtningar där det redan finns många kvinnor bland chefens närmaste
medarbetare.

Tabell Könsfördelning bland2 landstingschefernas medarbetare
procent.

Könsfördelning Blandchefernasnärmaste Blandövrigaanställdai
blandmedarbetarna medarbetare chefernasförvaltningar

Kvinnliga Manliga Kvinnliga Manliga
chefer chefer chefer chefer

Mestkvinnor 43 79 85
Mestmän 18 23 1 1
Relativtjämnfördelning 29 35 17 13

1 0 3 0svar

Totalt 99 101 100 101
Antal 78 7875 75

Bland de övriga anställda det kvinnodominans gäller för såvälär som
de kvinnliga de manliga cheferna. Endast kvinnlig ochsom en en

chefmanlig arbetar i mansdominerad miljö, medan något fleren
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kvinnliga manliga chefer har uppgivit de har relativt jämnän att en
könsfördelning bland sina övriga anställda. skulleDet kunnasenare
förklaras i utsträckning kvinnorna chefermännen störreatt än ärav
inom vården, där kvinnorna dominerar bland personalen.stort

det andraFör många de kvinnliga cheferna de harattanger av
Stödgrupper helt eller delvis består andra kvinnor i liknan-som av en
de situation de själva. Det 31 kvinnliga och manliga chef-20som var

de har kollegor de söker sig till deatt närer som angav en grupp som
känner behov stöd.av

Tabell 3 Sammansättningen landstingschefernas stödgrupperav
med avseende kön åaktiska tal.på

Stödgruppenssammansättning Kvinnliga Manliga
chefer chefer

Enbartkvinnor 15 2
Enbartmän 1 6
Både mänkvinnoroch 15 12

de kvinnliga chefernasFör del könsblandad stödgrupp likaär etten
vanligt svarsalternativ stödgrupp med enbart kvinnor detochsom en

dessa två svarsalternativ helt dominerar deras vanli-är Detsom svar.
bland de har stöd kollegormännen ärgaste svaret att av en grupp av

båda könen medan ide andra hand har stödgrupp beståendeen av en-
bart kan resultatetSammantaget tala för de kvinnliga chefer-män. att

i utsträckning de manliga har stöd kollegorstörre änna av av samma
kön själva.desom

det tredjeFör så många de kvinnliga cheferna de ärattanger av
medlemmar nätverk där det i huvudsak ingår andra kvinnor ochav
kvinnliga chefer. Totalt det 6l kvinnorna och 23procentvar av pro-

de medlemmar i något nätverk.männen ärcent attav som uppgav
Kvinnorna i detta sammanhang framför allt det nätverk förnämner
kvinnliga förvaltningschefer i landstingen bildats initiativsom av
Landstingsförbundets MonicaVD Sundström.

Kontakter med män

empiriska analysen visar iDen två avseenden har såväl de kvinnli-att
de manliga förvaltningscheferna i huvudsak kontakt medga som

gäller vilka chefernaDet har utvecklingssamtal respektivemedmän.
de har i den utsträckning de har sådan.mentorvem som en

Utvecklingssamtal för övrigt den vanligaste formen stödvar av
cheferna 35 stycken de kvinnliga cheferna och 28som angav av-
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hade i förstamanliga. Såväl kvinnornastycken de männensomav
överordnad tjänsteman. Endastutvecklingssamtal med manlighand

kvinnlighade utvecklingssamtal medkvinnor ochtvå över-manen
förklaras sannolikt helt detsiffrorordnad tjänsteman. Dessa attav

nivån de chefer ingår i enkätun-finns påbara män övernästan som
deoch fyra hardersökningen. två kvinnorDet män attsom angavvar

kvinnornaöverordnad politiker. gällerutvecklingssamtal med Här att
och med manliga. elvamed kvinnliga politiker Detmännenpratar var

de manli-har Detkvinnor och ärmän att mentor.uppgav ensex som
kvinnliga fyra devanligast; sju de ochärmentorer avsom avga

kvin-manlig medancheferna de harmanliga treatt mentor,enanger
kvinnakvinnlig fanns ochhar Detoch ävenmentor. enennor en man

kvinnlig och manlighade både mentor.ensom enen man
chefernamånga de tillfrågadeskäl till det inte såEtt äratt somav
år kommitden betydelse påhar attstoramentor trots som senareen -

de be-stödform i olika sammanhang kandennatillskrivas attvara-
dei organisationshierarkiema,högtfinner sig så att snarareupppass

framgår 40själva. enkätenkan förväntas Av att procentmentorervara
manliga chefernadekvinnliga och 5de är mentorerprocent avav

uppfattas lite anmärkningsvärtkanför eller flera adepter. Det somen
med tankefattningi mindrekvinnorna än männen är mentorer,att om

tillgången tilltjäna förebilderkvinnliga chefer kantillpå att som som
härmedbegränsad. Efterfrågan kundesåkvinnor på uppväg är pass

fler kvinnliga för-kunde ha förväntat sigochtänkas attstor manvara
förstärks uppgifternatankevaltningschefer Dennamentorer. avvar

adepter har.chefemasvilket könom

och deras adepters könLandstingschefernasTabell 4
faktiska tal.

Kvinnliga ManligakönAdeptens
chefer chefer

2729Kvinna
4 9Man

efterfrågan kvinnligaemellertid inte säkert ärDet mentorerär att
kvinnordet såi dessa siffror. Kanskeåtergesvad är attänstörre som

väljer manligtaktiska skäl hellreförtroendemässiga eller än enenav
kunnasidan skulle dåförtroendemässigakvinnlig Denmentor. vara

kvinn-auktoritetmanlig chefuppfattarde änstörreatt enensomen
lig.6 erfarenhetkunna deövervägandet skulletaktiskaDet attvara av

68e chefer olikahur bedömer på1975 för forskningSchein 1973 ocht.ex. om
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bedömer möjligheterna till få tillgång till de viktigaste nätverkenatt
med manlig chefstörre kvinnlig seänmentor närma-som en som en

nedan. Om å andra sidan efterfrågan utbudet,är så kanstörre änre
möjlig förklaring till rådande förhållanden de kvinnligaatten vara

cheferna totalt i sina liv har arbetsbörda då de isett större störreen
utsträckning de manliga cheferna harän för hemäven ochansvaret
barn hänsyn till jfr Blom, 1997; Anderssons bidrag i dennaatt ta an-
tologi. orkar följaktligenDe inte med de krav mentorskap-extra som

skulle ställa dem.et
Sammantaget kan här två möjliga kanaler för inte minst dese

kvinnliga, förvaltningschefernanaturligtvis de manliga,även imen
informella nätverk. forskningslitteraturenmäns l har framhållitsäven

hur särskilt betydelsefullt det förjust kvinnor haär elleratt mentoren
överordnad chef aktivt och kraftfullt och hjälper demstöttar attsom
bana for karriärenväg Carlsen Toft, 1986:175. OmLi/ser till
andra erfarenhetergsom forskningen gjort,flllniemâllçrtiästudier där
delqterats kvinnoratt över-
ordnadefinimänåihar Asplund, 1984:39ff; Holgerssonsävense
Hööks dennabidrag antologi, där frågeställningen diskuteras flerur
vinklar här. Flera studier visar kvinnligaän adepter haft svårareatt

manliga få tillgång tillän sina manligaatt nätverk ochmentorers att
involveras i koalitioner besitter nyckelpositioner i beslutsfattan-som
det lbarra, 1993:71 f.. Enkelt uttryckt har detta inte minst relaterats
till förhållandet människa har lättare identifiera sig medatt atten per-

hon/han i avgörande avseenden uppfattar lika änsoner som som som
olika. Genom denna identifiering undviker manlig cheftyp av en
dessutom bryta tidigare invanda och förhållandenatt mönster därmot
det i flertalet fall så chefer jfr Ibarra,män är 1993:61;sett ut att Asp-
lund, 1984:20 f..

Speciella problem kan uppstå mellan och adept olikamentor av
kön, relationen går från handla enbart instrumentella frågorattom om

hjälp och tips kompetensutveckling eller problemlösningsom om- -
till beröra personliga känslomässigaäven frågor.att Dennamer ut-
veckling intimitet kan få negativ effekt den könsblandademot en
relationen på grund ömsesidig osäkerhet hur respektiveav partom
uppfattar utvecklingen. Risken härmed förär det uppstår miss-stor att
uppfattningar och spänningar i relationen mentor-adept försvå-som

eller i fall, helt förhindrarvärsta vidare utveckling kontakt-rar, en av
erna.7 Sådana spänningar undviks båda kön.ärparterom av samma

grundval deras kön.av
lbarras 1993 finns rikhaltigt med referenser till litteraturuppsats närmaresom

behandlar de olika frågor här berörts.som

204



Strukturers betydelse för framgång

Nätverkens prägling

finns skillnader mellan de strukturer, i vilka de kvinnliga och,Det
manliga landstingscheferna har möjligheter bygga nätverk, liksomatt

värderingar och normativa på samhället formas. in-deras Envar syng
vilkafråga då, präglar de strukturer lands-ärtressant normer som

tingscheferna befinner sig Mina data inte grund for någon ut-ger
tömmande analys denna aspekt, begränsad bild kan ändåav men en

de jag har chefernas erfarenheter frånskapas med hjälp data ti-omav
tillhörigheter föreningar.digare arbetsliv deras till olikasamt om

arbetslivetI

finns skillnader kvinnligaEnkätresultaten visar det mellan deatt var
sigoch manliga cheferna befunnit arbetslivet. Detvägen ärgenom

kvinnliga cheferna och de manligade 7281 procent procentav av
varit anställda inom landstinget.tidigare någon sektor änannansom

dessa det andel bland kvinnorna 58 blandAv procentstörre änär en
har varit kommunanställda. Omvända siff-39 procentmännen som

privat företag,gäller för anställning i 50 procentsomror uppges av av
cheferna bara kvinnliga.de manliga 30 de Det ärprocentmen av av

ochkvinnorna de42 51 männenprocent procent attav som uppgerav
chefervarit i sektor landsting. Blg_gd_de kvinnligaäven änannan

Chefskaplandstingscheferna finns framför allt erfarenheter från i
kommuner, medan de manliga landstingscheferna i första hand varit

chefer privata företag.i
Resultaten talar följaktligen för de kvinnliga och manligaatt

landstingscheferna arbetslivet har haft tillfälle tillpå vägen attgenom
bygga olika nätverk den. kvinnornas nätverk finns i huvud-Ityper av
sak kontakter hämta inom den offentliga sektorn och kan ävenatt

nätverken präglas värderingar och från denna sek-anta att av normer
nätverk finns i betydligt omfattning kontakterI störremännenstor. att

i den privata sektorn och nätverken kan fåtthämta även även antas
värderingar och därifrån. meningprägling någon kanIav normer

kvinnligaoffentligakanske tala härmed kan bliattom normer normer
och privata kan bli manligaävennormer nonner.

medlemskapFackligt

enkäten fick de svarande vidare de fackligt anslutna,I ange om var
facklig organisation de i falloch vilken så tillhörde. 86Det var pro-
kvinnliga cheferna ochde 81 de manliga chefernacent procentav av

de medlemmar i facket. något flerDet omväntattsom uppgav var var
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manliga 59 kvinnligaprocent 50 cheferprocentän ellersom var
hade varit fackligt aktiva.

Tabell Landstingschefernas fackliga5 tillhörighet
procent.

Fackligtillhörigheti andelar Kvinnliga Manligaav
de chefer undersökningeni chefer chefer

fackligtanslutnasomvar

SACO 60 75
TCO 39 25
Annat 1 0

Totalt 100 100
Antal 67 62

Som framgår tabell kvinnorna5 i utsträckningstörre än män-av var
TCO-anslutna, medan i utsträckning kvinnornamännen större ännen
med i SACO-förbund. Detta finner vi viett mönster ävenvar om ser

de fackliga organisationernas medlemskårer i harTCO totaltstort.
majoritet 60 kvinnorprocent bland sina medlemmar, och de haren

fler kvinnliga medlemmar både SACO och LO. Andelen kvinnorän
bland SACO-medlemmarna cirka 45 SCB, 1996.är Dettaprocent
hänger naturligtvis med vilken medlemssammansättning fac-samman
ken har i andra avseenden. SACO organiserar i huvudsakäven högt
utbildade, ofta välbetalda på avancerade och högt placeradepersoner
jobb, medan TCO har medlemskår där flertalet tjänstemän påären
mellannivå.

SACO har alltid varit indelat i yrkesförbund och politiskt haftsett
lönespridning och spetssatsningarsträvan olika slag.moten av

har iTCO utsträckning varit indelat i branschforbundstörre och haft
inriktning solidarisk lönepolitik och liknande. dennalmotmer av en

mening kan har SACO:s politik frånsäga, utgått indivi-ettman mer
dualistiskt perspektiv och frånTCO:s kollektivistiskt. SACOett mer
och har medTCO andra ord, åtminstone historiskt haft skildasett,
politiska förhållningssätt eller två skilda kulturer. kanDetta tänkas
prägla åsikter förhållningssättoch hos de respektive organisationernas
medlemmar. skillnaderDessa kan, åtminstone delvis, tänkas ha ett ur-

i könssammaitsättitingen i medlemskåren, och i fallså ettsprung vara
slags uttryck för homosociala normer. En omvänd möjlighet är att
de respektive organisationernas kulturskillnader kan olika prägelge
på de finns inom den manliga och den kvinnliga chefs-normer som

grund inomandel respektive tillhörstörreattgruppen, av en grupp
den respektive den andra organisationen. Härmed kan uppståena
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respektive könsgruppernahos deskilda normsystem normer som-
homosociala.blirföljaktligen

av"/O/rdenssällskap
chefernade kvinnliga 26manliga 37 procenthögre andel änEn av

ordenssällskap. demed i något Förutomdeprocent äratt meranger
kvinnorhand någrai första Rotary,kända sällskapen,allmänt nämner

systerorganisationordenssällskap ochvilkethär Zonta är typett av
Ävenkvinn0r.8 sammanhang kani dettaförenbarttill Rotary öppet

förtill eller uttryckskillnaden kan upphovvi fundera över geom
till exempelvi tillbaka Rotaryhomosociala Omskilda ärnormer. ser

Paul Harris,Rotaryrörelsens grundares,mansklubb.traditionellen
skulletanke Rotaryatt varavar

regelbundet,yrkesmän träffasaffars- ochen vänkrets somav
främst förmedlemmarna emellan,främja affärerför attatt men

samhället. Kvinnavärde för helaför sådantarbeta som var av
international, l997a1990/10:36; RotaryNu, ävense

organisationen förrän 1989 Rotarytillträde tillinteKvinnor ägde
organisationhärmedkanInternational, l997b. Rotary antas vara en

imanligahomosocialaeller källa tilluppbyggd på normer, som- -
organisationens medlemmar.prägelsin sätteräventur

fiiluftsféreningarochIdrotts-

medlemmar i id-chefernakvinnligade40 ärDet är procent somav
aktiva.tredjedel dem Förfriluftsföreningar, drygteller ärrotts- en av

högre:motsvarande siffror 60cheferna liggermanliga ärde procent
aktiva. Flerhälften dessa ocksåoch litemedlemmar ärän avavmer

med andra ordlandstingschefernakvinnligadede manliga ärän
Skillnadenfriluftsföreningar.elleraktiva i idrotts-ochmedlemmar

i denavseende finnskönsskillnad i dettaåterspeglar somsamma
helhet SCB, 1994.befolkningensvenska som

medlemskåreridrottsföreningarnassiffror visarSCB:s även att
aktiva medlem-gälleroch detsammadomineras män, att gruppenav

kultursannolikt sin prägel denMansdominansen sätter sommar.
Även följaktligenviföreningslivet. här kandelråder inom denna av

sKlassiñkationen Levnads-används hämtad från SCB:sordenssällskap här ärsomav
fåttmed dennaunder arbetetSCB, 1994. Jag harförhállandeundersökning uppsats

ordenssällskaptill exempel Rotary inteorganisationsynpunkten är utanettatt somen
ri-ordenssällskap hari princip ligga iSkillnaden skulleyrkesklubb med inval. atten

haryrkesklubben. Jagverksamhet helti sin påoch ritualer sätt än trotsett annatter
klassificering.hålla fast vid SCB:ssynpunkt valtdenna att
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källa till homosociala med manlig prägling. Vi kan vi-se en normer
dare cheferna vid utövandet idrottsaktiviteter kananta att träffaav
varandra och andra under avspända förhållanden. får tillfälleDemer
till diskussioner och erfarenhetsutbyten i samband med till exempel
deltagande i idrottsklubbars styrelser, under utövande idrottsakti-av
viteter och till det ibland brukar benämnasI en pratstund isom som
bastun. kanDetta såväl socialt instrumentellt värde förvara av soml chefen. Såväl intresseinriktningar fysiska förutsättningar talar försoml

här sker könsuppdelning. finnsDet med andraatt ord sannolikten
skilda förutsättningar för kvinnliga och manliga chefer denna vägatt
skapa och få kontakt nätverkmed olika informella Tilläggas kan att
i kommentarer i enkäten tillskrivs explicit medlemskap i frilufts- och
idrottsföreningar instrumentella värden. Några manliga chefer betonar
vilken betydelse ledarskapsträning och ledarskapsutbildningar, som
de fått inom framför allt idrottsföreningar, haft för dem för derasäven
utveckling i yrkeslivet och för deras arbete chefer.som

krävs femokraterDet

börjanI diskuterade jag hur aktörers tankaruppsatsen och hand-av
lingar kundekundeför såväl bevara förändra och brytaatt rå-ver som ner
dande manliga chefers beteende präglas homosoci-av
alitet innebär det i praktiken de kommer verka för bevaraatt att att
och förstärka de manliga i utsträckning påverkatstornormer som
chefers möjligheter hävda sig och bli framgångsrika i sitt chef-att
skap. de dataI landstingschefer här finnspresenterats,om ettsom

visar skillnader mellan vilkamönster strukturer de kvinnliga ochsom
manliga cheferna vandrat kunnat knyta kontakter präglatgenom,
och präglats landstingsvärldenI dominerar de manliga chefernaav.
på vårdchefspo medan kvinnorna framför allt finnsterna chefersom
inom andra verksamhetsområden. sittI bakomliggande arbetsliv har
de kvinnliga landstingschefema i huvudsak erfarenheter från arbete
och chefskap inom kommunal verksamhet, medan det bland de man-
liga cheferna finns relativt andel med erfarenheter från privatstoren
sekto Skillnader mellan de kvinnliga och de manliga landstingschef-.

återfinns i deras organisationstillhörigheteräven i livet utanförerna
arbetet. Skillnader åtminstone potentiellt, kan källa tillsom, vara en

de kvinnliga och manliga landstingschefemaatt präglas olikaav nor-

9 Referenser till flera forskare framhåller sambandetmellan deltagande i idrotts-som
föreningar och Old boy networks eller det här kallas homosociala finns isom normer
Bass 1990:7101.
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och värderingar i förlängningen kan bli homosocialamer som normer
nätverki kvinnligt respektive manligt dominerade

kvinnor chefspositioner,når med sin annorlunda socialaDe som
prägling, försvagar rådande präglade strukturer påmän änav mer- —

Dels direkt de faktiskt finns och där chefs-sätt.ett attgenom syns
nivån. Dels indirekt de kvinnliga cheferna möjlighet-använder deom

positionen dem rekrytera fler kvinnor "traditionelltiatter som ger
manliga strukturer. betydelsefullt inte bara för förändraDetta är att

ojämlika ställningkvinnors och chefsposter,mäns ävenutan mer
generellt, eftersom de kvinnliga cheferna kan påverka villkor och för-
utsättningar för alla jobbar i den organisationsenhet de cheferärsom
för, chefernaför de kvinnliga kan tjäna förebilder för sinaatt som
medarbetare och de kvinnliga cheferna använder möjligheterdeom

chefspositioner dem rekrytera fler kvinnor i tradi-attgersom
tionellt manliga strukturer. Olika observationer jag gjort undersom
arbetet med forskningsprojektet Chefskap kön talar för deatt
kvinnliga förvaltningscheferna i landstingen båda dessa funktionerser
i sina kvinnonätverk. Till exempel så arbetar mycket aktivt i nät-man

lyfta fram kvinnor kandidaterverket med till viktiga styrelseratt som
och andra organ.

Avslutningsvis vill jag framhålla i grunden handlaratt attpassa
frågan kvinnors och villkor i samhället inte bara empiri-mänsom om
ska analyser personliga ställningstaganden ochävenutan om om

Antingen villig erkännahandling. det finns avgörandeär att attman
kvinnor ochojämlikheter mellan och konkret försöka bidra tillmän,

befintligaförändra det samhället för förändra detta bliratt att man—
femokrat och gäller både kvinnordet och Eller så detmän. gör man

till bibehållainte och bidrar könsmaktstrukturerna det Förär.att som
femokraternas del sedan den utmaningen förmå påverkaär stora att
de homosociala kulturerna i samhället, och etablera heteroso-att en

könstillhörighet inte längrecial kultur där kan ha betydelse förantas
till blir chef möjligheter bli fram-exempel och dennes attvem som
gångsrik i sitt Chefskap.

vill rikta särskilt tack till professor Lundquist vid Lunds universitetJag Lennartett
Örebro.och till fil. dr Gun Hedlund vid Högskolan i Både mig vid strategiskagav

tillfällen värdefulla synpunkter förde mitt arbete med denna framåt ochuppsatssom
konstruktivapå vägar.nya
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Korporatismens nedgång
kvinnornas framgång-

CHRISTINA BERGQVIST

organiserade intressena,De och kvinnornastaten

l Sverige, liksom i andra demokratiska länder, har intresseorganisa-
tioner central plats den politiska Vid sidan röstaatten arenan. av
och sig i politiskt parti har vi medborgare möjlighetettengagera som

påverka det politiska beslutsfattandet deltagande iatt genom en orga-
nisation företräder våra intressen. Jämfört med i många andrasom
länder har vissa organisationer i Sverige intagit speciellt starken po-
sition i relation till Några organisationer har haftstaten. närmareett
samarbete med andra, vilket givit dem direktaän möjligheterstaten

påverka den offentliga politiken. Hit hör de fackliga organisatio-att
arbetsgivarorganisationerna och jordbrukets organisationer.nerna,

organisationer,Dessa företräder majoriteten Sveriges löntaga-som av
arbetsgivare och jordbrukare, har spelat framträdande roll ire, en po-

litiken. Organisationer LO, SAF och har heltLRF enkeltt.ex.som va-
rit med bilda politiska opinioner, utforma politik ochatt även ut-om
föra politiska beslut. Detta har institutionaliserats detgenom man
inom forskningen brukar benämna korporativa dvs. attarrangemang,
organiserade intressen, företrädda sina ledare eller representanter,av
deltar i offentliga Korporatismen viktig del denutgörorgan. en av

kulturen.‘svenska politiska I 1985 års maktutredning följandegavs
beskrivning intresseorganisationemas medverkan i politiken:av

l Detta har inte uteslutit andra organisationer kunnat sigäven hörda inomatt göra
sin sektor, det speciella med LO och SAF de inte enbart varit före-t.ex. är attmen
trädda sitt område,på nämligen arbetsmarknadspolitiken, också inom sådantutan

skattepolitik, välfárdspolitik, utbildningspolitik, jämställdhetspolitik Järn-som m.m.
trianglar och sektorsnätverk begrepp för beskriva politikensär specialisering iatt en
rad sektorer eller och har sina spelregler och rutiner for problem-segment ettsom var
lösning. järntriangelEn kan bestå företrädare för organisationer, ämbetsverkt.ex. av
och privata företag Petersson m.fl. 1996:89 f..
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intresseorganisationemaDe blev medansvariga förstora stora
delar den offentliga politiken. Organisationerna kom deltaattav
i alla delar den politiska beslutsprocessen, såväl i förberedel-av
sestadiema initiativ, utredning, remisser i genomförandetsom
representation offentligai förhandlingar och medansvarorgan,
för reformers förverkligande. korporativaDet mani-systemet
festerades samarbetet mellan och organisationernastatengenom
SOU 1990:44, 25.s.

för-Korporatismens och nackdelar har lett till intensiva diskussio-
framföralltDet frågan korporatismen demokratisk ellerär ärner. om

stått i Förespråkarna för korporatism in-centrum. attsom menar
tresseorganisationernas medverkan i den politiska beslutskedjan ökar
medborgarnas möjligheter till påverkan. Motståndarna detattmenar

oförenligt med demokratiska värderingar vissa starkaär organisa-att
tioner tillträde till maktens korridorer, medan andra står utanför.ges
Vissa medborgare får på så två Till skillnad från folk-desätt röster.
valda politikerna kan inte intresserepresentanterna bort i all-röstas

valmänna
detHur med demokratifrågan så kan vi konstatera korpo-än är att

rativa försiggår hög nivå i samhället. deltag-Dearrangemang en
ande aktörerna tillhör ledarskiktet från politiska institutioner, intresse-
organisationer, universitet och näringsliv. således fråganDet är om en
maktelit. maktutredningenI konstaterades den svenska maktelitenatt
jämfört med makteliter i många andra länder dels har radikalamer
och liberala värderingar, dels har bredare social förankring. Arbe-en
tarrörelsen har i Sverige fungerat alternativ rekryteringsvägsom en
till ledarpositioneri samhället SOU 1990:44, Korporatismen357.s.
i svensk socialdemokratisk tappning har därmed arbetar-garanterat
rörelsen viss medverkan i makteliten.en

Emellertid visar maktutredningen också makteliten mycketäratt
mansdominerad. eliturvalet frånI uppgick1989 andelen kvinnor till

År13 1996 gjordes uppföljning elitundersökningen iprocent. en av
Demokratirådets Demokrati och ledarskap. De två undersök-rapport
ningarna har gjorts jämförbara och enligt års1996 räkna harsätt att
den totala andelen kvinnor i makteliten ökat från 16 till 23 procent.

ökningamaDe har skett politikens område, detstörsta område som
redan tidigare jämställt. Kvinnorna 43 denutgörmest procentvar av

procentenheterpolitiska eliten, ökning med Kvinnor fort-ären sex

2 Mer svensk korporatism kan läsas i slutrapporterna från projektet Rikdagen ochom
de organiserade Lewin, 1992; Rothstein,intressena, 1992; Hermansson, 1993;se

Öberg,Bergqvist, 1994; 1994.
3 Hit hör statsråd/statssekreterare/politiska chefstjänstemän; viktigare uppdrag inom
riksdagen; ledande företrädare för partiorganisationerna totalt positioner.434
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frånvarande bland företrädarna för näringsli-farande i totaltstort sett
skettökning från noll till två har dock Fortsattliten procentvet, en

kännetecknar området vetenskap, kvinno-nivå och måttlig ökninglåg
från tillvetenskapliga eliten har gått åtta 13andelen inom den pro-

cent.5 från nivå till mellannivå uppvisarkraftiga ökningar lågRelativt
från tilltill och förvaltningen, 11 20från 13 21organisationerna,

6m.fl., 1996.Peterssonprocent
varit starkt nedåtgående, vilketkorporatismenår harPå senare

representation iorganisationernas minskadefastställaskan genom
Intresseorgani-statliga myndighetsstyrelser.kommittéer ochstatliga

Ännuförändring. vitill underförhållandesationernas är vetstaten
forsk-och dess konsekvenser.dessa förändringar Denganska litet om
förorganisationerna söker formerfinns tyderning attatt nyasom

exempelvispåverka politiken. kan skesig hörda och Dettagöra ge-
politiker, opinionsbildningdirekta kontakter medfler genomnom

kan ha skett förskjutningökad lobbyverksamhet. Detmedia och en
beskri-till allmänt kanformaliserade sammanträden någotfrån som

Öberg iopinionsbildning, skriver PerOlalobbyism och ensomvas
Föränd-förvaltningspolitiska kommissionen 3.1997,tillrapport s.

organisationernas betydelse ochinnebärabehöver interingarna att
Intresseorganisationema lika-minskar.politiskamakt den arenan

fortfarande be-förvaltningenför den statligaväl ledningen är attsom
förstå maktrelationer inom detcentrala förmyckettrakta attsom

betydelseMaktrelationerpolitiskasvenska är störstasystemet. som av
ekonomiskaoch bestämma hurför får med om resurservem som vara

samhälle.fördelas i dagens
polari-emellertid ökadmaktrelationer hörbilden dessaTill enav

organi-arbetsgivare där arbetstagarnasarbetstagare ochsering mellan
motvind medan arbetsgivarna harsegla iför tillfället verkarsationer

Å inhemsk situation med höghar visidanvind i seglen. ar-enena

4 storföretag; ledande befattningaffärsverk/offentligägtGD/VD/SO iHit räknas
org./företag;ledande befattning i lantbrukskoop.org./företag;i konsumentkoop.

storföretag totalt 606 positioner.VD/SO i privatägt
5 universitet/högskola/forskningsråd/motsvarande totalt 128rektor/chef förHit hör
positioner.
6 organisationernasföreträdare för de fackligaräknas ledandeTill organisationerna

centralorg/företrädare för näringslivsorganisationernascentralorgjförbund; ledande
kommun/landstingsförbund; ledare för vissa andraföreträdare förförbund; ledande

rättchef/Till förvaltningen räknastotalt 402 positioner.viktiga organisationer
generaldirektör/regeringskansliet;expeditionschef/enhetschef/motsvarande

befattninglänsöverdirektör; ledandelandshövding elleröverdirektör/motsvarande;
försvaret;förvaltningsmyndighet inomchef för enhet ellerrättsväsendet;inom större

Övriga i elitundersökningarna,svenska kyrkan. sektorerdomprost inombiskop eller
massmediakultur 24 kvinnor ochinte speciellt kommenteras är procentovansom

kvinnor.21 procent
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betslöshet, nedskärningar i välfärdsstaten, förändrade förhandlings-
villkor och andra sidanå förskjutning beslutsfattande tillm.m. en av
den internationella bl.a. EU-inträdet. SAF och närings-arenan genom
livet har igått både vad gäller övergivandet den svenskaspetsen av
modellen och för ökad internationalisering. SAF, sedan längesom va-
rit representerade i mängd offentliga beslöt dra1992 atten organ,
tillbaka de flesta sina ledamöter. orsakernaEnav av som uppgavs

motiv för detta de inte längre ville medverka i korpo-att ettsom var
rativt de i grund och botten kritiska till. Efter SAF:ssystem som var
tillbakadragande beslöt riksdagen 1992 slopa LO:s, TCO:sävenatt
och representationSACO:s Söderlind,Petersson 1993:68 f.. Frå-

vad denna situation betytt för den öppning för kvinnorär settgan
inom tidigare mansdominerade bastioner såsom det politiska ledar-
skapet, den statliga förvaltningen och de fackliga organisationernas
ledarskikt. ökning kvinnligaDenna ledare inom vissa maktsfárerav
sker samtidigt det råder i det inom den sek-närmaste statussom quo

idag har del problemformuleringsprivilegiet,tor näm-storsom en av
ligen näringslivet.

Syfte och avgränsningar

köns- och demokratiperspektivUr det intresseärett största attav
fråga sig vad ovanstående förändringar inneburit för kvinnors möjlig-
heter och inflytande.nå makt Till skillnad från andra kapitel iatt
denna bok handlar detta kapitel inte ledarskap i företag utanom om
hur bl.a. företagsledare och fackföreningsledare sina intresse-genom
organisationer kan påverka politiska beslut. Kapitlet kommer heller
inte handla huruvida kvinnligt ledarskap skiljer sig från man-att om
ligt ledarskap, hur olika maktstrukturer hindrar respektiveutan om
befrämjar förändringar i könsrelationerna. Utgångspunkten for denna
artikel kvinnor och bör ha möjligheter delta ochär mänatt attsamma
påverka resursfördelningen i samhället. Kvinnor har enligt denna ut-
gångspunkt objektivt intresse närvarande och kunnaett att ut-av vara

inflytande och kontroll i de sammanhang där beslut samhäl-öva om
lets kan kvinnorDärutöver och ha olika intressenmäntas.resurser
eller intressen, vilka måste fastställas historiskt ochgemensamma
kontextuellt Jonasdottir,se 1991; Bergqvist, 1994. innebärDetta
således inte något enkelt kan dela i enhetligatvåsättatt upp oss
könsgrupper med olika intressen. Konflikt- och intressedimensioner
kan sällan enbart beskrivas i kön, klass, etnicitettermer etc. utanav
varje individ samtidigt bärare flera egenskaper. Kvinnor ochär av

från kanLO tänkas ha intresse försva-män t.ex. ett gemensamt attav
den välfardsstaten,generella ha olika intressen vadra men av som
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Ävenfrämst prioriteras. vi inte förhand med säkerhet kanska om
förändringar fler kvinnoruttala vilka på ledande positioneross om

innehållet i besluten, så kan med säkerhet fastställainnebär för att
möjlighetenkvinnors ökar, ökar för kvinnor driva sinanärvaronär att

och åsikter.intressen
fokuseras analysen könsfördelningen inomkapitlets första del påI

beslutsfattande. organisationerorganisationernas interna De valtssom
Skälet till detta val heltoch enkelt dessaLO, TCO SAF. ärär att tre

framstår de centrala, både i relation tillorganisationer mest sta-som
opinionsbildarei sig själva såsom och företrädare föroch storaten

den andra delen analysen tilli samhället. övergårI närma-attgrupper
förändringar i det korporativa könsfördel-diskutera ochsystemetre

statliga kommittéer och styrelser. Analysen i båda delarna in-ningen i
kvinnornas andel blandriktas i första hand på hur ledare och besluts-

motiveras förstafattare förändrats tid. Detta det iöver att ett stegav
viktigt ha klar bild hur andelen kvinnor inomdet ärär att storaven

vilket håll utvecklingen forsk-olika maktstrukturer och åt går. Som
företag och politiska institutioner visat det skillnadning både görom

eller minoritet. Möjligheten för kvinnorkvinnor i litenär stor attom
intressengällande och hävda åsikter och skiljer sig frånsiggöra som

ökar i och med kvinnoan-den dominerande männens attgruppens
Dahlerup, 1988. andra diskuterasdelen ökar Kanter, 1977; l ett steg

organisationerna verkarvilka mekanismer inom hindrande ochsom
befrämjande för positivverkar utveckling. Avslutnings-vilka ensom

jämförelse mellan olika beslutsstrukturer och diskuterarvis jaggör en
möjligheter makt fördelningenkvinnors utöva överatt av resurser.

Kön och ledarskap

korporatism relaterat tillde fall forskningen kön har i regell om man
korporativa missgynnar kvinnorepresentationfunnit att arrangemang

intressen 1982; 1987. visade sigoch kvinnors Hernes, Detta genom
kvinnor i offentligalåga andelarna kommittéer, råd ochde mycket

Helga kunde i början 1980-talet visa korpora-styrelser. Hernes att
deltagande förtismen missgynnat kvinnors det första för detatt

dominerade organisationernafrämst de manligt på arbetsmarknad-är
Kvinnoorganisationerinkluderats i har däremotsystemet.en som

dettasällan inkluderats. konsekvens kvinnorna inte finnsEn är attav
sammanhang därrepresenterade i de beslut berör dem kvin-tas,som

blir policy takers’. recipients, partici-Women are men arenorna
corporative korporativathe process Hernes, 1987:35. Denpants

andra elitistiskrepresentationen för det och exklusiv till sin karak-är
framförallt frånrekryteringen deltagare de organiseradegörstär, av
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intressenas, partiernas och statsförvaltningens toppskikt. Om kvin-
ställning på elitpositioner iär samhället avspeglas detta inornas svag

de korpo rativa Hemes framhåller det uppenbartärattarrangemangen.
att:

the meeting of elites,system than thea even more so case
of the popularly elected candidates. The channel lesscorporate
’democratic’ than the parliamentary channel, but an expres-
sion of the political wielded by the professions andpower eco-
nomic interests and of their role producers of ground rules foras
the Hemes 1987277 f..state apparatus

harHernes ändå i sina undersökningar den skandinaviskasett sta-
jämförelsevis inför förändringarten öppen i könsrelationen vadsom

gäller deltagande och representation. Hon också innehållet iattmenar
politiken relativt kvinnovänligt.är Trots sin kritiska granskning av
det korporativa hon kvinnor i allt högresystemet grad blivitattmenar
delaktiga och integrerade i det statliga beslutsfattandet Hemes 1987.
I Hemes efterföljd har rad forskare visat denna integra-atten senare
tion inom statligt och demokratiskt styrda institutioner i Norden har
fortsatt och den i internationellt perspektivatt unikett Skjeie,är
1992; Bergqvist, 1994; Karvonen Selle, 1995; Raaum, 1995. I
Sverige skedde i mitten pa 1970-talet radikal ökning kvinnorsen av
andel i partier, riksdag och regering. I slutet på 1980-talet skedde en
liknande stark utveckling andelen kvinnor i statliga utredningarav
och styrelser, i viss mån i de fackliga organisationernassamt styrande

På 1990-talet har denna utveckling fortsatt och befästs Berg-organ.
qvist, 1994. Vid 1994 års regeringsbildning slogs den norska Brunt-
landregeringens världsrekord 47 kvinnor Sverige fickprocent när

regering med lika många kvinnor Denna utvecklingmän. ståren som
i skarp kontrast till den låga eller i det obefintliganärmaste kvinnoan-
delen bland ledarna för näringslivet, universiteten och kyrkant.ex. se

denna antologis inledande artikel. Skillnadernasamt mellanovan
sektorer under någon form direkt politisk och/eller demokratiskav
kontroll och icke-demokratiska sektorer har ökat markant under de

10-20 åren. Ett pa demokratiskt/politiskasenaste grunder ledar-utsett
skap tycks i det förutsättningnärmaste för någorlundavara en en
jämn könsfördelning bland ledarna.

Dessa skillnader mellan olika maktcentrastora intressantaär att ta
fasta på för förstå orsakerna till den lågaatt andelen kvinnor bland

ledare för företag och universitet.t.ex. En vanligt förekommande för-
klaring går på kvinnor har svårt sig gällandeut att eftersomgöraatt
de har huvudansvaret för hemmet och barnen. Denna förklaringsan-

har, skulle jag vilja hävda, idag enbartsats ganska litet förklarings-ett
värde. Anledningen till detta de skillnadernaär mellanatt ande-stora
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toppositioner i olika maktstrukturer tyder förkla-len kvinnor på att
enbart har med kvinnornas förutsättningarringen inte göra yttreatt

hem och barn eller kompetens. också topposi-för Attsåsom ansvar
jämställda sektorerna kräver hög kompetens,tionerna inom de mer

visarfrån hemmet,mycket bortovaro attstort engagemang osv.
faktiskt överskrida de eventuella hinderkvinnor kanmånga som an-

antyder förklaringar tilloch barn innebär.för hem Detta attsvaret va-
bör sökasmedverkan i olika institutioner,i kvinnorsriationer snarast

och i hur kvinnorna förmaktstrukturerinom olika över-agerat att
Hööks bidrag i denna antologi.jfr Holgerssonkomma hinder

skillnaderna mellanteoribildning vill förklara deEn storaannan
maktstrukturer med kvinnorna kom-delaktighet i olikakvinnors att

lanserade 1970-taletHarriet Holter påmakten gårin där tesenut.mer
institusjoner vilketinnflytelse i krympandefick ökadkvinnoratt

innflytelse, deltar,fårkvinnene hvertbetydde etteratt og om-noe
samfunnet totaltblir uviktige forsamtidig hvertråder etter mersom

citerad i Nyberg 1997:165. Denna1976/81, 227Holter,sett tess.
tecken påökad kvinnorepresentation hartillhar lett setts ettatt som

förenklademakt. leder lätt tillinstitution förlorat Tesenatt resone-en
institutioner. Med de siff-mellan olikamaktförskjutningarmang om

förskju-innebära makten idagskulle detredovisats attovanror som
från varje institu-vi bortsernäringslivet. Risken härtits till är attatt

och vissasjälvbestämmande,visst autonomition innehar ett an-en
institutioner.överlåtas till andra Attinte kansvarsområden nä-som

eller ökar be-inflytandemarknadskrafternasochringslivets är stort
institutionerna försva-de politiskaautomatiskt innebäraintehöver att

deltagande i poli-ökadefall till kvinnorsleder iTesen värsta attgas.
profetiasjälvuppfyllandeblir någotpå allvar ochtiken inte tas av en

för kritik denna tes.Skjeie,också 1992,se en av
maktutredningenframförd i YvonnevariantEn tesen, avavannan

i politiska besluts-kvinnor kommer detHirdman, går på närattut
marginaliseradeframgångarblir kvinnorfattandet så numeräratrots
handlar detmekanismer.internsegregeringens Härgrundpå sna-av

institutioner.mellaninstitutionmarginalisering inom änenrare om
välfárdspolitikens politiker:feminiseringbeskrivsDetta avsom en

reparerande eller mjukas.k.blir allt fler inom deKvinnor po-
utbildningspolitik, kulturpolitiksocialpolitik,litikområdena: osv.

framtidenvilket hållantydanfeminiseringDenna omger en
kvinnornasförvandlar de enkla talenvilket procentu-vetter, om

mång- eller tvetydigt SOUtill någotandel i politikenella mer
113.1990:44, s.

eller spådomkonspirationsteoridetta änOckså ettär ge-mer av
kvin-enkla talenoch förklara deförsöka förståförsöknuint att om
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procentuella andel i politiken. Visserligen har Hirdman irättnomas
kvinnorna blir fler de mjuka områden honatt nämner, men som

vi kommer tillbaka till längre fram blir de fler de icke-även
mjuka områdena. viOavsett på riksdagsutskotten, departe-om ser

de statliga kommittéerna eller de statliga styrelserna så blirmenten,
kvinnorna fler inom alla områden. Påståendena internsegrege-om
ringens mekanismer tenderar definition betrakta de mjukaatt per
områdena maktlösa och lägre i Detta alltför lättvindigärsom rang. en
tolkning. Med tanke på den omfattning och inriktning den svenska
välfärdsstaten haft och har det svårt förstå Hirdmanvadär att menar

hon tillskriver denna politik låg Frågor social välfärd,när status. om
utbildning och arbetsmarknadspolitik har sedan länge tillhört kärnan i
den svenska modellen och kan svårligen avfärdas stående lågt isom

Hirdman förser inte med några instrument för denmätaattrang. oss
påstådda låga förutom den höga kvinnorepresentationen istatusen, att
sig antydan.ger Därmed går argumentationen i cirkel, tek-en en en
nik det möjligt bevisa precis vad helst.gör attsom som

möjligen trubbigt, ändock logisktEtt sätt mätaatt ettmen mer po-
litikområdes betydelse kan hur andel nationensatt storvara se av
budget det statsbudgeten har, visar detI sig, Socialdeparte-upptar.

med marginal den högsta tilldelningen. övrigt ligger, ilmentet stor
regel, arbetsmarknadsdepartementet och utbildningsdepartementet i

vill med den norskaJag Nina hävdaC. Raaumtopp. statsvetaren att
för tillvarata mjuka värderingar det ofta nödvändigt med knall-äratt
harde beslutninger, for gjennomføreå hard politikk formåls-og en
tjenlig oftemåte må myke hensyn Raaum 1995:91.ta

Slutsatsen denna diskussion frågan institutionsär attav om en
makt och måste bemötas med viss ödmjukhet inför problemetsstatus
svårighetsgrad, låter intemakt sig enkelt fångas och Ommätas.

försökändå vill så bör de kriterier används obero-göra ett görassom
ende själva könsfördelningen. dettaI kapitel inga anspråkgörsav

och maktförskjutningar.makt utgår istället frånJag antalmätaatt ett
organisationer och institutioner alla någon form maktutövarsom av
och inflytande i samhället. fokuseras könsfördelningenIntresset på av

inommaktpositioner dessa maktstrukturer.

Kvinnors organisering

Undersökningar kvinnors organisering har ofta kommit handlaattom
kvinnoorganisationer olika slag eftersom kvinnorna historisktom av

liten minoritet inomvarit i de könsblandade organisationerna.sett
Motståndet kvinnornas deltagande och de intressen kvinnornamot

föranleddeförsökte driva tidigt kvinnorna parallellt med fram-att
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de andra folkrörelserna och universella medborgarrörelser-växten av
också bilda sina organisationer. också särorganiseringenMenna egna

motarbetades på olika arbetarrörelsens fackligaInom ficksätt. gren
kvinnoförbund aldrig någon riktig chans utvecklas. Däremotatt spe-
lade kvinnoförbund central roll i tjänstemannarörelsen långten

fackliga1950-talet kvinnors särorganiseringom Nilsson, 1996.se
Idag emellertid situationen många annorlunda förr. Kvin-är sätt än

i mycket hög utsträckning medlemmar i både fackli-ärnorna numera
organisationer i många andra könsblandade organi-samt typerga av

sationer samtidigt de med i olika kvinnoorganisationer ellerärsom
Kvinnornätverk. och deltagande i Föreningsliv ungefär likamäns är

omfattande, både vad gäller medlemskap och krävande aktivitet-mer
Skiljelinjen mellan kvinnor och organisering gårmänser. snarare

mellan vilka organisationer väljer gå med i mellan kvin-änattman
aktivitetsgrad.7och därför intresseDet undersökamäns är attnors av

kvinnorna med tiden har kunnat omvandla sitt höga organisatoris-om
ka till nå inflytelserika och strategiska ledarpositionerattengagemang
i centrala organisationer.

Ökade deltagande facketKvinnornas i

betydelse för intresseorganisationAv lyckas dra tillstörsta är atten
sig medlemmar. Medlemmarna organisationens bas och be-utgör

till del dess styrka. Sverige ochl LO, TCO SACO destämmer ärstor
helt dominerande centralorganisationerna för olika fackförbund för
arbetare, tjänstemän respektive akademiker. Som konstaterats så

förr, fackligamånga gånger den organisationsgraden mycket hög iär
ÅrSverige. 1987 tillhörde 86 alla anställda någon fackligprocent av

organisation, tio år motsvarande siffra 83 flyktDenär procent.senare
från facklig organisering finns på många håll i världen har alltsåsom
inte drabbat Sverige.

undersökning, gjordl på uppdrag kvinnorsLO, sägs atten av
förvärvsarbeteökade under de decennierna tillhör den störstasenaste

förändringen den svenska arbetsmarknaden. Sedan 1968 har anta-
let anställda kvinnor ökat med ungefär 700 000. Samma år 83var

arbetarmännen och 53 arbetarkvinnorna organi-procent procentav av
facket.serade i Idag år 1997 har kvinnornas organiseringsgrad passe-

arbetarkvinnornaNu 87 organiserade ochmännens. ärrat procent av
ligger kvar 83 Bland tjänstemannagrupperna harmännen procent.

skillnaden i organisationsgrad mellan könen aldrig varit särskilt stor;

7 Se Petersson,Westholm Blomberg, 1988, visar kvinnor i genomsnitt ärattsom
med i 3,1 olika föreningstyper och i 3,4.män
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1968 68 och 61 kvinnornamännen organi-procent procentvar av av
serade. siffror1997 motsvarande 77 for och 85männenprocentvar

för kvinnorna. förändringenDen for tjänstemannagrup-procent stora
därmed den ökade organisationsgraden tid.är Svenskaöverpema

tjänstemän har alltså organisationsgrad nästan motsvararen som ar-
betargruppernas, vilket helt unikt i internationellt perspektivär ett
Röster facket och jobbet, 1989, 17 Facklig organisations-om s.
grad, 1997.

tabell framgår tydligtI l kvinnornas andel medlemmarnaatt av
stadigt ökat. Kvinnornas anslutning till de fackliga organisationerna

speciellt markant under 1960- och 1970-talen, tidigareävenvar men
utgjorde kvinnorna andel de nytillkomna medlemmarna.storen av
Senare har ökningen gått långsammare. absolutaI tal börjarmätt an-
talet kvinnliga medlemmar minska något i LO. Antalet manliganu
medlemmar har minskat i både LO och TCO. Sammantaget organise-

och idag ungefärLO TCO lika många kvinnor män.rar som

Tabell MedlemsutvecklingenI LO och fördelatTCOinom
kvinnorpå och mellan åren l 975 och 1996män

1975 1985 1990 1996

LO
Kvinnor 660 107 976982 0041 635 995078
Män 1 257978 1 286747 1 225766 1 174202
Totalt 1 918085 2 262829 2 230401 2 169280
% kvinnor 34 43 45 46

TCO
Kvinnor 431 947 631819 670186 674238
Män 448 642 476644 474032 446240
Totalt 880589 1 108463 1441 218 1 120478

kvinnor 49 57 59 60

Källa: Respektive organisations verksamhetsberättelser.

Sammanfattningsvis har kvinnor och idag ungefär lika be-män stor
nägenhet organisera sig fackligt. Under de 10-20 åren haratt senaste
kvinnors och organisationsgrad först utjämnats för sedanmäns att
sjunka något bland och stiga bland kvinnorna. ökadeDenmännen
graden organisering till viss del effekt de förändringarår iav en av
arbetslöshetsförsäkringen innebar deltidsarbetande in-ävenattsom
kluderades 1970-talet, vilket hade effekt kvinnorsen gynnsam
anslutning till facket. övrigt får ökningen främstI tillskrivas kvinnors

intåg arbetsmarknaden under de decennierna.stora senare
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likheter i organisationsgrad skiljer sig kvinnorsTrots och mäns
förbundstillhörighet hel del.åt Förbundstillhörigheten ären en av-
spegling den könssegregerade arbetsmarknaden. Mycket få yrkenav
liksom fackförbund har någorlunda jämn könsfördelning. flestaDeen
fackförbund antingen kvinno- eller mansdominerade. principlär
borde dessa förhållanden inte betydelsenågon för möjlighet-vara av

till inflytande och representation i organisationernas centrala be-erna
slutsfattande eller i organisationernas representation i statligaorgan

vi kommer längre fram har emellertid inte kvinnor-Som att seorgan.
tillhöga fackliga deltagande lett motsvarande representation.nas

kapitalets företrädareSAF
-

de organisationer undersöks avviker i sin organisa-Av SAFtre som
tionsstruktur på många från de övriga. Till skillnad från demsätt or-

företag,ganiserar enbart inte individuella medlemmar. byg-SAF SAF
struktur demokratiskainte sin några principer, liknarutanger mer

företag i sin uppbyggnad. Medlemmarna förbund,39utgörsett av
i sin består ungefär delägare företag. har42 000 SAFtursom av

haft stark tillväxt medlemsföretag delägare mellan 1975 ochen av
från företag till1990 drygt 28 000 45 000 företag mednärmare över

miljoner anställda. Sedan har antalet medlemsföretag minskat1,3 nå-
ligger fortsatt högt och antalet anställda i företagen fortfa-ärgot, men

Varje medlemsföretagrande miljoner. i sin anslutet till1,3 är turrunt
dessa företag leds kvinnorförbund. många ellerHur ägsett av som av

flesta företag med i huvudparteninte känt. SAF,De ärär stora men
medlemsföretagen små. Ungefär företagen har70är procent avav

småföretagenhögst tio anställda. dominerar bland de anslut-Trots att
Victormedlemmarna så har, enligt Pestoff, storföretagens in-A.na

flytande interna beslut ökat påfallande Pestoff,SAF:s 1989:18;över
antydan kvinnornas positionVerksamheten, 1988. inomSAF En om

det privata näringslivet har vi fått demokratirådets elitundersök-av
visar det bland det privata näringslivets finnsning att topparsom en-

dast kvinnor m.f1., 1996:72.Peterssonprocenten
kapital, kvinnorinte och kött och blod,SAF mänrepresenterar av

representationsproblematikenvilket innebär annorlunda deIatt ut.ser
organisationerna från stipu-andra kan utgå medlemsbasen ochman

jämställd representation mellan könen innebär varje könlera att atten
i beslutande i enlighet med sin andel blandär representerat organ

demokratin inom fackligamedlemmarna. Om den interna de organi-
tillfredsställande borde könstillhörighet intesationerna fungerar spela

avgörande roll vid urvalet Låtnågon sägarepresentanter. att ettav
sinaförbund har kvinnor och 50 bland50 mänprocent procentsom
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medlemmar 80 kvinnor till sitt högsta beslutandeutser procent organ.
Sådana avvikelser visar det finns något i detta fallatt som gyn-

kvinnor och missgynnar fackligaDe organisationernamän. ärnar
uppbyggda kring vissa demokratiska principer och det därför rele-är

anlägga demokratiska aspekter på den interna fördelningenvant att
mellan kvinnor och Det blir här fråga ettjämlikhetsperspek-män. om
tiv på representationen.

Vad gäller SAF kan inte frånutgå kriterier vad gällerman samma
demokrati och jämlik representation, eftersom SAF har icke-de-en
mokratisk struktur. medlemsavgift varjeDen företag betalar till SAF
står i proportion till företagets årliga lönesumma och rösträtten är
graderad efter medlemsavgift, inte efter principen företag röst.ett en

fungerar i mycket försäkringsbolagSAF för företagen. prin-lettsom
cip borde ändock kapitalets intressen kunna könsneutrala. Kvin-vara
noforskare har här pekat vid industrialismens genombrottstidatt
hade utvecklingen kunnat bort från de strukturer ochvägta en annan
mekanismer upprätthåller kvinnoförtryckaitde ordning. Bådesom en
den demokratiska och den marknadsekonomiska ideologin är ur-
sprungligen könsneutrala Wikander, praktiken1992. har både deI
kapitalistiska och demokratiska institutionerna upprätthållit ojäm-en
lik könsordning. svenska näringslivet ledsDet uteslutandenästan av

medan de demokratiska institutionernas grundprinciper rubbatmän,
privilegier. därför intresseDet här könsför-mäns är ävenattav se

delningen i den organisation under drygt sju decennier företrättsom
kapitalets intressen i statliga Demokrati- och könsperspektivetorgan.

naturligtvis högst relevant det gäller diskussionerna intres-är när om
seorganisationers deltagande i offentliga besluts- och implemente-
ringsprocessens

ioch makt det centrala beslutsfattandetKön

Vi iska detta avsnitt könsstrukturerna i arbetsmarkna-närmarese
dens organisationer. De alla olika klassintres-störstatre representerar

och har i olika grad integrerat kvinnor i det centrala beslutsfattan-sen
det. organisationernaAtt olika klasser i samhälletrepresenterar är av
metodiskt intresse i jämförande analys. könsrelationenNär t.ex.en
inom analyserasLO kan klass betraktas kontrollerad variabel,som en
klasstillhörigheten inom LO varierar inte, utgångspunkten allaär att
medlemmar tillhör arbetarklassen. Detta enkla klassbegrepp kan na-
turligtvis ifrågasättas, låt de organisationeranta att tremen oss som

8 Jag har inte kunnat finna undersökningnågon analyserar SAF organisa-som som
tion och SAF:s roll i politiken utifrån könsperspektiv.ett
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för uppsättning sociala faktorerundersöks och stårhär somenvar en
arbetarklassvarandra och kallas forkan avskiljas fråndegör t.ex.att

kan ekonomiskt ochTCO-kvinnornaeller medelklass. so-som grupp
depositionha starkare LO-männencialt tänkas än grupp, mensomen

intresseinomrelativt underordnade TCO. Avkan ändå männenvara
och inom organisationerna.variationer mellan Hurhär påär att se

olika organisation-positioner mellan desig kvinnors ochskiljer mäns
respektive organisationernakönsrelationen deerna Hur inomutser

Ökad fackligt beslutsfattandekvinnorepresentationen i

kvinnor i de fackligafördelningen mellan ochTabell illustrerar2 män
beslutande mellan och 1997. Härcentralorganisationemas 1975organ

betydligtkvinnor gått lång-utvecklingen andelenhar avsynessom
Kvinnoandelen imedlemsutvecklingen.fram vad gälleränsammare

andelen kvinnligaligger genomgående underbeslutandede organen
mellani tabellen visar skillnadenProcentdifferensernamedlemmar.

medlemsbasen. påoch andel i Genomrepresentation att se pro-
vissaökningen i kvinnorepresentation iframgårcentdifferenserna att

rättvis representation står iutgår frånfall chimär,är att enom manen
andelen kvinnormedlemmar. LO ökadetill andelen lproportion

till 25 1981,från 13 1971kongresserna nästanprocentprocent en
procentdifferenserna framgårvi däremotfördubbling. Om attser

fortfarandeandel medlemsbasenförhållande till sinkvinnorna i av
Årtio år tidigare.underrepresenterade 1981ungefär lika somvar

kongressdeltagande och medlemsandelmellanskillnaden1971 var
kvinnligaprocentenheter.och -18 Denprocentenheter 1981-21 stora

ökninginte resulterat i motsvarandehade såledesmedlemsökningen
där-Vid kongressen, år 1996,kongressdeltagarna.bland togsenaste

kliv uppåt. Skillnaden mellankvinnorepresentationen rejältettemot
tillkongressdeltagande uppgick då -8medlemsandel och procenten-

heter.
varit i styrelserna. Formelltöverrepresenterade harMest männen

högsta beslutandestyrelserna organisationernasinteärsett organ,
dagligaviktigaste och strategiska i detantagligen de mestett avmen

le-exklusiva till sin karaktär, de flestasmå ochStyrelsemaarbetet. är
vilka uteslutande har varitförbundsordförandedamöterna nästanär

styrelse innebär i regelkvinnor iökad andel mänEn attmän. t.ex. en
maktpositionerför kvinnor. erövradeplats Männensmåste lämna

mandattider regelmässigalånga ochspel. Med tanke påställs på om-
isig den naturliga urvalsprocessenledamot sträckersittandeval av

liggerkvinnoandelen i ursprungslägettid. de fallregel lång löver
dra decen-således utjämningsprocesslåg nivå kanmycket överuten
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nier, vi frånutgår kvinnor ochäven har lika chans bliatt män attom
valda. finnsDet således vissa inbyggda restriktioner i urvalsprocess-

kan tänkas hinder för kvinnor förutgöra störreett än män.en som
Ett överraskande resultat, med tanke harTCO rykte sigatt om

kvinnovänligt, LO:s och TCO:s procentdifferenseratt är attvara mer
inte skiljer sig så mycket åt. innebärDet alltså i förhållande till sinatt
andel bland medlemmarna inte kvinnorna bättre representerade iär
TCO i HelgaLO. Hernes drar i studie slutsatsenän kvinnorsatten
andel bland beslutsfattarna har ökat kraftigt, särskilt inom tjänste-

och akademikemas organisationer.männens dataDe härsom presen-
tyder på det inte vad gällerstämmer TCO Hernes,teras att
91.91987: vadTvärtemot således hade kunnat förvänta sig ärman

skillnaderna mellan kvinnor och i vissa fall till och medmän större
inom TCO LO.än

Tabell 2 Könsfördelningen centrala beslutandei iLO och TCOorgan
procentdifferensakvinnor/totalt, K/T, andel % ochi

1975 1985 1996/97
K/T % Diff. K/T % Diff. K/T % Diff.

LO
Medlemmar 34 43 46
Kongressb 38/300 13 -21 74/300 25 -18 114/300 38
Representantskap 8/127 6 -28 21/146 14 -29 39/136 29 -17
Styrelse 0/15 0 -34 1/15 -367 4/15 27 -19

TCO
VMedlemmar 49 57 60

Kongress 39/200 19 -30 78/200 39 -18 59/125 47 -13
Representantskap 16/100 16 -33 35/100 35 -22 - - -Styrelse 2/14 14 -35 3/17 18 -39 7/18 39 -21

Procentdifferensen skillnadenmellanandelenkvinnligamedlemmarochandelenkvinnora.
i beslutandeett organ.

PLO:skongresserhölls 1971,1981,1996.

Källa: Respektive organisations verksamhetsberättelser och internt organisations-
material.

Könssegregeringen på arbetsmarknaden och kvinnors deltidsarbete
har försvårat deras integration i de fackliga organisationernas besluts-
fattande. Fackföreningar har tradition varit misstänksamma motav
deltidsarbetande medlemmar då dessa inte lika engageradesetts som
och solidariska organisationen de heltidsarbetandegentemot som

9 Hernes slutsatser bygger mycket knapphändigt källmaterial och detett är
tvivelaktig hon verkligen kan dra de slutsatser hon gör.om
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f.. fackliga för ombudsmanQvist m.fl., 1984:275 Den normen en
heltidsarbetande inom deneller facklig längerepresentant var en man

tid byggt meka-sektorn. Organisationerna hade under långprivata
heltidsarbetande privatanställdanismer gynnade Däremotmän.som

offentligmekanismer undergrävas växande sektorbörjade dessa av en
kvinnor till arbetsmarknaden ochökande tillströmningoch aven

organisationerna. kvinnorna börjadedärmed till de fackliga När utgö-
arbetskraften konstituerade de deltids-omfattande del så trotsavra en

in-könssegregation motkraft till rådande ochocharbete en normer
År upphörde diskrimineringenstitutionella 1974 avarrangemang.

omfattaarbetslöshetsförsäkringen komdeltidsarbetande att attgenom
arbetsmarknaden.växandedennaäven grupp

Även lång-utvecklingen kvinnors representation således gåttavom
1980-talet. Trenden pekarskedde ändå genombrottfram, ettsamt

År för första gångenbeslutsfattande utsåg LOi alla 1983uppåt organ.
Underledamot landssekretariatet. 1989till ordinariekvinna aven

Arvids-forbundsordförande då Lillemorförsta kvinnligafick sinLO
Kommunalarbetareförbundet, förbundLO:svaldes leda störstaattson

Lillemor Arvidssonkvinnliga medlemmar.med 80 ut-över procent
Majoriteten landssek-landssekretariatet.också till ledamotsågs avav

förbundsordförande och länge få förbundsåretariatets medlemmar är
landssekretariatetsammansättningenkvinnor kommerleds attavav

Metallarbetareförbund-valdemansdominerat. Samma år, 1989,vara
kvinna i sin styrelse.första gången på 101 årkongress förets en

förbundsordförande för Fastighets-valdes kvinna tillUnder 1993 en
ungefär likaendaförbund inom harförbund, det LOanställdas som

fortsattebland sina medlemmar. Våren 1994kvinnormånga mänsom
Lundby-Wedin till andreutsåg Wanjatrend i och med LOdenna att

kvinnorepre-1980-talet påskyndadesGenombrottetordförande. av
damernas, jag kommersentationsutredningen Varannan attsom re-

kritiken LO:savsnitt. På 1990-taletför idogöra nästa motvarmer
ef-Stig Malm fick avgåMalm bidragande faktor.ordförande Stig en

socialdemokratis-medlemmar detkritik från kvinnligastark samtter
sexistiska uttalanden.kvinnoförbundet för sinaka

ordförande, Björnavgick också TCO:s Ro-1994Under sommaren
porrklubb. Efter dettaavslöjanden besöktill följd omsengren, av

kvinnlig ordförande,skahöjts för TCOhar många röster utseatt en
Ohlsson.utnämningen Dessaskedde Ingervilket avgenomsenare

krafttyda kvinnor isidan kunna påskulle åbåda affärer att avena
och arbetstagarefackliga medlemmarsin styrka protesterar motsom

andra si-längre legitim. åmakt, inte Menmansdominerad ärsomen
krafter haft förmassmedia och andra politiskaden rolldan skulle att

demokratin ochoffh fall kunna tydapåfå Malm Rosengren att
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jämställdheten inte fungerar speciellt bra inom organisationerna.
Kvinnorna kanske har haft så svårt få sina hörda inomrösteratt orga-
nisationen massmedias draghjälp blev nödvändig. Klart ändockatt är

kvinnornas krav ökadpå representation fick skjuts framåt.att en
Samtal med organisationernas jämställdhetshandläggare och re-

sultat presenterade i organisationernas jämställdhetsrapportersenaste
pekar hur strategisktpå placerade kvinnliga ledare och organisations-
företrädare kan påverka utvecklingen ökad kvinnorepresentation.mot
Genom synliggöra de rådande maktstrukturema, påverka nomine-att
ringsansvariga och aktivt stödja och föra fram kvinnliga kandidater
kan urvalsprocessernas inbyggda restriktioner överbryggas. Utred-
ningen damernas ochVarannan 1991 års LO-kongress har på på-ett
tagligt bidragit till kraven kvinnorepresentationpå och jam-sätt att

Ävenställdhet fått starkt genomslag. diskussionerna valetett runt
behovet kvinnoparti1991 utlösande faktor. Detett ärom av var en

slussarna kan idagDet går inte jam-öppnats. sägas attsom om som
föra med hur det förut. börjar förstå frågorMännen klassattvar om
och kön inte behöver stå i strid med varandra kan drivas paral-utan
lellt Intervju med Boel Carlsson, LO 1993-03-19. utåtriktat opi-Ett
nionsarbete bedrivs LO:s s.k. Tjejliga. Också i TCO har kvinnornaav
drivit fram skarpare jämställdhetsprofil. Rubriken jäm-TCO:sen
ställdhetsrapport, Makten får Den antydaninte. tarman ger enman,

målmedveten och strategisk kamp för ökat inflytande. Fö-om en mer
regående hade den modesta rubriken Siffror jäm-rapport mer om
ställdhet.

Arbetsgivarna och den obefintliganästan

kvinnorepresentationen

har haft och har idag iSAF organi-I 100män än stort sett procent av
Ändabeslutsfattandesationens positioner. på mitten 1990-taletav

hade inte haft någon ordinarie kvinnlig ledamot iSAF SAF:sännu
fullmäktigehögsta beslutande eller i styrelsen. Under några årorgan,

Antoniapå 1980-talet Johnson suppleant i styrelsen. majAxzson Ivar
höll och utsåg då två kvinnliga suppleanter till1993 SAF stämma nya

SAF:sstyrelsen. Enligt den ansvarige för jämställdhetsprogram detär
pinsamt för SAF-ledningen så få kvinnor funnits i detmedatt cen-

beslutsfattandet.trala kanske därförDet efter års1993var man
speciellt poängterade kvinnorepresentationen ökat. Istämma att ett

pressmeddelande presenterades den styrelsen under rubrikennya
Ökad kvinnorepresentation i SAF-styrelsen. SAF-tidningenInya

10 AnitaTelefonsamtal med Trogen 1993-06-09.
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presenterades den styrelsen med bild Gun Lundkvist, dennya ena
de suppleanterna Pressmeddelande från SAF 1993-05-27;av nya

SAF-tidningen Därför kan1993. uppfatta I996 årsnästan styr-man
else kvinnormed två bland de ordinarie ledamöterna något ettsom av
genombrott. Bland suppleanterna finns kvinna. Vi tabell 3en ser av

också och i fullmäktige andelen kvinnor saktastämmanatt smyger
uppåt

Antagligen det signifikant de två kvinnliga ledamöterna fö-är att
reträder småföretagarna och tjänsteproduktionen. LundkvistGun är
nämligen vald förslag Småföretagsberedningen ochstämmanav av
Ann-Christine Dellham Carlén vald TjänsteföretagensHAOär av
Arbetsgivarförbund. Situationen kan jämföras med LO och1950-
60-talen då kvinnorna utgjorde bråkdel ombuden i representant-en av
skap Jämförtoch kongresser. med styrelseLO:s det sig bararör

eftersläpning drygt tio år Bergqvist 1994:210. Frågan ärom en
vi början uppåtgående trend eller detta bara ärom ser en om en

tillfällig uppgång.

Tabell Andel kvinnor högsta3 SA beslutandeFi :s organ

1975 1985 1988 1996
% %Antal Antal Antal % Antal %

Stämman 1/398 0 5/431 1 5/425 1 22/436 5
Fullmäktige 0/86 0 0/86 0 0/84 0 3/88 3
Styrelsen O/33 0 0/31 0 0/24 0 2/37 5

Källa: SAF:s kalender för respektive år.

har flera tillfällenvidJag arbetsmarknaden harnämnt att parterna
spelat central roll i den politiska beslutsprocessen. Svårighetenen
ligger i idet det omöjligt överblicka hurär närmasteatt att stor orga-
nisationernas representation i offentliga har varit och hur denorgan
förändrat sig sedan del denna representation harstor typen av av av-
vecklats. Enligt LO:s rapportering representation i samhälls-egen om

hade de tillsatt och1988 532 1995 344 irepresentanterorgan sam-
hällsorgan. Andelen kvinnor bland dessa hade ökat från till11 17

i facket,Kvinnor På grund1995. brist data kan inteprocent av
fastställa omfattning och förändring tid organisatio-närmare över av

medverkan i offentliga l avsnitt ska iställetnästanernas organ. se
på hur kvinnorepresentationen i statliga förändrats denöverorgan se-

tioårsperioden.naste
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Fler kvinnor i statliga organ

tillsattesHösten 1985 utredning kvinnorepresentationen i stat-en om
liga direktiven ingickI utredaren skulle kartlägg-att göraorgan. en
ning rådande förhållanden och föreslå åtgärder för öka kvinno-attav
representationen. kommittédirektivenl framkom missnöje med den
rådande situationen. påtalades iHär direktvalda politiskaatt organ
hade kvinnorepresentationen ökat kraftigt under 1970-talet. Där-

ansåg situationen långt ifrån tillfredsställande i bl.a.emot man vara
styrelserna för de statliga forstaorganen. Det delbetänkandet från
utredningen hette: Ska morgondagens samhälle formas enbartäven

män hade allaHär 1986 års kommittéer offentliga utredningarav
och statliga styrelser på central och regional nivå förvaltningen
kartlagts. Resultatet minst nedslående, endast mellan 15 ochsagtvar
18 i dessa kvinnor och andelenprocent representantemaav organ var

lägre bland ordförandeposterna. siffror kanännu Dessa jämförasvar
med andelen kvinnor i riksdag och regering, då utgjorde ungefärsom

Vidare30 kunde konstatera de politiska partiernaprocent. attman var
bäst på nominera till kommittéer och styrelseratt representanter
medan på arbetsmarknaden låg mycket till. Dessutomparterna sämre
fann kvinnorna främst återfanns på områden rörandeattman repro-
duktion, och arbetsmarknad. kopplasI fråganrapportenomsorg om
kvinnors underrepresentation till frågor makt och demokrati. Ettom
citat från utredningens slutrapport damernasVarannan belysande:är

Vår utgångspunkt lever i manssamhälle,är samhälleatt ett ett
där erfarenheter och värderingar och kvinnorsmäns är norm av-
vikande. Otaliga vittnesmålen hur kvinnor systematisktär om
blir diskriminerade grund sitt kön. Allt för ofta kvin-sägsav

underordnade ställning i samhället attitydfråga.nors vara en
Visst handlar det attityder också. grund forMen dessaom som-
attityder finns maktstrukturer måste lyftas fram i ljusetsom om
kvinnors underordnade position i samhället skall kunna föränd-

Risken vi fastnar med flätoma i brevlådanär stor attras. annars
SOU 1987:19.

min avhandling har jagI utredningens resultat i längresatt ett
historiskt sammanhang och analyserat betydelsen de åtgärderav som
kom till stånd följd utredningens resultat.som en av

analys visarDenna utredningen damernasVarannan och deatt
politiska beslut åtgärder i samband med denantogs utgörom som en

de insatserna gjorts for förändra könsfordelningenstörsta iattav som

ll Regeringen tillsatte i enlighet med statsrådetAnita Gradins hemställan s.k.en
enmansutredning med Gerd Engman ordförande och Ann Boman sekre-som som
terare.
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kvinnoande-harBergqvist, 1995. Totaltoffentliga 1994; settorgan
idag påfördubblats och liggerårenlen under de 10 änsenaste mer

jag deldetta avsnitt sammanfattarochmellan 40 I35 procent. en av
ochsträckte sig fram till 1992min tidigare analysresultaten från som

situation.uppdatering och analys dagensvidaregör aven

Utredningsarbetet

möjlighet till politiskt in-kommittéarbete viktigDeltagande i är en
stark ställ-kommittéväsendet traditionSverige harflytande. I enav

författare beskri-harpolitiska beslutsprocessen. Detning i den av en
svenska politiska beslutskulturensinnebilden för denvits som

proposition skaregeringen framlägger1989:87. InnanPetersson, en
parlamentariska beslutsfattan-i dettypiska gångenden beredas. Den

di-utredning får vissatillsätter offentligregeringendet är att somen
varierar frånStorleken och sammansättningenför sitt arbete.rektiv

parlamentari-brukar delas ideltagande aktörernafall till fall. De upp
förparti, ämbetsmänför politiskt representantker representant ett

för in-och övriga kanstatsförvaltningen representantt.ex. envara
inbördes fördelningen mellan dessatresseorganisation. Den grupper

utredning och från tid tillfrån utredning tillhar varierat en annan.en
kanvilket vid reformerslutfört sitt arbete,kommittén störreNär ta

sedanbetänkande. Betänkandet gården sittflera år, presenterar
utformarorganisationer m.fl. Däreftermyndigheter,remiss till rege-

riksdagenförslag föreläggs Hermansson,vanligtvisringen ett som
f..‘21993:68

idem ska ingåformelltregeringenDet utnämnerär somsom
kommittédeltagarna ska rekryte-varifrånfrågankommittén, ommen
för sammansättningen har,i detalj. Praxisregleradinteär somras

företrädarna för intresse-tidpunkter. Blandunder olikavarieratsagt,
1900-tal-tidigt Redan i börjanochorganisationer LO SAF ute. avvar

departementshåll framförts ledamöternaönskemål frånhade attet om
politikerinslagetPå tid harvissa intressen.skulle representera senare

dominerande.blivit Hermanssonbland ledamöterna åter sam-mer
organisering frånbeslutsfattandetsparlamentariskamanfattar det

12 ansvarig för den fråga detbemyndigar det statsrådregeringenDet ärär somsom
kommitténsregeringen fastställerutredning. ocksåtillsätta Detgäller äratt somen
kommitté be-berörda departementet. Enutarbetats inom detvilka vanligendirektiv,

sekretariat. Le-ordförande, sakkunniga, ochledamöter,står experter ettvarav enav
sak-för kommitténs förslag. Deför fatta beslut ochhardamöterna ansvaret att svara

ledamöter-övrigt villkorbeslutanderätt, deltar ikunniga saknar samma sommen
Söderlinduppgifter 1986:4;tillkallas för särskilda Ds AkanExperterna.

1988:43 f..Petersson,
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början seklet fram till idag utveckling från ämbetsmanna-av som en
via korporatism till partistat Hermansson, 1993, specielltstat en se

kap. 9.
få undersökningar gjorts innan damernas visarDe Varannansom

kvinnors deltagande i kommittéväsendet varit mycket marginell.att
Mellan och ökade kvinnornas andel från omkring1925 1975 en pro-

till Kvinnorna framförallt representerade11cent runt procent. var
inom välfårdssektorn. undersökning har visat tidenEn underatt

utgjorde kvinnorna i1950-1970 genomsnitt ledamö-43 procent av
utredningar rörande barn.i hade kvinnorna sällanDessutomterna

uppdrag ordförande eller sekreterare i utredningarna Eduards,som
f.. således möjligt här tala vertikal och1980:22 Det är att om en en

könsfördelning.horisontell vertikala könsfördelningen beskriverDen
och kvinnorstatusrelationen mellan i kommittéerna. hori-Denmän

sontella könsfördelningen könsfördelningen mellan olika politiskarör
områden.

tabell framkommer vid tiden for utredningen, stämde4 1986,I att
bildi ovanstående kvinnors marginalisering inom kommit-stort av

tio däremot bild.téväsendet. år helt TotaltBara senare ser en annan
ihar andelen kvinnor statliga kommittéer fördubblats tio år,sett

från till Tabellen illustrerar också hur kvinnorepre-18 36 procent.
sentationen fördelar sig departement, den horisontella könsfördel-per

dimensioner: basfunktioner,ningen. har delats iDepartementen tre
infrastruktur social välfärd. tredelning ioch Denna motsvarar grova
drag historiska skeden. Genom denna indelning undviks dentre vaga

hårda diskuterade tidigare.indelningen i mjuka och områden, jagsom
basfunktioner hör försvara territoriella integ-Till att denstatens

riteten diplomati och militärt försvar, inre ordning rätts-upprätta
ordningsväsende säkra finans-, skatte-och ochsamt resurser

historiskt första förmyntväsende. skedeDetta sett statens attvar
harsäkra sitt fortbestånd Petersson, 1989:65. kvinnorepresenta-Här

tionen tiderna varit mycket låg och allra lägst inom försvars-genom
departementets område. har ändå försvarsområdet tagitIntressant nog

finnssig från låga tio till 30 kvinnor. ökningenHögstaprocent ut-
rikesdepartementets område, från till kvinnor.14 37 procent

andra skede utvecklades infrastrukturen. deltog i byg-StatenI ett
kanaler ochjärnvägar liksom i utvecklandet jord-gandet vägar,av av

bruket och och telegrafväsende. finns således blandHärpost- annat
Ävenkommunikationsdepartementen.jordbruks- och här har kvin-

deltagit i utformandet politiken, fanns endast1986 15 procentnor av
kvinnor bland ledamöterna. markant ökning har dock skett ochEn

kvinnoandelen drygt 30är procent.numera
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Tabell Andelen kvinnor och det totala antalet deltagare% N4
statliga kommittéer efter departementi

Ökning1986 1996Departementet mellan
1986och 1996

%% N N °/0

BASFUNKTIONER
14 79 37 +23Utrikes 55

Civil 19 272 41 125 +22
18 509 168Justitie +13
14 552 32 180 +18Finans

Försvar 10 214 30 34 +20
Statsrådsberedningen 45 19-- -- --

36 +21Genomsnitt 15
bastunktioner

INFRASTRUKTUR
152 3316 +17Jordbruk

21 103Bostad -- -- --
12 66 32 97 +20Kommunikation
13 253Industri -- -- --

33 104Miljö-och energi -- -- --
26 98Näringsliv -- -- --

15 +16Genomsnitt
infrastruktur

VÄLFÄRDSOCIAL
267Social 28 345 46 +18

242 4019 165 +21Utbildning
27 207 42 155Arbetsmarknad +15

43 92Kultur -- -- --
Genomsnitt 25 43 +18social
välfärd

18 2 994 36 4 375Totalt +18alla
departement

Kommittéberättelser, skr. 103 FörrespektiveKälla: år.

tredje skedet rörde medborgarnas socialaDet statens omsorg om
i allmänhet då den allmännavälfärd. fas inleds in-Denna rösträtten

förs. Till följd kraven från de medborgargrupperav som nu vann po-
litiskt inflytande försköts intresse till delvis områden. Istaternas nya

utbildnings-, social- ochdenna kategori hamnar arbetsmarknadsde-
1989:65. framträder heltPetersson, Härpartementen ett annat

traditionmed lång historisk kvinnligt deltagande.mönster, aven
Samtidigt det skett utjämning mellan sektorerna vad gällersom en
könsfördelningen har kvinnorna ytterligare stärkt sina positioner inom

välfärd.området social 40 kommittéplatsema inne-Drygt procent av
kvinnor.hades 1996 av
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dessa framgångarTrots vad gäller kvinnors delaktighet i utred-
ningsarbetet fortfarande mansdominansen stark bland ledarna förär
kommittéema. tabellAv vi enbart eller5 72 20 356att procentser av
kommittéer har kvinna ordförande. En del deltagarna istoren som av
kommittéer sakkunniga eller forskare. Också dennaär experter t.ex.

har lägre andel kvinnor genomsnittet.ängrupp en

Tabell andel och% totala antalet deltagande efter5 Kvinnornas N
statliga kommittéeristatus

1986 1996
Kategori % N % N

Ordförande 8 205 20 356
601Ledamot 44 1030

Sakkunniga 1793 3317 2 384
Sekreterare 26 395 45 605

Totalt 18 2 994 36 4 375

Källa: Kommittéberättelser, skr. 103 för respektive år.

statsförvaltningenLedningen av

internationellt vanligaste organiseringenDen statsförvalt-sett av
ningen de underlydande myndigheterna direkt underställdaär äratt
den ansvarige ministern, vilket brukar kallas ministerstyrelse. I Sve-
rige finns uppdelningdäremot mellan departement och ämbets-en

i regelverk. innebär det regeringen kollektiv och inteDet äratt som
den enskilde ministern utfärdar direktiv till förvaltningen. För-som

statsförvaltningenämbetsverk består också rad andra för-utom av en
bådevaltningsorgan central och regional nivå. vanligaste led-Den

ningsformen i statsförvaltningen har varit lekmannastyrelsen. Tanken
med lekmannastyrelser bl.a. tillföra myndigheten kunskap uti-attvar
från och berörda intressen möjlighet delta. Avsikten har varitattge

bredda demokratin Söderlind,Petersson 1993:66 f..att
kvinnorepresentationsutredningen kartlades myndigheterI 82 med

anställda.lekmannastyrelse och fler tio Ledamöterna delades iän
för fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer,representanter

politiska partier, statsförvaltning, övrigt samhällsintresse och perso-
nalföreträdare. övrigt samhällsintresseGruppen korn i första hand
från näringslivet, också från högskolor och folkrörelser. Denmen

enskilda ämbetsmännen eller statsförvaltningenstörsta gruppen var

13Enkät ledamöternas bakgrund och kön utgick till 88 myndigheter 82om varav
tid.svarade inom utsatt
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med 32 Därefter hade politikerna och det s.k. övrigaprocent. sam-
hällsintresset 24 vardera platserna. fackligaDe organisa-procent av
tionerna hade ll och arbetsgivarna 7 platserna.procent procent av
Sammantaget utgjorde således de fackliga organisationerna, arbetsgi-

och övrigt samhällsintresse 42 ledamöterna.procentvarna av
Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF beslöt 1992 dra tillbakaatt

de flesta sina ledamöter. orsakernaEn motivav av som uppgavs som
för detta de inte längre ville medverka i korporativtatt ett systemvar

de i grund och botten kritiska till. Efter tillbakadrag-SAF:ssom var
ande beslöt riksdagen 1992 slopa LO:s TCO:s och SACO:sävenatt ,
representation Petersson Söderlind, f..1993:68 leddeDetta till en
del förvirring hur ledningen för myndigheterna ska och vilkautom se

ska medverka. Klart intresserepresentationen formelltär att settsom
har minskat, däremot det svårt i nuläget överblicka betydelsenär att

andra möjligheter för organisationerna medverka Wockelberg,attav
Öberg,1996; 1997.

Kvinnorepresentationen statliga styrelseri

kvinnorepresentationsutredningensPå förslag beslutade riksdagen
1988 könsfördelningen i statliga styrelser årligen ska redovisas föratt
riksdagen Prop. 1987/882105, AU 1987/88:17, rskr. 364. Det är
först i och med detta beslut det blivit möjligt följa utveck-attsom
lingen könsfördelningen i statliga styrelser systematiskt. Den-av mer

redovisning visar mellan och fördubblades1986 1992 kvinno-attna
representationen i de centrala myndigheterna, från till18 36 procent.
År 1996 hade andelen kvinnoandelen krupit fyrtioprocentsnivånöver
till 43 Liksom i fallet med kommittéerna har ordförandepos-procent.

i regel tillfallit här ökning från tilll l 29män,terna procent.ser en
Tabell jämför situationen inom6 de dimensionerna basfunktio-tre

Årinfrastruktur och social välfärd 1986 och 1996. 1986 detner, var
enbart inom dimensionen social välfärd kvinnorna någor-som var
lunda väl företrädda, då 42 ledamöterna i styrelser tillhör-procent av
ande Socialdepartementet kvinnor. könsfördelningenNumera ärvar
helt utjämnad inom sektorn social välfärd, har arbetsmarknads-t.ex.
departementets styrelser 53 kvinnor.procent
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Tabell Andelen kvinnor och det6 % totala antalet ledamöter N
centrala myndigheter efter departementi

ÖkningDepartement 1986 1996 mellan
1986 1996och

% N % N %

BASFUNKTIONER
22 50Utrikes 51 +28

Civil 12 67 - - --
20 60 48 42 +28Justitie
18 65Finans 38 94 +28

Försvar 4 29 109 +2577
Genomsnittbasfunktioner 15 320 41 296 +26

INFRASTRUKTUR
17 43 42 +26Jordbruk 75
16 56Bostad - - --
12 110Kommunikation 42 85 +30
9 117 44 69 +35Industri

46Miljö-ochenergi 37- - --
42Näringsliv 119- - --

Genomsnittinfrastruktur 12 358 43 352 +30

VÄLFÄRDSOCIAL
Social 42 78 47 70 +5

108 +2527 52 50Utbildning
46 53 +2924 30Arbetsmarknad

48 171Kultur --- -
välfärd 31 232 50 321 +19Genomsnittsocial

18 910 43 969 +25Totalt alladepartement

Jämställdhetsenheten, arbetsmarknadsdepartementet.Källa: 1986:4;Ds A

basfunktioner och infrastruktur låg kvinnorepresen-dimensionernaI
i regel under fanns vissa fall,tationen tidigare 20 Detprocent. som

tillhörande försvarsdepartementet, där kvinnornai styrelsert.ex. en-
och in-fyra dimensionerna basfunktionerdast utgjorde Inomprocent.

skett remarkabla förändringar i könsrelationen.frastruktur har det I
styrelser kvinnor, iFörsvarsdepartementets 1996 29satt procentt.ex.

frånstyrelser hade kvinnorepresentationen ökatFinansdepartementets
kommunikationsdepartementets styrelser frånoch i18 till 38 procent

till12 42.

andel kvinnor regional nivåpåLägre

regionalockså mycket omfattande på lokal ochStatsförvaltningen är
medregionala myndigheterna länsstyrelsernaviktigastenivå. De är

lokalverksamhetsfált. Under länsstyrelserna finnsmycket brettett en
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statsförvaltning med bl.a. de lokala polis- och skattemyndighetema. 1
den regionala statsförvaltningen ingår också rad länsnämnderen som
exempelvis länsbostadsnämnder, länsarbetsnämnder och länsskol-
nämnder. Kvinnorepresentationen i statliga myndigheter på regional
nivå har också ökat markant, i något lägre takt den centralaänmen
nivån. Kvinnorepresentationsutredningen faim endast 15att procent

ledamöterna i de regionala myndigheternas styrelser kvinnor.av var
Skillnaden mellan olika län och mellan olika typer ärav organ

Årmycket 1986 fanns det fem län hade under 10stora. procentsom
kvinnor sinai styrelser och fem län hade mellan 20 och 26som pro-

Under 1996 hade den genomsnittliga kvinnorepresentationencent.
ökat till 36 lägsta andelenDen kvinnor fanns i Blekinge länprocent.
med 25 Jämtlands län hade med 45 den högstaprocent. procent an-
delen kvinnor. Bäst representerade har kvinnorna varit i försäkrings-
kassornas styrelser och i skogsvårdsstyrelserna.sämst

Sammanfattningsvis bilden kvinnors i viktiga be-närvaroser av
slutsfattande och implementerande offentliga mycket bättre utorgan

den bild Yvonne Hirdman i maktutredningenän för mindre tioängav
år sedan. Eftersom kvinnorepresentationen ökar alla nivåer och
alla områden finns på aggregerad samhällsnivå få empiriska be-en
lägg för kvinnor vilket Hirdman påstår i utredningen,att numera,
finns samlade kring konsumentpolitik, socialpolitik, kulturpolitik
och andra vårdande eller reparerande politiska områden SOU
1990:44, 95. Hirdmansl perspektiv försvinner de politiska aktö-s.

de tycks helt underkastade de lagar eller logiker könensrerna, om
isärhållande och den manliga primat, står centralt i hen-normens som

teori Hirdman, 1988. Frågor aktörernasgenussystemetnes om om
handlingsutrymme, institutionella både kan misj-attom arrangemang
liggöra och begränsa detta handlingsutrymme får ingen plats i detta
perspektiv. avsnitt1 försök förstå denästa mekanismergörs ochett att
det handlande låg bakom de förändringar faktiskt harstorasom som
skett.

Nomineringsprocessens dolda sida

Till skillnad från de politiska partierna och de folkvalda deärorganen
statliga kommittéerna och styrelserna i regel for med-mer anonyma
borgarna. viktig skillnadEn mellan folkvalda och de offentligaorgan

vi här undersöker de förra allmännaär val,att utsesorgan genom me-
dan de indirekt valda. ledamöterHurär och nominerasutsessenare
och vilka ledamöterna har de flesta ingen kännedomär Det ärom.
mycket fråga dold sida makten, dess aktörer får inteen om en av

massmediala uppmärksamhet regerings- och riks-t.ex.samma som
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partierna har sig, både från internt ochdagsledamöter. Den press
Förbättra könsfördelningen och föra fram kvinnors in-håll,externt att

för valda offentligahar inte varit lika uttalad de indirekttressen orga-
nen.

mansdomineradeAnalyser nomineringsprocesser i strukturerav
välja inte hindrar dem.visar tycks något Detta någotmän mänatt om

institutionellautformningen de dehandlar av arrangemangen, omom
aktörernas handlande. Institutioner byggerregler och styrnormer som

informella arbetsregler, dvs.formella och regler, eller depå raden
arbetar efteraktörerna faktiskt Ostrom, 1986:455. I detregler som

handlade dessa regler vilka skulle fåkorporativa systemet om som
statliga och i praktiken utformade så detillträde till attorgan var

formella sidangynnade från vissa Till denstarkt män grupper. mer
och de berörda intressenas möjlig-hörde tanken lekmannastyretom

tidigare konstaterats har och till-heter delta. Som LO, TCO SAFatt
speciellt organisatio-intressen berörda och dessahört de ansettssom

för förklara hur det kor-här utgångspunktkommer att tas attsomner
kunde behålla sin enkönade karaktär.porativa så längesystemet

hörde praxis in-den informella sidan det uppståttTill att en som
arbetsmarknadens organisationer själva beslutadenebar att om vem

till den plats i kommitté eller styrelse de erbju-de ville nominera en
enligt organisationerna, inte blanda sig idits. Regeringen borde, per-

folksonfrågan. Till denna praxis hörde också det skulle medatt vara
förbundtitlar, vissa mansdominerade Metallarbetare-att t.ex.som

och Byggnadsarbetareförbundet hade monopol på vissaförbundet
etc. få kvinnor tillhörde de skikt inom organisa-uppdrag, Eftersom

lämpliga organisationentionerna ansågs utåt iatt representerasom
fanns det egentligen bara två gå, antingenstatliga vägar attorgan

högre inom organisationernamansdominansen påmåste poster
eller så måste reglerna för nominering styrelseledamöterminska av

fanns/finns få kvinnor högre positionerförändras. Som sett ovan
kvinnor innehade toppositioner iinom och SAF.LO, TCO De som

också flertal uppdrag andra håll. På kortorganisationerna hade ett
uppfyllasikt således förändringar i regelsystemet för dekrävdes att

jämställdhet. Redan försökte frånpolitiska målen 1981om man rege-
mansdominansen införa rekommen-ringshåll bryta attatt genom en

dation de organisationer och partier nomineraratt represen-om som
föreslå kvinna och till varje erbjuden plats såskulletanter en en man

14 finns dessainformella regler.Bergqvist 1994, kap. 3 genomgångI en noggrann av
tillhandahål-till analysen bygger mestadels intervjuanteckningarUnderlaget som

Bohman sekreterare i utredningen Varannan Damernas, SOUlits mig Annav
1987:19.
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regeringen skulle kunna påverka könsfördelningen.att Uttalanden
från de olika organisationerna visar i det totalt igno-närmasteatt man

denna rekommendation.rerat
Det inte förrän efter kvinnorepresentationsutredningenattvar av-

slutat sitt arbete förändrat regelsystem kom till stånd, vilket iettsom
sin ledde fram till den markanta ökningen kvinnors andeltur blandav
kommitté- och styrelseledamöter. Till viss del det effekt ut-var en av
redningens rekommendationer, till viss del sammanföll förändring-

tidsmässigt med andra genomgripande Förändringar de statli-arna av
styrelsernas ledning. ska jagFörst redogöra för de Förändringarga

följde på utredningens arbete.som
Under utredningens gång förde utredaren och sekreteraren samtal

företrädaremed för departementen och de nominerande organisatio-
samtalDessa tycks ha haft medvetandegörande effekt. Denerna. en

inblandade tvingades formulera vilka arbetsregler departerna egentli-
använde sig De ställdes också till i frågan rekom-gen av. svars om

mendationen två Det visade sig här denna rekommen-attom namn.
dation vanligen inte ingick i aktörernas uppsättning arbetsregler.av

ledde tillDetta regeringen skärpte kraven på användandetatt av re-
kommendationen redan innan utredningen klar med sitt arbete.var
Den ordningen innebar departementen skulle aktivtattnya agera mer
för förmå de nominerande föreslå kvinnligatt ochparterna att en en
manlig kandidat. Regeringen beslutade också bättre samordningom
mellan departementen styrelser, nämndernär och kommittéernya
skulle inrättas och i samband med förordnandeperiod så inteatten ny
kvinnorepresentationen glömdes bort SOU 1987:19, f..160s.

Egentligen hade utredaren velat föreslå lagstiftning skulleen som
tvinga politiska partier och intresseorganisationer två kandi-att utse
dater till varje plats, kvinna och Sedan skulle regeringenen en man.
kunna tillsätta den underrepresenterat kön. hänvisadeHärsom var av

till Sverige det enda land i Norden inte infört reglerattman var som
för uppnå jämn könsfördelning i statliga Vid tidpunktenatt en organ.
för utredningen kvinnorepresentationen i Sverige omkring 18var

i ochNorge Danmark omkring 30 I utredningenprocent, procent.
den enda metod medsägs säkerhet innebär kvinnorepre-att attsom

sentationen ökar i någorlunda snabb takt lag jämn könsför-är en om
delning i statliga Påorgan. grund det kompakta motståndav man

från organisationer och partier föreslogmött utredningen inte ett
omedelbart införande tvingande regler SOU 1987:19, 5.154.av
Samtliga partier vänsterpartiet, liksom LO, TCO, SACO ochutom
SAF hade vid seminarium i Rosenbad nej till reglering.ett sagt en

Utredningen avstod således från föreslå någon form striktatt av
könskvotering. föreslog iställetMan regeringen skulle radatt anta en
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kvinnorepresentationen fram till dåsuccessivt öka 1998mål att enom
uppnådd. förstai statliga borde Detkönsfördelningjämn varaorgan

år och minst 1995.till 1992 40etappmålet 30 procentsattes procent
första föreslogsrad åtgärder. detdetta föreslogs FöruppnåFör att en

till öka kvinnorepresenta-projektverksamhet syftandetreårig atten
utformas så partier, organisa-Projektverksamheten skulletionen. att

medel för ökastimulerades utarbetastatsförvaltningtioner och attatt
andra föreslogs bättresina företrädare. detkvinnor bland Förandelen

fackdepartementensmellan departementensamordning attgenom
jämställdhetsenheten. detska anmälas till Förtill ledamöterförslag

redovisa könsför-regeringen årligen skautredarnatredje föreslog att
kommittéer för riksdagen.statliga styrelser och Dedelningen i mena-

ansvarigaviktig för kunna ställa deredovisningsådande attatt varen
framhållit viktiginblandade självatill något de parterna som ensvars,

åtgärd.

makthavare från olika hållintervjuer medVid våra stän-ettgavs
kvinnorepresentationenpå frågan huråterkommandedigt svar

skampålen alla maktha-ökas: ställ vid Nästanskall kunna oss
effekt vår kartläggningden opinionsbildandevittnade omvarna
i dramat bidrar tillbli utpekad bovenhaft. Risken attatt som

Citat iexisterande regler tillämpasmedvetenheten ochhöja att
Bergqvist, 1994:106.

och det förstavisa sig tillräckligaåtgärder inte skulledessaOm
aktuell. Förslagetlagstiftning bliuppnåddes skulleetappmålet inte

andelen kvinnor uppgårska föreslås intelagstiftninginnebär att om
organisationer ochregeringskansli,ochtill år 199230 procent om

målet årredovisa handlingsplaner för hur 40partier inte kan procent
ilagstiftningen innebär det endastföreslagna1995 ska nås. Den att

andelstatliga där kvinnornastillsättasundantagsfall ska kunna organ
år Regeringensoch 50 1998.understiger år 199540 procentprocent

linjegickföljde damernasproposition Varannan sammasom
1987/88:utredningen 105.Prop.som

årligsamordning ochprojektverksamhet, bättreåtgärderna,De tre
februarii verket och i 1992riksdagen,redovisning till sattes genast

Åström utvärde-Maud Eduards och Gertrudregeringen åtuppdrog att
kvinnorepresentationen.gjorts för öka In-olika insatserde attsomra

skriver utvärderarna detledningsvis är:att

tillfälletsvensk könskvoteringslag förhotetlyckosamt att om en
i statliga styrelser harKvinnorepresentationenundanröjt.är

och i 30både centralt och regionalt,nämligen ökat, är uppenu
ikvinnorbetyder det etappmål 30Det procentattprocent om

uppnåttsställde sig bakom 1988,styrelser, riksdagendessa som
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inom tid. Det tycks möjligt öka andelenutsatt kvinnorattvara
Åström,lagstiftning Eduards 1993:utan

utvärderingenI har framförallt projektverksamheten analyserats.
framgårHär de bidragstagarna destörsta fackligaatt organisatio-är

och de politiska partierna. har fåttDe projektmedel för be-nerna att
driva formnågon verksamhet syftande till motivera, aktiveraattav
och nominera fler kvinnor internt och därmed bredda rekryteringsba-

och den kvinnorepresentationen. Utvärderarna finnerexterna detsen
rimligt dra slutsatsen ingen de åtgärderna i sig betyttatt att treav mer

den andra detjustän kombinationen åtgärderutan är varitatt av som
effektiv. Som den bakomliggande och avgörande faktorn för detatt
första etappmålet kunde uppnås de hotet könskvotering. Var-ser om

damernas och propositionen har varit kännbar piska för allaannan en
nominerande De båda dokumenten har också politiskparter. gett
legitimitet kvinnors krav på ökad representation Eduards
Åström, 1993:49.

Redovisningen visar för de statliga styrelserna på centralattovan
nivå har målet uppnått med viss råge, eftersom 43 leda-procent av

kvinnor. Däremot ligger fortfarandemöterna är de regionalanu sty-
relserna och kommittéema med sina respektive 36 underprocent strax
40-procentsmålet. förefallerDet något optimistiskt tänka sigatt att
50-procentsnivån kan uppnås 1998. Siffrorna ändå imponerandeär
med tanke denpå korta tid gått sedan åtgärderna initierades.som

Det således helt klart Varannan damernasär kom spelaatt att en
central roll för få till stånd regler bidrog till minskaatt denattsom
positiva särbehandlingen vissa Emellertid får intemän. glömmaav

den korporativa intresserepresentationen ocksåatt ifrågasatt frånvar
andra håll.

ledningenHur den statliga verksamheten skulle redanutav se var
under förhandling. l sådant läge förefaller det rimligtett nytän-att ett
kande också vad gäller könsfördelningen i statliga styrelser faller i
god jord. Det emellertid inte troligtär denna omorganisering hadeatt
varit lika för kvinnorepresentationen övriga befrämjan-utangynnsam
de åtgärder. minl avhandling lyfte jag fram dessa lyckade resultat

exempel på kvinnors strategier och allianser.ett På alla nivåer isom
det kvinnliga politiker, byråkrater femokrater, organi-processen var

sationsledare m.fl. inblandade.

Korporatismens nedgång kvinnornas framgång-

Jämfört med partierna har intresseorganisationerna uppvisat en
mycket tröghet vad gäller förändringarstörre i könsmaktrelationen.
Den genomlysning rekryteringsprocessen och den uppmärksamhetav
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partierna har först underkönsdimensionen funnits länge inompå som
motsvarighet i de fackliga organisationernaslutet 1980-talet fått enav

statliga organisationer hade ti-och de indirekt valda Dessaorganen.
årtionde efterordning innebar de iinstitutionaliseratdigare atten som

positionerföra fram kvinnor till ledandelyckades undvikaårtionde att
korporativa perio-beslutsfattandet. Under dentill det offentligaoch

detsvenska modellen stod på sköttesglansdagar, då dendens topp,
fortgåttbeslutsfattandet harkorporativa Dettadet män.mesta avav

rådande förhållanden ochinternaotaliga trotsrapportertrots om
för jäm-policy-program till förmånuttalanden,mängder störreetc.av

ochOrganisationerna har givitsställdhet. ett stortstaten ansvarav
tilldet gäller nominerasjälvständighet när stat-att representanterstor

inte ställt organisationernastatligt ansvariga har i regelliga Deorgan.
kvinnligamansdominerade urval.ifrågasatt deras Dentill ellersvars

eller möjli-uppfattats legitimunderrepresentatione11har sålunda som
organisation, kan be-företrädare. SAF,ointressant Enstatensavgen

i könsrelationen.sluten för förändringar SAF:stecknas extremtsom
liteninformella regelsystem starktformella och mängruppgynnar en

manliga småföretagamastorkapitalet. Också deföreträder ärsom
sig alltNäringslivet tycks ha vaccineratunderrepresenterade. mot

könsmaktordning.deraskan rubbasom
ofta kommitorganisationer har könsdimensionenarbetstagarnasI

jämställdsammanhang, frågantill uttryck i olika representa-men om
informella reglerandra formella ochtion har underställts t.ex.om

frånkvinnodominerade förbundenförbundstillhörighet. har deHär
mansdominerade förbundfått tillbaka föroffentliga sektorn ståden

privata sektorn.från den
kvinnor har objektivt intresseutgångspunktMin attettatt avvar

kontroll i deinflytande ochrepresenterade och kunna utövavara
och bör haberör dem Kvinnorsammanhang där beslut mäntas.som

efter-föra fram sina eventuella intressenoch möjligheträtt attsamma
klassorgani-Kvinnor och inomskilja sig åt.de kan män sammasom

med tankei vissa fall ha intressen,naturligtvissation kan mensamma
råder inom dessaunderrepresentation kvinnorden starkapå somav

Hittillsskiljelinjerna går.det svårt fastställaorganisationer är att var
i sinaproblemformuleringsprivilegiet helthafthar nästanmännen

ihänder.egna
samband med utredningenskedde emellertid i Var-genombrottEtt

ställ-för första på allvarorganisationerna gångendamernas dåannan
könsfördel-sina krav jämnareoch skärptedes till staten ensvars

kapitelföreslog. dettaorganisationerna Sombland de ledamöterning
effekteromedelbarainställningen tillledde den skärptavisat nya

241



Christina Bergqvist

också inom de fackliga organisationerna och de jämställdhetsansvari-
fick utredningen stöd för sitt arbete.ga genom

denAtt korporativa modellen i dess äldre form har övergivits ärnu
flestade dettaI skede har samtidigtöverens kvinnorepresentatio-om.

ökat både inom organisationerna och i tolka dettaAttstaten.nen som
kvinnorna kommer makten gåratt alltförnär lättköptärut en

förenkling. skulleJag vilja hävda det så vi faktisktatt är attsnarare
står inför situation där allt fler kvinnor inte längre accepteraren att
inta andrarangsposition och därför bestämmer sig för ändra påen att
detta tillsammans med andra kvinnor. Vi har här några exempelsett

det.på Kvinnor uppfattar inte längre manlig ledning med tvivelak-en
tiga sexistiska attityder legitim och i kraft sin medlemsmässi-som av

eller politiska styrka har kvinnorna möjligheter få tillstora attga
stånd förändringar inom sina organisationer och i politiskt styrdaegna

Korporatismens nedgång förutsättningsnarastorgan. var en gynnsam
för kvinnors framgång i staten.
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kvinnliga förtroendevalda,Om makt
och könsrelationer i fackföreningar

JOHANNA ESSEVELD

Introduktionl

drygt år sedan, inför det socialdemokratiskaFör 100 partiets första
kongress ställde Jägerstedt frågan1889, A. vad behövde gö-om som

för kvinnor i högre utsträckning och med intresse skulleatt störreras
förmås delta i politiska sammanhang Jägerstedts uttalande finnsatt
citerat i Englund, 1988. fråga kvinnorsDenna representation harom
ställts och igen vid olika tillfällen och under skilda historiskaomom
perioder och den aktuell idag den sociala ochär än även om sam--
hälleliga kontexten är en annan.

Under sidorde följer jag reflektera kring kvinnorepre-ämnarsom
sentation inom fackliga organisationer, med utgångspunkt i kvali-en
tativ studie jag har varit projektledare för. Syftet med projektet,som

påbörjades 1991, undersöka vilka mekanismer i fackligaattsom var
organisationsprocesser och strukturer, underlättar för och/ellersom
motarbetar kvinnors och aktiva deltagande i fackligt arbete.mäns
Projektet fyrabestod delprojekt inom vilka antal fackförbundettav
studerades: Lärarförbundet och Svenska lndustritjänstemannaförbun-
det inom ochSIF TCO Svenska Metallindustriarbetareförbundet
Metall och Svenska Kommunalarbetareförbundet Kommunal inom
LO.‘ delprojekt bestodDessa men ändåtre separataav samman-
kopplade delstudier. delstudie fokuseradeEn medlemmar på arbets-
platsnivå; behandlade förtroendevalda lokalpå och regionalen annan
nivå och tredje och avslutande studie analyserade berättelseren - -

delgivits dem åtagit sig uppdrag i förbundsstyrelser. lsom av som

l projektet ingick fem forskare frånI Lund, Stockholm och Uppsala. forskareTre stu-
Åsaderade sitt fackförbund: Eivor Englund Metall, Lundqvist Lärarförbundetvar

och Arja Lehto SIF. Moberger ochAnna Helena Ledje utförde olika delar projek-av
Äninom Kommunal. finnsså länge endast lie-avhandling och antal artiklartet etten

Åsadiskuterar resultaten i projektet. Se Lundqvist 1995, 1997; JohannaEsse-som
veld 1994.
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dedel dessa studier, nämligenendastdenna artikel presenteras en av
inom facketberättelser sina karriärerförtroendevaldaskvinnliga om
mellan- ocherfarenheter påderas olikartadesamt av engagemang

erfa-organisationer. berättelser ochinom fackliga Dessatoppnivåer
kvinnornas liv: blandtill andra aspekterrelaterasrenheter även an-av
nedan till projektet, dockfamiljeliv. återkommeryrkesliv och Jagnat

rörande kvinnorsöversikt statistikförst haefter presenteratatt en av
ha gjortdeltagande i LO och TCO och delsi ochmedlemskap en ge-

kvinnors deltagande i fackförbund.litteraturnomgång omav

på svenska arbetsmarknadendenKvinnor2

fackligt anslutnabland deoch

kvinnor mellan och 64förvärvsarbetar alla 16närvarande 85 %För av
jämställdhet,och Lathund 1990.tal kvinnorår SCB: På män. omom

arbetskraften.ungefär hälften den totala MenKvinnor utgör trotsav
verksamma på denkvinnorlika mångai män ärsettatt stort som

könsmässiga arbetsdelningenså har denarbetsmarknaden,svenska
iFörändringarsedan mitten 1960-talet.förändratsinte nämnvärt av

offentliga sektorn bidrog tillutvidgning denochproduktionen attav
tid. Dock visadelönearbeta under dennabörjadekvinnormånga att

efter könredan uppdeladearbeten antingendessadet sig att varnya
arbetsmarknaden,inträdekvinnors ökadetakt medeller, i snart

mansarbeten Acker,kvinno- ellerutprägladeidentifierades som
Även kvinnodomineradeflesta kvinnorarbetar deidag1990. ar-

Undersökningaroffentliga sektorn.framför allt inom denbetsplatser
arbets-kvinnorna väsentligtavseenden hari viktigavisar sämreatt

Fürst-Mellström,arbetsplatserlönevillkoroch än männen samma
långt oftabefinner sig till delenBaude, 1992. De1984; största ner,

arbetsplatser. lägsta nivåernasina respektive Dehierarkinbotten, i
handlingsutrymme,låg fögalåg lön,blandutmärks status,annat av

begränsadearbetsuppgifter,rutinbetonadestyrda ochhårt ut-samt
för de högstavillkor gäller däremotvecklingsmöjligheter. Motsatta

Framföromfacket ochjobbet, 1989.1985; Rösternivåerna Ressner,
bland de del-dominerar kvinnornaoffentliga sektorndenallt inom

välfärds-hälso- ochområden personal-,och inomtidsarbetande som
horison-arbetsmarknaden idag prägladsvenskatjänster. Den är av en

1989; Gonäs, 1989.könssegregeringvertikal Jonung,tell och en
det, den horisontellauttrycker1985Kvinnor Ressnerutgör, som

verkar.hierarki där arbetar ochvertikalaför denbasen män
ökat, såarbetsmarknaden harkvinnornas andelSamtidigt som

fackliga organisationernamedlemmar i deandelockså derashar som
och 19961960-talet. Mellan 1960börjanexpanderat sedankraftigt av
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fördubblades kvinnoandelen i LO, frånän 22 % till 46 %. Antaletmer
kvinnliga medlemmar inom TCO ökade från 39 % till1960 60 %
1996.2 Kvinnors ökade medlemsantal återspeglas i derasäven repre-
sentation bland förtroendevaldade lägre nivåer inom de fackliga
organisationerna. deltagande/representationDeras central nivå är
däremot mycket låg och beräkning förhållandet mellan kvinno-en av
representation och medlemsantal visar i relation till sin andelatt av
medlemsantalet har stärkt sin position Bergqvist,männen 1994, s.
147; Bergqvist i denna antologi.ävense

förbundKvinnor LOi inom

LO-förbundens beslutandel kvinnorna bäst representeradeärorgan
förbundskongresserna. Kvinnorna utgjorde 1996/97 i genomsnitt
38 % ledamöterna i den förbundskongressen. Vad gäller desenasteav
främsta ledarposterna bilden entydig förbundsordförandenär medär-

Årfåtal undantag utgjorde1996 kvinnorna knappt 27 %ett en man.
de ordinarie ledamöterna i LO:s förbundsstyrelsen Om väljer attav

granska kvinnors andel i förbundensLO och könsmässiga representa-
tion i olika offentliga sammanhang och i samarbetsorgan arbets-
marknaden, framträder det otvetydigt det föreligger överrepre-att en
sentation sammanlagtAv ordinarie3 362 uppdrag innehadesmän.av

kvinnor9,8 1988. Kvinnorna sinnår högsta representativitet iav or-
med SAP 17 % och de minstär är represente-gan som gemensamma

rade i samarbetsorgan tjänstemannaorganisationermed 3 %. LO-un-
dersökningen någon nämnvärd förändring könsrepresen-attanger av
tationen i dessa har skett jämfört med förhållanden i börjanorgan

l970-talet.av
LO-undersökningenl 1988 grupperades förbunden efterävenav

andelen kvinnliga medlemmar. Denna uppdelning i olika förbund
synliggör kvinnors representation i förbund med endastär sämstatt ett
fåtal kvinnliga medlemmar, såsom metall- och byggnadsförbunden

kvinnligal9,4 % 1,4 % medlemmar. Kvinnor däremot iärresp.
högre utsträckning representerade i förbund med andel kvinn-storen
liga medlemmar, såsom Svenska Kommunalarbetareförbundet, Ho-
tell- och Restauranganställdas Förbund och Handelsanställdas För-
bund med 80 %, 76,8 % kvinnliga72,7 % medlemmar. Menresp.
inte heller inom dessa sistnämnda organisationer har kvinnor uppnått

grad representation står i proportion till medlemsantalet.en av som

2Siffror för 1996/97 härrör Bergqvists bidrag till denna antologin. Siffror för 1988ur
hämtad facket. UndersökningKvinnor kvinnorepresentationär inom LOi ochur om

förbunden, LO, 1988 och Siffror jämställdhet. Representationen TCO,inomur om
TCO, 1988.
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TCOKvinnor inom

antalsmässigt kvinnodomineradeförbundende 21TCO lOInom är av
till medlems-kvinnor. fem demedlemmarna l50 % ärän avavmer-

Kommunaltjänstemannaförbund,Sverigesförbundenantalet största
Handelstjänstemannaförbundet, Lärarför-Statstjänstemannaförbundet,

andelen kvinnliga medlem-överstigerVårdförbundet SHSTFbundet,
Industritjänste-förbundet inom TCO Svenska60 %. Det störstamar

medlemmar.enbart 39 % kvinnligamannaförbundet har däremot
Även kvinnornavisar det sig dockförbund inom TCOi flertalet äratt

medlems-till sin andel det totalai förhållandeunderrepresenterade av
underrepresentation skiljer sigkvinnornasStorleken påantalet.

hadekvinnliga medlemmarförbund. med 94 %olika SHSTFmellan
forbundskongressen;kvinnorepresentation den%-ig73 senasteen

motsvarande sifframedlemmarmed kvinnligafor 75 %SKTF en-var
uppvisar kvinnlig kongressrepre-förbundendast %. Bara37 tre enav

medlemsantaltill kvinnligai proportion derassentation stårsom
Tulltjänstemannaforbundet, SvenskaSvenskatidigareTULL-KUST,

tidigare Apotekstjänste-Farmaciförbundet,Journalistförbundet och
i det-till styrelsernarelationmannaförbundet. I är mönstret settstort

distriktsstyrelser bildennivån och iden regionalaPå ärsamma.
kvinnor på förbundsnivå.här finns flerskiftande;däremot änmer

och istället har någotSIF,Undantag HTF störreutgörs som enav
nivå.förbundsstyrelsen regionaliandel kvinnor än

sig frånfackföreningar inte skiljeröversikt visarkortaDenna att
Även horison-finns vertikal ochi övrigt. härarbetsmarknaden enen

bland kvinn-satsningar för öka aktivitetenarbetsdelning.tell Trots att
harTCO-anslutna förbund, såinom såväl LO-liga medlemmar som

förtroende-motsvarande ökning kvinnligaiinte resulteratdetta aven
med fackligafackliga hierarkin. Kvinnornivåer i denvalda högre

oftastlokal nivå. Kvinnors uppdragfrämst pååterfinnsuppdrag är
och sällan har de uppdrag där deorganisationeninåtriktade mot mer

avdelning. Kvinnor innehar först ochklubb ellersinrepresenterar
och endast inärhet till medlemmarnafrämst sådana poster som ger

uppdrag innebär partskontakter.utsträckning har de Demindre ärsom
studieorgani-suppleant i styrelsen,klubbens sekreterare,till exempel

kommitté. högre nivåermedlem i någon Påkontaktombud, ärsatör,
förhållande till sin andel bland med-underrepresenterade ikvinnorna

lemmarna.

248



kvinnligaOm förtroendevalda

Tidigare3 forskning
kvinnors deltagande i fackförbundom

finnsDet olika förklara denna underrepresentationsätt kvinnoratt av
bland de förtroendevalda. finnsDet forskare försökt förklarasom
facklig aktivitet bland kvinnor med utgångspunkt i bilden denav
fackliga förtroendevalda manlig. Det är iärsom mannen som normen
tolkningama och kvinnorna jämförs med och i tillsätts motsats män-

Ett flera antaganden finns i dessa studier är männen. av att tarsom
initiativ och de kollektivstarka.att är Kvinnor avvikasom antasgrupp
från detta och betraktas iställetmönster kollektivsvaga och desom

sakna intresse ochsägs för fackliga frågor. Dessa antag-engagemang
anden återspeglas bland i följande citat boken Hurannat styrsur
facket :

Kvinnor har olika skäl, inte behöver gå in på alltidav som- -varit mindre fackligt och politiskt aktiva Samhällsut-än männen.
vecklingen har fört allt fler kvinnor på arbetsmarknadenut och
till medlemskap i LO Fackföreningsrörelsens framgångsrika
rekrytering kvinnor torde med andra ord ha medfört denav att
fackliga medlemsaktiviteten i LO gradvis allt eftersomtunnats ut
kvinnorna kvantitativt ökar, generellt tillväxtproblem förrent ett
sammanslutningar utvecklats från elitkäma motsom en en mera
apatisk periferi. Levin, 1977, 99-100s.

LevinsI i övrigt redovisas inget belägg för lägrerapport aktivitetatt
bland medlemmarna i kan hänföras till just ökningen kvinnorstort av
bland LO-medlemmarna. kanDet således tänkas sambandet inteatt
kan hänföras till kön istället till andra utvecklingar i samhället.utan
Det dock intresseär studera just de kvinnliganärmareatt medlem-av

och förtroendevaldas villkor i de fackliga organisationema.marnas
studiefinnsDet antal svenska har tagit sinett utgångspunkt isom

just kvinnornas situation inom fackföreningar. har tagitDe utgångs-
punkt i frågor varför det så få kvinnliga förtroendevaldaärsom: spe-
ciellt på högre nivåer inom viss facklig organisation Skiljer sigen
kvinnors aktiva deltagande från männens Avhåller hinder kvinnorna
från aktivt deltagande och vilka dessa hinderett Underförståttärmer
i frågan huruvida kvinnorär har andra värderingarresonemangen om
och orienteringar de handlar prioriteraän karriären ochatt ut-som om

auktoritet andra.öva över
flestaDe dessa studier har fokuserat individuella eller struktur-av

ella hinder finns för kvinnorna aktivt skall sigatt isom mer engagera
facket. l antal studier har dessa hinder förlagts utanförett de fackliga

3Se Gonegai Thorsell, 1985; Sterner,t.ex. 1985; Bringlöv, 1989; Baude Eng-
lund, 1990; Christenson, l99l: och Eriksson, 1995.
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faktorer arbetsmarknadenBland de strukturellaorganisationerna. -
fackliga arbete ochpåverka kvinnorsi hemmetoch enga-som anses~

finns:gemang
till exempel arbetsdelningen mel-omständigheter i själva arbetet,-

kvinnors arbete kännetecknaskönen, enligt vilkenlan av mono-
autonomi.rutinisering, deltidstjänstgöring och avsaknadtoni, av

bå-i privatlivet, såsom kvinnor hartvingande omständigheter att-
försjälva åtagit sig huvudansvarettilldelats och samtidigtde om-

hushållsarbetet.familjen ochsorg om
organisationsstruktu-de fackligatonvikten påandra studier läggsI

aktiva deltag-bidra till kvinnornas mindreoch kulturer ansessomrer
studier jag i det föl-antal dessaresultat frånande. Det är ett somav

utförligt tänker redovisa.jande mer
förtroendevalda inom Svenska Kommu-studie kvinnligasinl av

Thorsell Levins på-vänder Gonegai 1985nalarbetareförbundet
enligt vilket individuella kvinnligaciteradesstående, motsom ovan,

fackligafokuserar istället denegenskaper i Demanliga sätts centrum.
organisationensundersöker självaoch dess ochorganisationen normer

aktivitet. Gonegai Thor-kvinnornas låga fackligamöjliga bidrag till
aktiva del-hinder för kvinnorssin studie för radsell redogör i meren

organisa-uppfattning inom fackligafinns vedertagentagande. Det en
bedri-hur arbetet skallfackliga frågor ochvadtioner är omsomom

vuxit fram underkopplat till praxis harDetta näraär or-somenvas.
kvinnorna oftast varithistoria. denna utveckling harganisationernas l
komplex faktorer:utestängde bestårKvinnornasfrånvarande. ett avav

sistnämndadels de.de sig själva och Detdels utestängsutestänger
alltför definierade: de endastfrågorgrund fackliga rörsnävtärattav

kvinnorna blir också bortvalda påarbetsplats/arbetslivsfrågor. Men
förhållningssättouttalade kriterier ochföreskrivnagrund menav

letartraditionell mening ochfacklig aktivitet idefinierar mansom
för definition.inom dennaefter företrädare passar ramensom

och/ellericke aktivabedöms kvinnornaEnligt författarna37s. som
handlande medgrund derasfackligt intresserade mätsatt enav

manlig erfarenhetsvärld 37.hämtad från s.måttstock en
finnsliksom i föreningar generellt-fackföreningar mönsterI ett-

villig kvar inte blir bortröstad.självvisar den är att stannaatt somsom
väljs företräder liknande intres-till demedverkarDetta att nya som

de gamla.och värderingar somsen
förklaring till sitt ringakvinnorna anförde skälMånga somsomav

uppfattar fackföre-med defackliga hänger attengagemang samman
världtillhörande värld. Med männensningen männens menarsom

antalsmässigt do-endast detnågotkvinnorna männenän att rentmer
fackliga verk-uppfattning denfackliga arbetet.det Derasminerar om
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samheten den manlig bådeär till formär och till innehåll.att Man-
liga värderingar återspeglas både i de frågor centralasom anses vara

Ävenoch i vad fackmöten innehåller. i det språk används ärsom
maskulina värderingar synliga Norberg, 1989. Med anledning av
detta kvinnorna inte fackföreningen självklart medelatt är ettanser

kan användas för påverka de omedelbara livsvillkoren.attsom
Även Ledwith m.fl. 1989 har fokuserat de hinder för kvinnors

finns inom fackliga organisationskulturer. Enligtavancemang som
forskarna de dominerar blandär de fackligtmän förtroendevaldasom
mycket selektiva i valet sina kontakter. Kvinnorna har svårare fåattav
inflytande denna och deöver använder istället andra och sins-process
emellan olika strategier för bygga och vidmakthålla sina ledar-att upp
positioner. Ledwith m.fl. urskiljer olika ledarskapsstilar bland de akti-

kvinnliga medlemmarna. studienl delas kvinnorna iva tre grupper
efter vilken ledarskapsstil de kan tillhöra: först finns desägas som ac-

traditionella fackliga principer; sedan finns de huvud-cepterar som
sakligen förespråkar rättvisa för dem själva och deras kvinnliga ar-
betskamrater och slutligen fmns de vill verka för förändringarsom
inom facket och försäkra sig kvinnofrågor Det visaratt tasom upp.
sig den sistnämnda den oftareatt är de övriga uttalarängruppen som
sig för och mindre hierarkiskt beslutsfattande.öppnareett

Forskarna fann vidare dels det svårt för kvinnornaäratt att agera
inom de existerande fackliga organisationerna grund deras hier-av
arkiska uppbyggnad och dels villkoren för kvinnligt ledarskapatt
skiljer sig mellan olika nivåer inom det fackförbund studiensom
fokuserade. högreJu i fackets hierarki de klättrar, desto för-upp mer

det kvinnorna de inomväntas deatt gränser sattsav agerar som upp
tidigare facklig praxis. dessaPå högre nivåer det kvinnor medär ettav

traditionellt fackligt medvetande lättare blir accepterademer som
medan istället:

Those who questioned the democracy of trade union structures
and procedures from radical feminist perspective, meta more or
with resistance Ledwith m.fl., 1989, 19.some s

Enligt författare har kvinnor befinner sig högst isamma som upp
den fackliga organisationen inte bara traditionell inställning tillen
denna organisation, deras karriärbana liknarutan männens samma
nivå. Karriären kännetecknas lång och obruten förtro-vägav en som

Ävenendevald. karriärvägar skiljer sig åt, så visar sig vanligtettom
bestående långa perioder lokalmönster facklig ledarevara av som

klubbordförande med oregelbundna arbetstider och många lång-
distansresor. Ledwithanser de förtroendevaldas relation tilläven att
omsorgsarbetet i det hemmet påverkar deras fackliga karriärer.egna
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med skilda inställningar till relationenskiljer här olikaHan ut grupper
det privata: kvinnor aldrig hardet fackliga arbetet ochmellan som

blev aktiva innan de fick barn ochhaft barn, kvinnor som enyngre
har blivit aktivare efter det deraskvinnor 40 åröver attsomgrupp av

småbarnsåldern. Förutsättningen för den sistnämndahar lämnatbarn
fackliga karriär kvinnorna här fickfortsatta att uppmunt-vargruppens

delsamtidigtfrån sina männen även övermän tog storen avsomran
utföraanlitades för dessahemarbetet eller någon attatt annan syss-

lor.
motståndet försök till skapa jämställdhet ochmanligaDet attmot

inom fackförbund har fokuseratsfler kvinnorfå tunga posteratt
Enligt Cockburn kan kvinnors underre-Cynthia Cockburn 1991.av
förtroendevalda inte härledas till derasbland de fackligtpresentation

kvinnornaeller avsaknad solidaritetpassivitet eller ointresse av
med motståndskall istället förklarasemellan männens motutan

inte nödvändigtvis varjeMotståndetkvinnor. utövas män, men avav
komplex historiska, samhälls- ochenskild därför vävatt ett avman

till de fackliga organisationernaorganisatoriska faktorer har ärattsett
och värde-ställt de regler,manliga. Det är män normersom upp

organisationer ochgäller i dessa Detringar män.som gynnarsom
kvinnor inom dessaCockburn inget för kvinnorfinns enligt rum som

könade.skapade och till sin strukturorganisationer, vilka mänär av
delta under lika villkor krävskvinnor skall ha möjlighetFör attatt en

organisationerna deras fackligafackliga ochomskrivning deav
praxis.

framför legatstudierna har tyngdpunkten alltgenomgångnadeI nu
medverkan i fackförbund olikaför kvinnors aktivahinder även om

intresse jagskilda teoretiska perspektiv.studier har Av mest anser
tonvikten könadedärför hon läggerCockburns attresonemang vara

sammanhang. återvända till mitt projektinstitutionella För egetatt nu
inflytande och ledarskap, så utgår vi därfackligt deltagande,om

liknar Cynthia Cockburns. Vi har medperspektivfrån ett pro-som
fånga organisatoris-avsikt försöka de sociala ochjektet haft för attatt

kvinnorsunderlättar för, alternativt motarbetar,ka mekanismer som
mellan individ och organisa-aktiva deltagande. Relationenoch mäns

social struktur i och detion individuell praxis och sätts centrum--
påverka varandra. Organisationen vi-båda dimensionerna antasantas

Relationen mellan individ och organi-könad. Acker,dare 1990vara
olika sfärer den fackliga organi-placeras i vidare därsation ramen
fokuseras.arbetsplatsen och familjensationen,

och struktur-projektet har försökt undersöka del att processer
kvinnor och på sig ochbetingelser verksammaella mänär när ftarsom

facket. Vi har försökt nå dju-uppfyller aktiva roller inom även att en
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förståelse för relationen mellan fackliga organisationer och desspare
medlemmars och deltagande i beslutsprocesser,engagemang samt av

nivåerfhur utformning och upprätthållande ledarskap sker på olikaav
Vi speciellt intresserade hur socialaär könsrelationer har inverkatav
på utformningen de fackliga organisationerna. Vidare har vi haftav
för avsikt studera vilka mekanismer verkar föratt återskapaattsom
könsbestämda relationer inom viss organisation och vilka meka-en
nismer verkar för förändringar dessa relationer. Projektet syf-som av

också till få kunskap möjliga visionertar att rörande alternativaom
dels tillvarata medlemsintressensätt dels bedrivaatt fackligt arbeteatt

inom dylika organisationer.

4 empiriskaDen studien

Perspektiv och metodik

projektetI Medbestämmande, inflytande och ledarskap vi intres-är
serade relationen mellan den fackliga organisationen och dess indi-av
viduella medlemmar. Vi denna relation utifrånnärmar vissoss en
kvinnoteoretisk forskningsansats. För betyder detta vi, medatt ut-oss
gångspunkt i människors livserfarenheter, försöker förklara deatt so-
ciala och den praxis för dessa erfarenhet-utgörprocesser som ramen
er.5 Liksom forskare inom den hermeneutiska traditionen viantar att
individerna aktiva, reflekterande subjekt ochär deras definitioneratt

verkligheten skall placeras i forskningsprocessen. Liktcentrumav av
dem försöker vi förstå individerna i relation till totaliteten derasav
vardagsliv Se Smith, 1987, Esseveld, 1988, Davies Esseveld, 1989
för djupgående diskussion. Vi intresserar alltså för deen mer oss
sammanhang där individemas reflektioner och handlingar läger rum.
sina dagliga liv de sig inom olika sammanhang,rör inom tillsom ex-
empel familj, arbetsplats, fack och skola. I vårt projekt ligger tonvik-

det fackliga området. Men läggerten tyngdpunktenäven justom
här så går det inte förbise betydelsen de andra sammanhangenatt av
där individerna Dock skiljer vi från de flesta andraagerar. oss sam-
hällsvetare i den herrneneutiska traditionen i det utgår från såatt en
kallad dubbel utgångspunkt. Samtidigt betraktar individernasom

4 projektetI använde definition ledarskap i bred bemärkelse, nämligenoss av en av
definition enligt vilken ledarskap handlar initiativ och utåt. Le-en att ta attom agera

darskap begränsar sig då inte enbart till positioner högrepå nivåer inom organisa-
tionshierarkin och desskoppling till formell makt och teknisk rationalitet.
5Det viktiga Ävenpåpeka här denna inteär studieratt att ansats utestänger män.av

studeras utgår dock frånnär män antaganden det finns mansdominans iattom sam-
hället, kvinnor och har olika positioner i samhälletmän ochatt de därmed har skil-att
da möjligheter till påverkan.
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inte speglingaraktiva, handlande subjekt och enbart som avsom
deras reflektioner och handlingarstrukturella villkor, förutsätter att

strukturerande faktorerna skallbegränsade vissa faktorer. deAvär av
de ojämlika maktförhållanden finns i samhälletförst nämnas som

ekonomiska och beroende dess mansdomi-grund dess systemav
i samhället har maktbetyder vissaDetta änatt grupper mernans.

kvinnor, arbetarklassmakt ochandra De utgörsstörreutan avgrupper.
samhälleliga maktrelationernaminoritetsgrupper. De ävengenomsyrar

individerna reflekterar och dessasammanhang i vilka Inomde agerar.
eller möjligheter för individernasammanhang sätts gränser öppnas

ojämlikheter detta projektde strukturerade råder.beroende på Isom
begränsningar skapas, upprätthålls,tyngdpunkten deligger som

könsrelationerfförändras sociala nååterskapas eller För att engenom
öppningarmöjliga begränsningarförståelse även sommenav —-

inom fackliga organisationerför kvinnors aktiva deltagandefinns
reflektioner fackligsåledes individuella medlemmarskopplar vi om

inomförståelse strukturerade könsojämlikheterverksamhet till en av
sådana. Vi börjar med individernasfackliga organisationernade som

vidare analys den fackligaför sedan fortsätta medförståelse att en av
organisationen.

ifrånvi började så långtinnehåller följandeProjektet moment: or-
med fackmedlemmar påmaktcentrum möjligt,ganisationens ettsom

såväl enskilda medlemmar,förtroendevaldaantal arbetsplatser som
från demSmiths ord utgick visåväl Med 1987kvinnor män.som

existing organisationssig outside of thebefinner cent-powersom
ostrukturerade djup-med hjälpnivå försökteres. På denna att av

reflektioner, tolkningar ochdessa individersintervjuer förstå ageran-
erfarenhet-från individuellt betingadeDärefter rörde dessaden. oss

liggaorganisationen. kom tyngdpunktenfackliga Härden attmoter
föroch/eller möjligheterhur facket begränsaranalys öppnaren av

förståelseagerande. nådeltagande och Förmedlemmarnas att aven
inom de fyra fack-förtroendevalda olika nivåerintervjuade videtta

analyserade protokoll, medorganisationerna, deltogliga möten,
statistik, uppdelad efter kön,samladeVi överäven represen-mera.

organisa-nivåer inom fackligaolika ochtationen poster samma
tioner.7 i kvinnornas berättelser ochbörja analysenGenom att sam-

liggeravslöja de sociala och relationertidigt försöka processer som

6 betydelse iklasskillnader och etniska relationer harförutsätter ocksåjagMen att
Daviesinte explicit fokuseras här Se Esse-dedessa ävenäven merprocesser om-

Knocke, 1990.veld, 1988;
7 Smith 1987 använde sigmycket likt det D.tillvägagångssättVårt närär avsom

i Kanada. Se Esseveld, 1990, förutbildningssystemethon studerade presen-m en
metodologiska övervägningar.arbetssätt och våratation vånav
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bakom dessa berättelser har det blivit möjligt både be-närmareatt
trakta olikheter mellan kvinnorna och samband och komplexite-att se
ter.

l projektansökan från l979 påtalade Gunnar Qvist möjliga sätten
för hur ledande inom fackföreningar upprätthåller sig själva:organ

spåra och identifieraAtt dessa mekanismer, i praktiken fun-som
skyddsmurar kring manssamhället, måste tillhöra jäm-gerat som

ställdhetsforskningens främsta uppgifter svårigheterna blir
Forskaren ställs inte bara inför material formell ka-stora. ett av

raktär, debatter, beslut och regler, har också räkna medutan att
fronten kvinnorna, dolda effektiva skyddsmeka-tyst mot men

nismer kring manssamhället. nödvändigtvislnte i form av en or-
ganiserad sammansvärjning kvinnorna. Snararemot tusen-som
tals och åter tusentals små beslut, beslutsfattare inbördesutanav
samverkan styrda traditionella och självklara värde-men av
ringar, därföroch verkande i riktning. Ungefär närsamma som
bäckarna tyngdlagen så småningom levererar bredagenom vat-
tenflöden till havet.

Detta uttalande uttrycker mycket väl hur vi har gått till inomväga
forskningsprojektet. Jag tänker övergå till presentation ettnu en av
antal projektets resultat. l och med jag omöjligt kan alltatt taav upp

kommit fram i de olika delprojekten, så har jag inom försom ramen
denna antologis bestämt mig för kvinnornas fack-tema att presentera
liga karriärbanor: från det de sigpå första förtroendeuppdragatt tar ett
till det de befinner sig vid den tidpunkt de blev intervjuadeatt mednär
anledning detta projekt. Vid intervjutillfällena såg den fackliga ba-av

olika för olika kvinnor: vissa kvinnor hade uppdrag lokalutnan
och regional nivå, medan andra förtroendevalda befann sig centralt -
ofia innehade de sistnämnda samtidigt ordförandeäven posten som

nivå.8regional och lokal
föreliggerDet skillnader mellan kvinnornas berättelserstora om

innehållet i och villkoren för lokala/regionala uppdrag i jämförelse
med hur uppdrag central nivå inom Lärarförbundet och SlF be-
skrivs Med anledning dessa skillnader jag uppdelninggörav en
mellan dessa olika nivåer. inlederJag med presentation villkor-en av

för förtroendeuppdrag på lokal och regional nivå och går därefteren
till diskutera villkoren i förbundsstyrelsernaöver i iSIF ochatt Lärar-

förbundet, enligt kvinnoma. Dock finns det samtidigt likheter mellan
kvinnornas berättelser. Dessa överensstämmelser gäller deras försök

8Analysen baserad 44 djupintervjuerpå 22 inomär Lärarförbundet och 22 inom SlF;
med kvinnliga förtroendevaldal5 på lokal/regional nivå och 7 med kvinnliga förtro-

endevalda inom förbundsstyrelser.
9 Intervjuer med förtroendevalda inom Kommunal och Metall har inte i dessaanvänts
tolkningar.
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sig fackliga hierarkin skapade befinner i denoberoendeatt av var —-
sig på skildadagliga tillvaron. helhet gestaltarhelhet i den Dennaen

kombinera lönearbetekvinnorna, i sina försökgrundpå attsätt attav
sätt. Olik-prioriterar olikauppdrag med familj/barn, påfackligaoch

minbryts varandra ilikheter i berättelsernaheter och presenta-mot
faktorer synliggörs.samtidigt bakomliggandetion, som

karriärenfackliga5 Den

fackligt aktiv:bliAtt

skiljer Carl-GöstaFackliga karriärer Hanssonavhandlingsinl om
påverkatförhållanden och händelsermellan1996 yttre perso-som

motiv tillfackligtmotiv till Hanett engagemang. anger somners egna
kollektivt inflytan-aktiv personliga kontakter,blir fackligtvarför man

fåtal kvinnorspeciella omständigheter.studieverksamhet och Detde,
blandingick i hans studie domineradefackligt aktiva4413 somav

anledning till sittspeciella omständigheternämndedem somsom
engagemang. Även vi har intervjuat harde kvinnorfackliga som

aktiva. vanligt på vårvarför blev fackligt Ettmotiv till deolika svar
hänvisning till slum-innehöllorsaken tillfråga engagemanget enom

pen:

vald till styrelse-fackliga blevgick aldrigJag möten men
och då hade de ingennågon blev utsparkadmedlem när

inte nejtillfrågad och kundeblevJag säga

andraberättelser visar det fannskvinnornasstudieEn attnärmare av
passivt med-kvinnor frånvarför dessaanledningar till tog steget ett

till exempel tillfrågadeaktivt sådant. blevtill Delemskap ett ommer
igrund tidigaresig ställa påkunde tänkade att engagemangupp av

dåliga lönervarit orättvist, såsomde tyckte någotsamband med att
orättvi-Kvinnorna dock intebehandling.godtyckligeller tar egnaupp

0 finns fåtalmellan 45 och 55 år. Detkvinnornaflesta ärDe är ett som yngre enav -
flesta kvin-fåtal äldre.trettioårsåldern och Deantal ii tjugo- och även ärettett som-

ellerantal giftahemmavarande barn i kvinnornahar tonåren,gifta och ärettär avnor
fåtal kvinnor frånskilda och borbarn ochsamboförhållandebor i ärettutan ensamma

med sina bam.eller tillsammans
Åsa utförd intervju-Lundqvist och Arja Lehtotack tillvill riktaJag varmtett som

finns presenteradei avsnitt 6 ochtill de analyserbidragitoch även somema som
‘Z länder,vanligt förekommande i andrasaknasBland dessamotiv näm-ärett som

Medlemskap för defacklig organisation.gäller bli medlem idetligen att varensom
studie deförtroendevalda i något ansågfackligt Hanssonsintervjuade som opro-som

fackligstudie. svenska kontexten med höggäller Denblematiskt. Detsamma vår an-
jämföras kontext ihär. kan medspela viktig roll Dettaslutning kan tänkas t.ex.enen

organisation visar sigi fackligdär det bli medlemKanada och USA ett storatt en vara
1993.oproblematiskt val Briskin McDermott,intemedvetet-ochsteg ett men -
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hänvisar istället ofta till förhållandenutan för någon arbetskamratsor,
på arbetsplatsen.

Min väninna blev orättvist behandlad, företaget anställde en man
fick mycket lön min väninna varitän anställd längesom mer som

och de hade bakgrund. kämpadeJag och blev där-samma emot
efter tillfrågad med i styrelsen. händeatt Detta 1967vara

Citatet visar kännetecknandeett är för kvinnor arbetarsvar som som
mansdominerade arbetsplatser. Det i jämförelseär med manliga

kollegor inom eller liknande yrken skillnader mellan kö-samma som
och orättvisa behandlingar blir synliga. Erfarenheter frånnen - -

dessa mansdominerade arbetsplatserna där man hela tiden får visa att
duktig leder inte baraär till upptäckten orättvisor kanman utanav

bli hjälp i det fackliga arbetet.senare en
Endast fåtal kvinnorna berättadeett de anmält sittattav spontant

intresse. Oftast handlade det kvinnor hade några i sin när-om som
omgivning varit fackligt ellermaste politiskt aktiva. Dessa kvin-som

nämnde vikten såväl manliga kvinnliga förebilder oftastnor av som
inom familjen uppbackning under uppväxttiden.som

far jobbade både fackligt och politiskt han uppbackar mig
fortfarande och stolt samtidigt hanär vill min farsom vara

harJag under väldigtväxt enkla förhållanden så det liggerupp att
i hela min inte får något gratisatt måste slåsssyn man utan man
för få något och också slåss för behållaatt det.att

En kombination närhet till förebilder och socialiseringen tillav ett
visst habitus bidrar till dessa kvinnor bryteratt tradi-mönsterett som
tionellt känneteckna kvinnors handlingar.ansetts bryterDe med tradi-
tionen de initiativ och anmäleratt sitt intressetar tillgenom posten

förtroendevald. I övrigt så går kvinnorna kvinnligsom vägen mer —
de tills de blir tillfrågadeväntar och får och stöd frånuppmuntran
fackligt aktiva kollegor till fortsätta sittatt engagemang.

och fortsätta förtroendevaldatt som

Även skälen till varför dessa kvinnor har blivit fackligt aktivaom
skiljer sig åt, så de olika beskrivningarnaär varför de forsätterom
snarlika varandra. kvinnorDessa vidmakthåller sitt fackliga engage-

på grund de finner det stimulerandeatt och detmang av att äranser
positivt upptäcka kan någotatt att någon uttryckte det:man som

känner människa,att växer utvecklas. Manman man som man
ställs hela tiden infor problem och frågor måstenya nya som man

sig i och sig in i detsätta stimulerande fåärengagera att veta
vad händer och försöka lära sig och också kunna påverkasom
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och flerunder tidenlär sigsakkunskap,direktofta tarsaknarDe men
saknasberättelserkvinnornaspå sig.ansvarsfyllda uppdrag Ioch mer

användsfackligtvilkeninstrumentalitet, enligtden ett engagemang
0rdIstället blandaskarriären.för denredskapett som enga-egensom

Kvinnori berättelserna.erfarenhetkunskap ochnyfikenhet,gemang,
i sinutmaningarmedberikaserfarenhetertidigareberättar att somnya

fackligaytterligare Detochkunskapleder till ar-tur engagemang.ny
finns någotutveckling, detpersonligdel i attupplevsbetet ensom
denkunskapinnehållerLärandethela tiden. ävenlära egna orga-om

bi-möjlighetpåverka ochViljanarbetsplatsen. attnisationen eller att
tillmotivbland deocksåförändring etttilldra nämns uppgessom

med sittfortsätterbland kvinnorna. Defackligtfortsatt engagemang
ochutvecklanderoligt,tycker dedeså länge ärfackliga engagemang

finns.påverkamöjlighetende bedömerlängeså attatt
intervjuerna. Så härikvinnornasällankarriärOrdet nämns sva-av

anledningmedförbundsstyrelseimedlemdem är avensomen avrar
i facket:gjort karriärhon hadeansågtillfrågad honhon blev attatt om

kvinnorfråga hurdärsubjektivt.så Detdär är storDet är omen
förbunds-skulle tillmig jaginte bestämthadekarriär. Jag attgör
funderadepå. jagfunderadeingenting jag Detstyrelsen. Det var

mig.drivitdet harsaker, detförändrajag villepå äratt somvar

så här:kvinnaEn svararannan
migihop medgår intealdrig tänkt DetjagKarriär har göra. nog

karri-medpå vadberordetmed karriär,därdet menarmanmen
ambitioneringaharintresse. JagmigharJag rentengageratär. av

behärskaligger i kunnaambitionMinnågonstans.klättra attatt
kunnamöjligt ochmycket göraså ettfackliga arbetet attdet som

möjligt.arbeteså bra som

kanske viÄven såkarriär,har gjortbemärkelseobjektivbåda iom
beskrivafördet begreppetanvänderförsiktiga attbehöver närvara

iolikamångahar sättKarriärbegreppet använtsderas engagemang.
förbegreppetanvänderVissalitteratur.samhällsvetenskaplig att syn-

fokuserarandrasamhället, medanimobilitetensocialadenliggöra
inriktardefinnsyrkeskarriär. Detindivids ävenistadierolika somen

medingår tillsammansyrkesbanandärlevnadsbanaindividenssig på
förkap.1996,livssammanhang se Hansson,övrigaindividens en

Ävenkarriärbegreppet.användningar närolikabeskrivning re-avav
har begrep-diskuterasorganisationindivid ochmellanlationen enen

radialavertikala,rörelsemönster:olikasynliggöraföranvänts attpet
individersförför redogöraanvänds oftastcirkulära.och Begreppet att

Mångaorganisation.vissinombemärkelse,vertikali enavancemang,
och detkarriärordettillknutnaförväntningarochförutsättningar är

värjer sigkvinnornaförväntningardessajustdettänkaskan äratt som
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sitt avståndstagande från begreppet. sin artikelImot Dengenom
manliga karriärtidtabellen påpekar Gunnar Andersson detattsega

finns antal antaganden knutna till karriären: karriären bygger påett en
tudelning mellan familj och lönearbete i det här fallet mellan fackför-
ening, familj och arbete och den kräver organisationen alternativtatt
arbetsengagemanget prioriteras i familjen. Karriä-över engagemanget

kräver insats vad gäller tid och kunskaper.även storren en

Genom den arbetsinsatsen och kompe-stora attgenom exponera
visas samtidigt stark lojalitet organisationen. verk-Detens mot

ligt produceras på detta 1996, 189stora sätt.avancemangen s.

och fortsätter:

Arbetstider fasta och relaterade till de uppgifterär gränserutan
ska utföras och den ambitionsnivån. Tiden på såär sättsom egna

ställs till arbetets och karriärens förfogande. Deten resurs som
kan sedan gälla arbeta efter kontorstid, befinna sigatt resa,
vidareutbilda sig eller utföra arbete i hemmet. Kvällar ochatt
helger används ofta till förberedelser, utarbetande strategierav
eller till tidskriftsläsning och kurser. 1996, 189s.

Andersson visar allt familj, kontakter med förväntasandraatt - -
underordnas organisationens krav och den allt vadgörsom som
fordras får kanske möjlighet till förbättra sin position i framtiden.att
Karriären innehåller med andra ord instrumentell rationalitet,en som

sin utgångspunkt i tänkande utifrån utbytesrelationer. Itar ett
kvinnornas berättelser återfinns accepterande denna påett av syn
karriär, samtidigt avståndstagande från detta ideal vad gällerettmen
det ställningstagandet. De det intresse,ärattegna anser engagemang,
den positiva uppmärksamheten och möjligheten påverkaäven att som
bidrar till deras fortsatta bestämmer sig dock inteDe påengagemang.
förhand för vad de vill och de vill påverka. skäl till varförEttatt annat
de inte använder ordet karriär för de begreppet bärär att attanser en

prägel.manlig kvinnornas berättelserI återspeglas antal olikaett
karriäwägar. finns de harDet gjort traditionell förtroende-som en
karriär. börjathar då med mindre och lokala inomDe uppdrag klub-
ben eller sektionen, sedan har lett till flera uppgiftersom samma
nivå därefteroch till parallella uppdrag avdelningen ioch den loka-

styrelsen, till exempel kassör eller ordförande. finnsDet ävensom
andra rörelsemönster. Kvinnor kan till exempel klättra uppåt till för-
bundsstyrelsen eller till andra på centralplan för sedan återgåposter att
till lokal eller regional nivå.arbete kvinnornas berättelser finnsI

3 1996 skiljer mellan olika fackligaHansson karriäwägar: tjänstekarriären, för-tre
troendekarriären och ombudskarriären. denna studie fokuserasl endast förtroende-
karriären.
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det med andra 0rd ingen entydig rörelse uppåt i hierarkin eller inåt i
fackliga karriären framstårorganisationen. här i mindre utsträck-Den

avvägning mellan den och organisationens instru-ning som en egna
mentalitet, den visar sig kontinuerligt vägande detettutan mer som av

fackligapositiva det negativa i det fackligaDenengagemanget.mot
framställs inte heller i intervjuerna isolerad från individ-banan som

i vilka omsorgsrelationer och lönear-övriga livssammanhang,ernas
bete ingår.

karriärvägar skiljer sig med endast fåtal undantagKvinnornas ett-
karriärideal bär manlig prägel. gestaltar sigfrån Deras vägarettsom-
samtidighet och parallellitet Andersson,enligt 1996, 192 ochs.

lång rad avväganden där sfärer särskild betydel-består ärtreav en av
fackliga sfären, lönearbetssfären omsorgssfären.den och Derasse:

förhandlingarkarriärer också kantad kontinuerliga med å si-är av ena
arbetsgivaren och å andra sidan familjen maken och barnendan -

ibland föräldrar och inte alltid forvänner. Detäven utrymmeges
i samtliga sfárer, eftersom det ofta handlar tvingasdeltagande attom

med sitt liv. finns fåtal kvinnorprioritera for hinna Det haratt ett som
anledning sitt fackligabort barn med finnsvalt Detav engagemang.

yrkesarbete eller fackligade istället har valt bort uppdrag desamtsom
sig för fortsätta med de uppdrag de har för närvarandebestämt attsom

sig uppdrag.och inte påatt ta nya
det finns inget entydigt hos kvinnorna. detmot OmMen mönster

sådant så kan det kännetecknas heterogenitet igår spåra någotatt av
karriärer. Heterogeniteten begränsas dock samtidigtkvinnornas av en

domineras visst karriärideal. Olika kvinnors karri-kontext, ettavsom
sig beroende deras familjesituationer ochärbanor skiljer åt om-

försöker kombinera lönearbeteoch huruvida de att ettsorgsansvar
med sina fackliga uppdrag.

intresse i det här sammanhanget skillnader i de möj-Av ärstörst
begränsningar finns inom den kontextligheter och utgörssom som av

olika nivåer inom fackförbunden. organisatoriska kontextDen som
för förtroendeuppdrag lokal och regional nivå skiljerbasenutgör

vilken de kvinnliga förtroendevalda invalda isig från den inom ärsom
förbundsstyrelse befinner sig. i det följande förstJag ämnar att pre-

de kvinnliga förtroendevalda lokal och regional nivå ochsentera
sedan fortsätta med berättelser kvinnor central nivå har låtitsom

framställningmig del denna kvinnornas fackligalta presenterasav.
och i relation till deras övriga livssituation.sättsengagemang
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6 Förtroendeuppdrag på lägre och mellannivå

På lägre och mellannivå har de förtroendevalda kvinnorna olika upp-
drag. flestaDe har åtminstone 5 uppdrag vissa har fler l0.änmen
Kvinnornas dagar olika beroende på i Sverige deut ärser var som
verksamma och bosatta, vilka uppdrag de har åtagit sig, hur derassom
övriga livssituation hur aktivt de arbetar med sinaut uppdrag.samtser
Även yrke, utbildning och relationen mellan lönearbete och facklig
verksamhet skiljer sig mellan kvinnorna. Vissa arbetar halvtid med
sina fackliga uppdrag, och andra arbetar mindre. fåtalännu Ett för-är
troendevalda på heltid. Trots allt finns det ändå vissa aspekter ärsom

för dem.gemensamma
Relationer till andra något självklartär kommerett sättsom upp

i kvinnornas berättelser. Det gäller relationer till och samarbete med
förtroendevalda och tjänstemän och speciellt samarbeteäven med
medlemmar och arbetskamrater. Andra begrepp ofta återkommersom
i intervjuerna omsorg och närhet.är Det gäller då omsorg om
den andra. förstal hand begreppetnämns i relation till för-omsorg
bundsmedlemmarnas behov och krav. Denna kan relate-ävenomsorg

till demokrati-begreppet, begreppet inteäven användsras om av
kvinnorna själva. Här inte demokrati i betydelsen valdavses repre-
sentation, demokrati står för förhållningssättutan hos de fack-ett
ligt förtroendevalda kvinnorna. pläderarDe för demokrati attgenom
de fackliga frågor behöver förankras hosatt medlemmarna ochanser

det vikt dessas hörs.är finnsatt Det derösteratt explicitav som mer
uttalar viss rädsla inför där möjligen tvåett systemen en personer- —
sitter inne med all kunskap. Man dylikt har inne-att ett systemanser
burit för mycket makt koncentreras till de förtroendevaldaatt och till
ombudspersonerna och detta har bidragit till felaktiga formeratt av

Ävenmaktutövning. kvinnornas önskan förändra tudelning-attom
mellan icke aktiva medlemmar och förtroendevalda aktualiserasen

här. Utifrån konkreta exempel beskriver de försök har gjorts attsom
sprida kunskap och kompetens till medlemmarna. I samband med
detta synliggörs dock problem. Intervjuerna har gjort medett som
medlemmar inom fackliga organisationerna påvisar blandningen av
höga krav depå förtroendevalda och ointresse för den fackligaav
verksamheten. flestaDe medlemmar passiva, det vill de beta-är säga
lar bara sina medlemsavgifter. Vissa kan på inga villkor tänka sig ett

då de mycket kritiska både till hierarkinär inom facketengagemang
Ävenoch till de fackligt förtroendevalda själva. medlemmar intesom

kritiska och de förtroendevaldaär bra arbete villatt gör ettsom anser
inte sig. Dylika förhållningssätt tillåter därför inte denengagera mer
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eftersträ-kvinnliga förtroendevaldaförankringendemokratiska som
var.

berättelser,så fokuserar kvinnornasdet fackliga arbetetVad gäller
medlemmarkontakter med andrai olika uppdrag,innehålletutöver -
fackligabeskrivningar deförtroendevalda ocksåsåväl ar-avsom -

beskrivs itill exempelArbetsformerna,betsformerna. möten, mest po-
fackliganivå i dentycks det dennasitiva Det atttermer. orga-som

kännerför initiativ. Kvinnornafinnsnisationen attett utrymme egna
frågorarbeta med deförhållanden och de kanpåverkade kan att som

arbeta med-derasintresserade och närade sätt attär som passarav
kontaktviktigt arbeta idetflesta näralemmarna. De är attattanser

samtidigt delaaktivera dem ochförsökimedlemmarnamed attett
arbete isjälva dettaKvinnornasina kunskaper.med sig attmenarav

förför kvinnorbättre lämpatmed medlemmarnasamarbete änärnära
ställer sig i den egenskapenofta specialister ochiställetblirMänmän.

relation till medlem.itill slags motpartförhållandei än enenmer
det handlarprincipiella och har svårtoerhörtMän att attär omse

viktigt hittadetvi kvinnor tyckermänniskan, medan är attatt
lösningar.bidra tilllösningar och

beteendensina manliga kollegorskritiska tillkvinnornaVissa ärav
förför mycket ochtalarfackliga De ärmännenmöten. att om-anser

handlings-tiden till draför mycketanvänderständliga. De att uppav
aldrig kommerförhandkvinnornariktlinjereller vetsomprogram

kritik tillleder inte dennai verkligheten. Intressantfungera ettatt nog
hur det fackligagår till ellerde fackligaifrågasättande hur mötenaav

fackliga organisationenBeskrivningen denorganiserat.arbetet är av
kvinnornas berättelser.och hållet isaknas heltdiffus ellersåär rätt

rörel-vardag, berättar dekring sinreflekterarkvinnornaNär om en
relation mellanoch familj.lönearbete Dennafackligt arbete,mellanse

ordalag,hand i positivaframställs i förstaoch sfärerområdenolika
konkreta be-fungerade helhet. denMennödvändiga delar av ensom

Vardagen ochflera aspekter.innehållervardagenskrivningen ävenav
de fackligaofta otillräcklig. Bakomupplevsbegränsade tiddess som
svårtkarriärkraven harosynligafinns deuppdragen attnästan som

förfogande.till sitttid kvinnorna harbegränsademed denihop som
tids-arbetstider,oregelbundnabeskriver erfarenheterKvinnor avav

och delkvällarbrist, resor.av ensenaav
helger.i veckan och allatvå, kvällarfjol varjag borta nästanl tre

och dådel kan i fem dagarkurserdet allaSedan är varaen-
annat ortett

ikvällarinnan och bortafyra dagar i veckanjobbadeJag trevar
Året då jag ändå inte räk-stentufft och harveckan. Detrunt. var
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med och helgerna därför skar jag minnätternanat ner
fackliga tid.

fackliga arbetet kräver med andra 0rd tid kvinnornaDet vadänmer av
de faktiskt har. visar sig kvinnorna väljer olika strategier förDet att att
få tiden räcka till. strategi går skära antingenEn sinaatt attut ner
fackliga Iönearbeteuppdrag, sitt eller sina uppgifter inom familjen.

dagiskastades mellan och min familj och mellan fackexpedi-Jag
tionen och gjorde inget bra jobb någonstans dåoch var man

sig förbestämma vad ville på. Familjentvungen att satsaman
ville jag givetvis så valet stod mellan dagis och facketsatsa

migoch det ramlade och uppgifter så jag bestämdemer mer
mig för facket, jag dagis dag i veckan, det viktigtär ärmen en

ha kvar kontakten med verksamheten har det fackligaatt annars
någon funktionarbetet inte längre och jag tycker det roligtär att

träffa mina arbetskamrater och barnen.

strategi nämndes redan tidigare iEn nämligen dentexten, attannan
livssfär. kanvälja bort någon Det här gälla Iönearbete, familjäven

såväl det fackligaeller omsorg medvetnaDe ärengagemanget.som
sina karriärmöjligheterde begränsar de väljer bort fackliganärattom

sådant val bryter nämligenuppdrag. den lojalitet förvän-Ett mot som
inom organisationen. Ytterligare strategi kan discipline-tas atten vara

sig prioritera ellersig, lära lära sig be andra hjälp:att att att attra om

måste disciplinera sig. harjag gjort. harjag bestämtMan Det Nu
måndagar blir min fackliga dag och då sköter jag allt -jagatt

träffar styrelsen, det och arbetsgruppen dist-AU och detär ärsen
riktsmöte och deras Sen kan jag gång i veckanAU ta extraen

något kommer och inte tilldet kanär vänta nästaom som upp
inga andra kan, då fårjag migdag eller om anpassa

Sista delen citatet visar denna disciplinering inte alltid möjligärattav
Kvinnans uttalande synliggörgenomföra. aspekt.ävenatt en annan

har bestämt sig för saker visstHon hon hargöra sätt,att ett men
samtidigt redan planerat för det inte skall gå genomföraatt att
grund hon förväntar sig bli avbruten. villJag kallagärnaatt attav
detta för kvinnligt förhållningssätt, det ändå med vissgörett tve-men
kan därför jag inte har analyserat berättelser. Justännu männensatt

mellannivå inom fackligadenna den hierarkin blir förväntningar ett
kvinnligt förhållningssätt tydliga. direktkontakterDe mellan med-
lemmarna och de förtroendevalda finnshär innebär krav deattsom
sistnämnda i sitt arbete skall inriktade omhändertagandeettvara av
andra. bär kvinnlig prägel och kräver till-Denna omsorg, som en som
gänglighet, begränsa i tidsvår se Davies, 1996:är ävenatt

Vi arbetar hela dagarna med människor kommit i kläm ellersom
dåligt någotmår skäl Vi kvinnor, släpper inte tagetav som
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frågor vill verkligendet gäller fackligakillar gör när utan
Killarna kan lyfta detförändring och det bränneruppnå ut oss.

rationella.icke-känslomässigt plan ochtill ett vara

lösningar de problemfår finna individuellaKvinnorna lov att som
inte räcker till. Människor i denmed tidenuppstår i och att annars

arbetsplats-ställer både i hemmet och påomgivningennärmaste upp
en:

blirfrämst ha jättebra familj intemåste först och somenman
självgående.måste väldigtirriterade borta. Denär är varaman

går alltid först. Igårfår heller inte slarva.jag UngarnaMen
ocksålenmed sak.och sådant härgjorde läxorna Det ärmat

och såoch ha matlista två veckorfår rationellMan envara
påkommer jag inte hem läser dehandlar jag för två veckor och

matlistan vad ska görassom

disciplinera sig. kunnaalltid med enbart Förräcker inteDet att ut-att
blirbehöver de hjälp andra.föra sina fackliga uppdrag Detäven av

kunnainnebär problem för kvinnornahär synligt detåter attettatt
traditionella förväntningar betyder detdesig bortom attröra som

finnsframför allt. det traditionellaskall prioriterasfackliga I synsättet
för skall kunnaantagandeinbyggtäven attett att enga-en personom

skillnadensin tid. densig så måste någon Men gent-storage avgera
livsform här det inte just kvinnantraditionell ärär attemot meren

andra blir indragna.sin tid, Dessaförväntas utan personerge avsom
arbetskolle-och föräldrar ochäkta barnandra är män, ävenpersoner

gor. i olika situationer föderställer ochandraAtt tar ansvarupp
kvinnorna. gnagandedåligt hosdock visst Detta samvetesamveteett

individuellt för.de självadet återär etttar ansvarsom

på nivåFörtroendeuppdrag central7

kvinnliga medlemmar i för-skillnader mellanföreliggerDet även
till deblir här åter viktigt hänsynbundsstyrelser. Det äratt ta var

olika uppdrag arbetar med och huroch bosatta, vilka deverksamma
livssituation gestaltar sig.deras övriga

Såvälinvaldes i styrelserna utifrån antal kriterier.Kvinnorna ett
roll. Enligt kvinnornaregion, ålder kön spelar härbransch, ensom

andra, informella, kriterier bety-själva finns det äräven mer som av
räknas lagom inte kontroversiell,delse. Sådant är attattsom vara

förknippar valetstabil familjesituation. Få kvinnorgift och ha envara
med den kompetensen. tycks handlatill förbundsstyrelsen Detegna

M förtroendevalda lever i kan betecknaskvinnliga någotVissa de mot-som somav
äktenskap baserad komplementaritettill det traditionella se Parsons,ärsatsen som

1949.
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ha visst och viss inställning till sitt fackligaatt ettom engagemang en
uppdrag. gällerDet visa sig tuff och lika braatt männen.vara som
Samtidigt det viktigt inte kännerär sig avmaskuliniserademännenatt
se Ledwith Colgan, 1996även

kvinnor med makt starkare kanDet såär än männen. attvara
de har fått slåss ganska mycket har gjortvägen attupp som

har blivit den här starka individen medan inte harmännenman
behövt det kommerMan inte dit trevlig ochattgenom vara
snäll måste finnasDet nånting också, för de härannat
kvinnor så trivsamma för herrarna de släpperär männensom

framaldrig de fortfarande kvar i de ingetärutan är attgrupper
de förblir där.satsa utan

Kvinnorna bär sina erfarenheter från tidigare fackliga uppdrag lo-på
kal och regional nivå med sig de börjar arbeta centralt. Vissa be-när
håller sina lokala uppdrag oftast ordförande samtidigt desom som
arbetar centralt. jämförelseEn mellan de nuvarande uppdragen och de

de tidigare har haft blev därför viktigt inslag i intervjuernaettsom
med de kvinnor sitter i förbundsstyrelsensom

Kvinnor på denna nivå berättar utförligt sina olika uppgif-mer om
sitt deltagande i sina representationer och sittmöten, resandeter, än

vad kvinnor arbetar på lokal och regional nivå.gör Med denärsom
valts i förbundsstyrelsen sker något kan benämnas rö-som som en
relse från relations- till uppgiftsorientering. Enligt kvinnorna föränd-

innehållet i det fackliga arbete delvis grund idéer ochattras av
handling plötsligt blir åtskilda, delvis också för arbetsdelning-attmen

mellan förtroendevalda och tjänstemän blir tydlig. de i lo-Dären mer
kala och regionala uppdrag hade eller har konkreta uppgifter, såmer

det det centrala kansliet sköter dessa arbetsuppgifterna.är nu som

skillnad förDet jobbar lokalt såär rätt detnärstor ären man
så både kommer på idéer och beslutar verkställa dem.att attman
Sedan kan ansvarsfördelningar mellan olika ledamötergöraman
i styrelsen, det skiljer centralt harär att ett stortmen som
kansli med anställda

jättestor skillnad.Det Lokalt har jag bara till minär hjälpen
förtroendevalda.andra Centralt har kansli bereder allaett som

frågor och lägger fram dem bordet. har inget inflytandeJag
kansliet det presidiet har inflytande.över utan är Det ärsom

mycket enklare för mig ordförande lokalt driva ochatt ta tagsom
i problem och komma vidare i min lokala avdelningsstyrelse. Där
förfogar jag alltså och alltihop,över resurserna, personerna men
här sitter heltett sättannatuppe man

Innehållet i det fackliga arbetet förändras också i och med att upp-
dragen på central nivå utförs långt ifrån den tidigare arbetsplatsen.
Uppdragen kräver och kvinnorna har oftast inteett annat engagemang
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längre direkta kontakt med medlemmarna tidigare. Densamma som
dagliga för andra viktigt inslag i arbetsdagenettomsorgen som var

Ävenblir mindre framträdande. kontakten med andra förtroendevalda
uttryckte det:minskar. någonSom

första gången jag hamnade ihelt chockadJag när ettvar
eller märks intesammanhang där varken eller attman syns man

social relation till någon Lokalt kännerhade annan. manens en
alla

styrelsemedlemmar i form tele-viss kontakt med andraTrots aven -
emellan ganska be-fonsamtal och brevväxling så kontakten demär—

finns de bland de kvinnliga medlemmarna i förbunds-gränsad. Det
ensamhet, avsaknadtalar känslastyrelserna ävenav avsom om en

utbyte erfarenheter med andra kvinnor.diskussioner och ettav av

träffas gång i månaden på där emellan harVi mötena, manen
ganska arbete.inga kontakter alls det ärnästan utan ett ensamt

sig ganskakännerMan ensam.

liknar derörande det fackliga arbetet på högre nivåerBerättelserna
sinanivåerna. Kvinnorna framhåller ofta åtag-från de lägresom gavs

det fackliga arbetet utveck-anden i positiva ordalag och ärattanser
utmanande. arbetsdagama varieran-stimulerande och Attlande, är av

positivt. Dockoch innehåll beskriver de också någotde längd som
presenterade tidigare, nämligen ti-framträder här det jagäven attsom

de har förtill. Kvinnor på denna nivåden inte räcker även attanser
för för de skalloch de tvingas till många avbrottmycket göra attattatt

viss olustarbetsuppgifter. tillkännager ocksåhinna slutföra alla De en
relation tillmed sina barn och sittinte hinna Iumgänge,över att osv.

familjen återkommer ordsin vardag inombeskrivningar sammaav
prioritering och stöd/hjälp. någondisciplinering, Somtidigare: sasom

hemförhållanden för kunna fortsätta medstabilamåste haman att
fackliga uppdrag.sina

begrepp i kvin-och rationalisering också centralaDisciplinering är
sina arbetsdagar:beskrivning avnornas

någon slag koll vadbörjar oftast med jagDet övergöratt som
det så det finnsunder dagen för oftastmåste är tyvärrgöras att

så får ständigt prioritera vilkasaker måste göras attsom man
Ofta finns det vissa sammanträdenarbetsuppgifter gör. somman

måste på. Vissa förhand-inbokade under dagenär som man
och det oftare två eller tvåvissa kontakter börlingar, ärtassom

Mellan dem måste jagsammankomster varje dag.sådana än en
intebl.a. medlemskontakter. någondel förberedelser, Hargöra en

telefon-så ligger det ofta mängdnått mig jag varit bortanär en
iblandOch det också så detmåste lösa...lappar är attmansom

till.problem jag måste ställning Detfram akutakommer tasom
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jag försällan hinner använda tiden gå in iär att ett mer
framförhållande arbetssätt utreda, det hinner jag inte.mer
Mycket tid går till handleda och leda andra fackliga företrä-att

vidare.dare och tips hur kange om man

Diskussioner den fackliga organisationen och då speciellt derörsom
formella reglerna för sammanträden och för deltagande i andra organ

olika arbetsgrupper blir framträdande iochsåsom TCO, PTK mer
Organisationen beskrivs hierarkiskt organise-dessa intervjuer. som

Spelregler. kvinnor dennarade och med tydliga antal benämnerEtt or-
manligt hierarkisk. Då det gäller deras beskrivningganisation som

central nivå det struktureringende hålls påmöten är ärsomav som
påfallande. berättar med antal människorDe möten ett stortmest om

förtroendevalda såväl tjänstemän, hardeltar möten somsom ensom
ofta lång. All dennadagordning och talarlista mycketärsomen

frågor och tillåter inte alls tid förutesluter diskussioner ochstruktur
berättar de känner sig de skallreflektion. Kvinnorna att attpress

talar mycket och de endast vadsnabbt,tala även männen uppreparom
också de uppleverKvinnorna delgerandra har männensagt. att som

sig.medan de själva har svårare hävdasjälvsäkra, Mötetsattmer
för det vissa har benämntuppläggning inte ettutrymme somger

jag funderatspråkbruk: jag undrar ... eller harkvinnligt överom
jag ....., atttror

kvinnligalyfta fram motsägelse i materialet.vill jag DeHär en
makt i formell mening och ledare i tradi-förtroendevalda har ärmer
paradoxalt kvinnorna derasbemärkelse,tionell attmen nog anser

i jämförelse med deras möjlighet tillhar minskathandlingsutrymme
Mötestillfällen in-den regionala nivån.den lokala ochpåverka påatt

reglermed manliga värderingar ochstrukturnehar normer, somen
det svårtmissgynnar kvinnor. Kvinnor känneroch ärattmängynnar

inte det minskar derasoch deutanför dessagå görattatt genomramar
sammanhang. låg- och mellannivåer-påverka i dessa Påmöjlighet att

finnsinte organiseratfackliga arbetet på Härdet sätt.är sammana
diskuterasinformella samtal och dessa nivåertillmöjlighet mer

arbetsplatsförankrade kvinnornaochfackliga frågor är som ansersom
de harpå regional nivåviktiga frågor. Kvinnorna även attär anser
omde-dem. Centralt sker däremotarbetsformerfunnit enpassarsom

utestängande kvinnornasoch i förläggningfiniering frågorna ett avav
det finnsförbundsstyrelsers diskuterasinitiativ. På möten somegna

Jämställdhetsfrågor,frågor.och allmännadagordningen sommer
dock enbart dessaväsentliga, diskuteraskvinnormånga näranser

erfarenheterockså dedagordningen.finns med på Det nämns att som
försvinna grundnivåerna riskerar påfått de lägrede har på att av spe-

den tydliga arbetsdelningen.expertifieringen ochcialiseringen,
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medvetenhet bland kvinnorna,Denna deras möjligheter till in-att
flytande begränsade, har lett till olika strategier bland dem. Vissaär
har valt sig till de manliga medan andra har för-att anpassa normerna,
sökt antingen bryta dessa eller använda sigatt mot attnormer av
dessa. kvinnorna hon iblandEn i viktiga ärenden lå-nämner attav - -

föramanlig kollega hennes talan. vänder sinHon medvetenhetter en
kön påverkar den fackliga tillpraxis sin fördel, honävenattom om

fortfarande fackligaspelar med i de spelreglerna. förekommerDet
ifrågasätterkvinnor dessa Spelregler.även som

Även finns dennadet medvetenhet bland kvinnorna, så finnsom
samtidigt försök förändradet uttalade de fackliga organisation-att

hierarki och arbetsformerderas till kvinnovänligaerna mer orga-- -
nisationer. Traditionella organisationer består och dessa är, som en

kvinnorna uttrycker det: manliga och rigida tillåterdeäven närav en—
viss handlingsfrihet.

Några avslutande reflektioner8

har jag beskrivit fackliga karriärer förOvan kvinnliga förtroendevalda
jag situationen för kvinnligaoch har belyst förtroendevalda på lokal,

regional såväl central nivå inom Lärarförbundet minoch SIF. Isom
tolkning intervjuer kvinnliga förtroendevaldamed har jag utgåttav
från beskrivningarkvinnornas och berättelser samtidigt jagegna som
har försökt lyfta fram relationen mellan individuella kvinnor, derasatt
totala livssituation där familj, lönearbete fackligaoch uppdrag spelar-
viktiga roller och de fackliga organisationerna och deras strukturer-
och kulturer.

finns inget stöd i intervjuerna för detDet resultat förekommersom
i tidigare forskning och går på kvinnor inte sig ledar-ut att tarsom
skapspositioner grund de saknar ambition, felmod, haratt ut-av
bildning prioriterar familjeller och framför arbete och fackli-omsorg

uppdrag. finns många olika karriärvägar bland kvinnorna ochDetga
dessa skiljer sig från den traditionella bilden den fackliga karriärenav

vertikal rörelse inom viss organisationuppåt och någotsom en en som
endast berör den fackliga organisationen. finns antalDet ettsom

kvinnor har gått den traditionella flestasde karriär-vägensom men
komplexa och innehåller olika och ställnings-vägar är momentmer

taganden. finns kvinnor begränsat sin fackligaDet karriär till desom
lägre nivåerna inom visst fackförbund och de fortsatt sin kar-ett som

5 Bland uttalade försök föranvända könsanalyser påverka förändring inomatt att
fackliga organisationer finns: Veckan damlaget makten TCO:snär tog av program-
område för jämställdhet 1991 och Om fick bestämma. sammanställningEnvi av
visioner framtagna kvinnor i SIF I992.av
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riär till ledande positioner. de sig beroende innehålletHur irör är av
fackligasjälva uppdraget, den kontexten och övriga aspekteräven av

liv. analys komplicerar tidigare forskning kvinnorderas Denna om
fackföreningar. mycket forskning skiljs fackföreningar,och I annan

familjenfamilj och arbetsplats åt. sker i hin-Det utgöra ettsom anses
fackligtder för fortsatt Genom fackföreningar isättaattengagemang.

där familj och arbetsplats ingår, tydliggörs det inteäven atten ram
iställethandlar hinder överväganden ibland leder tillutan omom som
situationer tillvissa beslut och i andra leder andra beslut och åtagan-

den.
vuxit fram i föreliggande artikeln komplicerarbildDen som

forskning hittills framkommitmycket den kvinnor ochsomav om
fackföreningar. Då denna forskning har utgått från vissa ontologiska
antaganden organisationer manligt hierarkiska och deäratt attom

jag här försöktmissgynnar kvinnor, så har visa det fack-att att att ett
förbund hierarkiskt uppbyggt inte behöver betyda all verksamhetär att

finns detta förbund nödvändigtvis återspeglarinom denna manli-som
hierarki. dessa andra studier den fackliga hierarkin för givetDå targa

försökthar jag i stället synliggöra attkön relevant för nå för-äratt att
ståelse dessa fackförbund. kön både skapas i och bi-Jag attav menar
behålls i dessa organisationer, könsrelationer sig olikapåatt termen

förbund beroendeinom dessa på i hierarkin någon befinnersätt var
sig. finns tydliga skillnader i kvinnornas berättelser hur deDet av
fackliga organisationerna begränsar och olika förpå derasöppnar sätt
agerande olika nivåer. flesta kvinnor central nivå harpå Det som

mötesfonner arbetsförhållandenintervjuat och denna nivåattanser
missgynnar dem, medan de flesta kvinnor lägre och mellannivåer

det finns möjligheter till omdefiniera de fackliga arbets-attattanser
i de fackligaformerna och innehållet uppdragen dessa nivåer. Det

kvinnors berättelser visionerockså i dessa framtida arbets-är som om
former nätverksliknande mindre finns.och byråkratiskaär mersom
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på låg nivå och kvinnligt-

ELISABETH SUNDIN

Syfte och metodl

Syfte ledarskapets förutsättningar på låga nivåer-
jämförelse mellan kvinnor ochsamt mänen

Ledarskap, och det finns någon skillnad mellan kvinnors ochom
leda, intressant både vetenskapligamäns sätt är och politiskaatt av

skäl och både utifrån ekonomiska och könsteoretiska utgångspunkter.
Svårigheterna något, på vetenskapligavisa grunder, har,att som
framgår flera de övriga antologibidragen varit, och är stora.av av
Svårigheterna hänger med arbetsmarknadens könssegrege-samman
ring. helt enkelt inteDet sak ledareär för daghematt ettsamma vara
och mekanisk kvinnligaverkstad. Därtill kommer många leda-atten

finns inom semiprofessionella sektorer, vård och därt.ex.re omsorg,
lång, eller medellång, utbildning stark insocialisering i yrketger en

ävenledes inbegriper ledarskapets utformning. Både sektorernasom
dessoch ledarskap kvinnligt könsmärkta, någotär drabbarsom
där verksamma här artikelnDen bygger.även på studiemän. en ge-

nomförd i handelsforetag. Handeln visserligen domi-ett är numerärt
nerad kvinnor kan inte ha starkt kvinnligaav men anses samma
könsmärkning många andra kvinnligt dominerade områden så-som

vård- och Yrkesbestämningar med manliga epitet såsomsom omsorg.
handelsman och korvgubbe förekommer.t.ex.

aktuellaDe studierna genomförda inom Svenskaär Pressbyrån AB
och fokuseras på de vid företaget anställda pressbyråchefema, dvs. de

chefer för pressbyråbutik begreppet kioskärpersoner som en an-
vänds inte längre. ochFöretaget dess chefer denna nivå tycks vara

för uppgiften studera kvinnligt och manligt ledarskap idealiskatten

Kvinnliga används här med kvinnor vilket inte helt korrekt. Avsynonymt är
sammanhanget framgår förhoppningsvis vilken betydelse kvinna/kvinnor,som
kvinnlighet, femininitet respektive man/miin, manlighet och maskulinitet
har. utvecklingFör hänvisas till Alvesson 1997 och Johansson1997.tematen av
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produktsortiment,butikerna harAlla ägare, sammasammagrupp:
finns spriddakoncept.marknadsföring kort Desagt, sammasamma

regel, förhållan-personal har,chefer ochlandet. Bådeirunt somom
inomförberedde dem för arbeteinte direktutbildningdevis kort som

och harpressbyråchefema sådominerar blandKvinnordetaljhandeln.
pressbyråchefer litetmanligatid. Antaletlängre ärgjort under menen

könsför-syftande till jämnarejämställdhetspolitik,aktiv engenom en
det skallfinns förhoppningari företaget,alla nivåerdelning på attom

ocksåuppgifter i utförlig,dessaåterkommeröka. Nedan menmera
för dis-pressbyråchefer underlagform. Gruppenmodifierad attger

kvinnodominerad sektor påförutsättningar iledarskapetskutera enen
jämför-förföränderlig tid, ochnivå iförhållandevis låg göraatt enen

fall detledarskap. dettaoch Imellan kvinnors männenelse ärmäns
dock inteverksamhet,kvinnor domineradikommer somen avsom

andra så kalla-omsorgsuppgifter mångavård- ochprägladär somav
offentliga sektorn.framförallt inom denverksamheterde kvinnliga

kvinnorna på deleda Hurefter kvinnornas sättTar attmännen ser
kollegoma/kvinnoma Te-männennytillkomna Hur männenser

realisering ochförutsättningar,ledarskapetsbådeföljaktligenärmat
image.

denberoende kon-resultatengenerelltsyfteArtikelns är avmen
organisa-ord vilkenmed andraempirin hämtas,vilkenfråntext
Svenskabåde företagetDärför måstestuderats.tion/företag som
allmäntlåg nivådetaljhandeln och ledarePressbyrån AB, mera

med det först-och avslutardet sistnämndabörjar medVipresenteras.
specifika. Allraallmänna till detfrån detdärigenomoch gårnämnda

och denexempelföretagetuppgifterdock någraförst lämnas me-om
tod använts presenteras.som

undersökningsmetodochexempel/företagVal av

stude-anställda denföretagdetPressbyrån AB utgörSvenska är vars
gruppen vilketoberoendespecifikt företag,användarade Att ett av

arbetslivetmetodval. så kalladeviktigt Detföretagdetta ut-är, är ett
arbetsplatser.företag och Ar-organisationer,antalgörs ett stortav

horisontellt, ska-vertikalt ochkönssegregering, bådebetsmarknadens
fåutspelas i dessa. Försegregeringsprocesserde attsomgenompas

detoch diskuteraalltså studeraarbetslivet måstebild somaven
arbetsplats-de konkretaorganisationerna, dvs.ochi företagensker

2Både ställt sina kun-har beredvilligtanställda alla nivåeroch påPressbyrånsägare
skyldig för tillmötes-dem tackförfogande. Jagtid till mittoch sin ärskaper stort

hjälp.gående och
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Vilken organisation tjänar exempel kan egalt, ef-ema. som som vara
överallt. Då valettersom äger organisation väl träf-processer rum av

fats måste dock organisationen beskrivas väl eftersom ut-processerna
spelas i etablerade organisatoriska strukturer och kulturer. För for-att
stå måste därför den konkreta organisatoriska miljön och historien be-
skrivas då syftet generellt.även är En anonymisering hade varit att
föredra för inte skall förleda till slutsatsenatt dessanamnet att pro-

enbart utspelas det namngivna företaget. Då Svenska Press-cesser
byrån harAB så många egenskaper lätt känns igen varjesom av

svensk har jag dock valt företagets fre-attvuxen attange namn men
kvent använda andra beteckningar såsom undersökningsföretaget,
företaget för markera det generella i frågeställningen.etc. att Jag
vill också inledningsvis markera Svenska Pressbyrån inteABatt är

företag i jämställdhetsavseendesämre andra företagett och organi-än
sationer. kommerSom framgå fortsättningsvis kanske kan hävdasatt

företaget i många avseenden bättre. Trots detatt är utspelas däräven
hierarkiserings- och segregeringsprocesser.

landet fannsI vid undersökningstillfället, 1996/97, cirka 400
pressbyråbutiker. hälftenDrygt dessa drivna i regi, dvs.av var egen
de ägdes och drevs Svenska Pressbyrån AB med anställd personal,av
och resterande med franchisetagare. härDen artikeln handlar deom

enheterna. Anledningen till exkludera franchiseenheternaatt äregna
två: franchisetagarna sig främst företagare och de iärser som egna
allmänhet mycket små med ofta ingen anställd franchisetaga-utöver
ren/na och deras familjemedlemmar. Eftersom fokus i den fortsatta
framställningen ligger på de frågor berörde på ledarskap ärsom synen
så små enheter mindre intressanta.

decemberI 1996 utsändes enkät till alla pressbyråchefer ochen
franchisetagare inom Svenska Pressbyrån AB. delenFörsta berörde
de svarandes personliga bakgrund såsom ålder, utbildning och tidiga-

yrkesverksamhet. Frågor rörande incitament till bli chef bildadeattre
övergång till frågor rörande arbetets innehåll och utförande. Hur ut-
nyttjas och upplevs relationerna till andra nivåer och enheter inom fö-
retaget Hur mycket tid vecka måste lägga på administra-per man
tion Pressbyråbutiken: hur den vilka konkurrenter harär denstor
hur framtiden för butiken vilka anställda finns och hur rekryte-utser

de Flera frågor rörde ledarskap i allmänhet också ledarskapras men
inom Pressbyrån i synnerhet. En rad frågor, besvarades med attsom

position på sjugradig skala från instämmer inte alls tillettange en
instämmer absolut,sju användes för få frågor denatt typsvar av

relaterades för på kvinnorsutröna ochsamt att mänssom ovan synen
relationer till överordnade, till anställda generellt och i vissa speciella
relationer föroch vissa speciella arbetsuppgifter. Frågor rörande
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Enkätenformuleringar.i fleraledarskap förekomkvinnors och mäns
Vilkayrkesliv.för sitt fortsattasvarandes planer ärockså deberörde

överensstämmer medplanernaplanernaoch vilkadrömmarna är
drömmarna

efter cirkainteskickades till depåminnelsebrev svaratEtt ut som
interundringning tillgjordesmånad. Dessutom sompersonerenen

frågeställningarnågra deuppgifterinhämtaför att somsvarat avom
dettablev efter 70Svarsfrekvensenviktiga.särskiltbedömdes som

procent.
sigkunde tänkadeombadsenkätenbesvaradeDe att ange omsom

uppmaningenföljde denobetydligt antalintervjuade. inteEttbliatt
i allmänhetIntervjuerna harintervjuats.hardessa avsettfleraoch av

Även ningschefer, vilketförsäljledarskap. äraspekt såsomsärskilden
butikschef-finns mellanhierarkisktpå debeteckningen personer som

huvudkontorvid Pressbyrånsochhuvudkontoret,och personerema
tillfällen.fleravidintervj någrahar uats,

negligeradenivåer viktigalågapåLedare2 men-

and-fördelaleda ochdefinitionenenligt attledarskapMerparten av
dettanivåhierarkiskförhållandevis lågpåarbete utövas menenras

statistiken. Somochledarskapslitteraturenbåde inegligerasfaktum
nyligenCentralbyrånsStatistiskaikanexempel nämnas att genom-

och lönantalFaktaochKvinnorstudie mänförda toppen. om
minstmedenheterchefer lederendastinkluderas19971995 som

sistnämn-exkluderade. Detheltvissa nivåeroch5 äranställda s.10
kvinnligdaghemavdelningsföreståndare på storgällerda t.ex. en-

arbetslivsvensktledarskap imycket utöveralltsåDet utövasgrupp.
undersök-intressanta,mycketför övrigti SCB:s,redovisasdet som

bland dessaledarskap detkvinnligt ärfå någotSkall vining. veta om
och mel-cheferlinjensförstaplaceradelågtorganisatoriskt grupper,

söka.skalllanchefer, vi
framgår10kartläggning s. att:SCB:sAv

andelenverksamhetsområdenoch ärnäringsgrenarolikaInom
blanddenvadhögremed undantag ärchefernabland änettmän

anställda.samtliga

privatinomnäringsgrenenden minstautbildning,undantaget är
densammaanställdakvinnorandelen ärsektor. Där är som an-som

destohävdasuttryckt kanKortfattatchefer. attkvinnordelen ärsom
kvinnoandel.lägrenivå destohögre
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Trots ledarskap låga hierarkiskaatt nivåer kraftigt dominerar
kvantitativt så det förhållandevisär litet omskrivet se Milsta,t.ex.
1994; Rainey Watson ,l996; Westley, 1990.

baraInte på grund negligerandetnumerären är svårt förståav att
också beroende dessautan ledare ochatt hur högreavgör pla-om

cerade ledares beslut och intentioner implementeras i organisationer-
och demomvänt- ledningen informationna vadgenom ges- om
händer i organisationen. verksamheterlsom geografisktärsom

spridda, såsom inom detaljhandeln, ledare placeradeär i organi-ute
sationen, platschefer och butiksföreståndare,t.ex. avgörandesom av
betydelse för företagets framgång. Dessa lägre chefers betydelse såär

inflytelserika forskarestor att att:menar

the middle the organization, the holder of its traditions, the
keeper ofits faith Moss Kanter Stein, 1979, 90.s.

Det nödvändigtär studiergöra specifikt dessaatt för attav grupper
utveckla kunskap dem och deras agerande eftersom det så olikaom är
situationer skall hanteras olika hierarkiska nivåer Jagosom
Vroom, 1977. Kunskaper erfarenheter hämtade från nivåvunna ur en
kan inte orefiekterat generaliseras till nästa.

Begreppet mellanchef olika hierarkiska positioner ochrymmer
olika villkor i övrigt bland beroende verksamhetensannat inrikt-
ning och karaktär. En allmän definition därför svårär göraatt men
Rainey Watsons 1996 fungerar den detatt rör:attgenom anger

those who work below policy-making level, but who havea
how policy will be implemented and considereablesome say

involvement carrying that implementationout

samt

those with responsibility for the work of others, but without the
of top-decision-makers.power

det fallI ligger till grund för diskussionen, Pressbyråns bu-som
tikschefer, det så kalladeär första linjens chefer,snarast dvs. chefer

inte har några andra chefer mellan sig och de lägst placerade,som
fotfolket, det fråga Jag likställerär dock fortsättningsvisom. ut-
trycken lägre chefer, mellanchefer och första linjens chefer jfr Jo-
hansson Johansson, 1997 fiera skäl. De aktuella cheferna,av
pressbyråbutiksföreståndarna, i företagets organisationsbeskriv-som
ning första linjens cheferär enligt definitionen skapar, vilketovan,
framkommer nedan, ofta aktiv delegeringsstrategimera genom en en

chefskategori under sig. Därtill kommer deny företagetsatt genom
geografiska spridning har självständighet i sitt arbete.storen
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chefersmellanchefers och första linjensGenomgående skildras
framgår defi-förhållandevis besvärlig. vilketDesituation är, avsom

vi fåuppifrån och nedifrån. kommerklämda Detnitionerna attovan,
i denna studie.de människor undersöktsockså frånutsagor somom

i strategiska beslut.autonomi och får inte delta DebegränsadharDe
sin positionifrågasätta deskall implementera även genomattutan om

andra alternativ och andra lokala behov.kanske kangolvetnära se
efter de högremotivera dem under sig arbetadet skall deTrots att

förknippar därmed beslutunderställdaintentioner. Dechefemas gärna
överordnade. Rosabethde Moss Kanterpåbud med dem,och närmast

sammanfattat mellanche-tillsammans med andrahar själv och1979
följande villkor vad gäller:under blandfers arbete utövat annatsom

arbetsuppgifterna
arbetsuppgifterrutiniserade, liten koppling mellanregelstyrda,

problem för organisationenoch viktiga

möjligheterpersonliga
strategis-ledarna, litet inflytandekontakt med de högstaliten

ka beslut

utvecklingsmöjligheter
förfaktiskt förutsägbart liksom detför detfå belöningar ärsom
devidarebefordra tillgenomgående småinnovativa attsamt un-

derställda.

förhållandenandra
fåarbetskraft, svårt igenomstyrning utnyttjandehård attavav

lokalisering.beslut, perifericke rutiniserade

punkterna återkom-sorglig lista. MångaDet är, avsynes, ensom
då inga fördelarundersökningsföretaget nedan. Finns det Joimer -

punkten.litteraturen dendet måste det ärgöra även vagom
känsla kunnachef låg nivådockViktigt attär att ger en avvara

förhoppningar be-realistiska i sådananivåer.till högre Detavancera
Organisationer kanoch individen.organisationen påbåde på vararor

det kanmöjliggöraunderlätta ochuppbyggda för att avancemang men
och vissapositioner inte leder någonstansvissaockså så attattvara

dåliga opportunityväldigt få möjligheterorganisationer structu-ger
ocksåuttrycker det.Rosabeth 1977 Detsåsom Moss Kanterres är

inte jämlikt för-existerande möjligheterförekommandevanligt äratt
avancemangsmöjlig-individer, eller hardelade. Vissa störregrupper,

nivå kan också i sig självt ha mångaLedarskap lågheter andra.än
verkligheten kani verksamheten närapositiva inslag. Att utevara

möjligheterfinns där, ibland, vissastimulerande.mycket Det attvara
strider reglerna för verk-detintraprenörer även motomsomagera
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samhetens utövande Geisler, 1993. Underordnade tycks dock, ti-av
digare studier döma, uppskatta entrepreneuriellt ledarskapatt ett
Pearce m.fl., 1997. Entrepreneuriella drivkrafter och agerande är
också något vi kommer på längre fram i liksomstötaatt textensom
andra positiva erfarenheter den låga nivåns ledarskap relaterasav som

våraav sagespersoner.

Organisationer och ledarskap förändringz

Organisationer, både enskilda och kollektiv, utvecklas ständigt.som
Detsamma gäller ledarskap. En aktuell trend decentraliseringär
ibland sammankopplad med den så kallade tekniken. Decentrali-nya
sering kan komma helt radera de lägst placerade cheferna elleratt ut
åtminstone kraftigt begränsa deras redan tidigare små befogenheter
Geisler, 1993. Samma effekt kan den tekniken komma få.attnya

möjliggörDen styrning och kontroll mycket långa avstånd jfr
Sundin, 1990. Båda dessa trender aktuella fallforetaget.iär

Vad gäller ledarskap tycks dagens modebegrepp detett av vara
ledarskapet3.transformativa transformativaDet ledarskapet sysslar

inte med order och kontroll uppbyggt karisma, individuellärutan
omtanke och intellektuell stimulans medför ledare och leddaattsom
tillsammans lyfter sig högre höjder Rainey Watson, 1996.mot
Som detta något tycks fögaär till de arbetsupp-anpassatsynes som
gifter första linjens chefer traditionellt haft kanskeärsettsom men
inte helt främmande för verksamheter Pressbyråns där också detsom
dagliga ledarskapet inte sällan distans.påutövas

Transformativt ledarskap har vissa särdrag inte sällan sägssom
förknippat med kvinnors leda. innebär,Det skriver forsk-sätt attvara

övertygade det transformativa ledarskapetär verkligenattare som om
något gamla erfarenheterär skillnader eller likheternytt, att av

mellan kvinnors och leda obsoleta allt ledarskapmäns sätt bliräratt -
kvinnligt Bass, m.fl., jfr1996, också med flera bidrag i dennamera

volym Alvessons, ochFürsts Wahls. Med kvinnligt ledarskapt.ex.
i sådana sammanhang ofta egenskaper och agerande återgivet iavses

populära framställningar. Som exempel skall jag relatera två ofta re-
fererade böcker avseende kvinnors ledarskap; Sally Helgesens Ledar-

3Bäde ledarskap och organisationsutformning områden mycket populäraär ärsom
både i den allmänna och den vetenskapliga debatten rörande arbetslivets, närings-
livets och den offentliga sektorns förändring. Det ofta svårt skilja mellan retorikär att
och praktik. Detta har berörts Barbara Czarniawska i Att medtema t.ex. styraav
0rd och Bengt Jacobsson i Organisationsexperiment i kommuner och landsting.

tarjagHär inte ställning i denna fråga förden dagen förhärskande terminolo-tarutan
gin utgångspunkt för allmän diskussion.som en
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och NinaVinnicombesoch1990 Susankvinnorsskap på vis
ameri-första boken1995. DenColwills Management ärWomen in

i all-ledarskapslitteraturenLiksom forandra engelsk.och denkansk
litte-den utländskakvinnligt ledarskapdominerar inommänhet temat

sin fram-ibyggerHelgesen 1990markant. Sally stortraturen upp
jämförelse medkvinnorsLedarskap på visställning ensomom

Helgesenchefers arbetssätt.manligastudie1973Mintzbergs av
cirkulärt, före-fungerar än mänledarekvinnorhävdar att merasom

företaget,inom ochhierarki bådeframför ärnätverkdrar utom mera
kommunicerarmedarbetare ochför sinatillgängligaän män annor-

karriär avvikerdefiniera ochKvinnornaslunda män.än sätt att se
blandföreställningarmanliga,från attockså annatgängse, genom

familjemedlemmar. Susanövrigaför barn ochoch platsalltid tidge
näringslivetssamhällets ochbeskriver hurVinnicombe 1995 om-

natural worknaturliga arbetssättkvinnorsmedförvandling att
preci-arbetssättnaturligautmärkt.xiv DettaPrefacestyle, passars.

förutsättandeförstrukturerat,uppgiftsstyrt än somsnarareseras som
gruppstyrning,mångdimensionalitet,entreprenörskap,flexibilitet,

kommunikationmuntligoch avgränsa-medarbetsvårdande änsnarare
medredaktörVinnicombesstatustänkande.arbetsuppgifter ochde

ledarskapskillnader ikapitel fastiColwill slårNina attett senare
ledarstil, demokra-vadkonstateratsochkvinnormellan män avser
uppgiftsorienteringochautokratisk/direktivtisk/participativ contra

resultateni åtanke dåha dettapersonorientering. Låtrespektive oss
butikscheferundersökningsföretagetsstudienfrån presenteras.av

värdföretagetochHandeln3

domi-gjorts,empiriska studienvilken deninomsektorHandeln, den
harprivata sektornden del denHandelnkvinnor. är somavneras av

Handelnanställda jfr Höök, 1994.kvinnliga ärandelenden största
SCB-undersökning-tidigare nämndaenligt denden sektorockså som

anställda ochkvinnligaandelenmellandiskrepansuppvisar störsten
bland de högstadominerar kraftigtchefer.kvinnliga Männenandelen

cheferna.
refererasstudierledarskapsstudier deövrigaLiksom är avse-som

vilket kanamerikanskaengelska ellerframför allthandelnende
hävdar1995Brockbankjämförelsevärde. Travesminska deras

handeln vadmanliga ledare inomkvinnliga ochmellanlikheterstora
hur de lyckas. Detutfall vad gällerolikakarriärambitionergäller men

branschenpräglarledarstil deauktoritäradentillskrivs menarsom
tillförklaringardeTypiskt ocksåglastak.och förekomsten är attav

ikvinnorna,skuldbeläggersällaninteförhållandena t.ex.som ges
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form bristande självförtroende. Det omskrivning för glastakärav en
författarna pläderar för just handelns enheter byg-attmenar som som
kundservice särskilt bra för kvinnligt eller androgynt le-ger passar

darskap. förhärskarDet i branschen föråldrad på ledar-ärsom en syn
skap inte adekvat i dagens samhälle och dagensär företag sesom
också Brockbank Airey, 1994. Samma tankar framförs ityp av
SAF-tidningen 16, maj7 1993, citerar kvinnlig chef pånr som en
Åhlens City säger:som

härDet bransch uppskattar det kvinnor proffsär på. Viären som
klarar ha många bollar i luften. Det för självklart på hem-att tas
maplan i serviceyrke kan du verkligen credit för det.ettmen
Det orsakerna till trivs i detaljhandeln.är atten av

Efter denna bakgrund redo i fallföretaget förär att attge oss
illustrera de övergripande frågeställningarna ledarskapetsrörsom
förutsättningar på låg nivå i kvinnligt dominerade sektorer le-samt
darskapets praktik så det kvinnor respektiveutövas män.som av

Värdföretaget
gammal historia -på ochgott ont-

Även diskutera ledarskap isträvan är generella måsteatt termerom
presentation det företag vid vilket de empiriskagöras iakttagel-en av

gjorts. Allt ledarskap i organisatorisk kontext.utövas Ledar-serna en
skap, särskilt det lägre nivåer, inom de och den kul-utövas ramar

utvecklats.tur som
Svenska Pressbyrån AB hundra år gammalt företag.är ett snart

startades år ochDet 1899 inriktades tidigt på distribuera och säljaatt
tidningar och tidskrifter. Företaget ägdes under 25-årsperiod framen
till början 1940-talet bland Bonniers. Det dåannat övertogsav av av
svenska tidningar och tidskriftsföretag drev det gemensamtsom un-
der cirka femtio års tid. mittenl 1980-talet splittrades verksamhe-

i olika delar och köptes år 1990 Johnson-koncernen.ten upp av
Eriksson m.fl., Frick1996; m.fl., 1974. Våren 1997 det dags förvar

ägarskifte då intressen Pressbyrånnorska helanästa övertog
ursprungligaDen affärsidén distribuera tidningsföretagensattvar

produkter. Numera Pressbyråns enheter småär butiker, Sveriges
minsta varuhus, säljer både godis, bredda smörgåsar och blom-som

4Enkäten distribuerade under Johnson-tiden och då utfördes också merparten av
intervjuerna varför det ägarskiftet knappast kommer märkas i framställ-senaste att
ningen. Genomgående används i fortsättningen artikeln dettrots ärattav presens

drygt år mellan den tidpunkt vid vilken vissa uppgifternaett inhämtades ochav
publicering.
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och ombesörjer och tipsspel tillhandahåller buss-trav- samtmor som
kort. här skriverSå Frick, m.fl.:

Pressbyråns verksamhet har åren speglat samhälletsgenom om-
vandling, folketssvenska sociala och kulturella utveckling.
Pressbyrån har följt med från jämvägssamhället till flyg- och bil-
samhället tidningsförsäljningen har flyttat från jämvägssta-ut-
tionema till andra trafikknutpunkter, till köpcentra och bostads-
områden, till varuhus, servicebutiker och kiosker med arki-ny
tektur. s. 37

Ekonomiskt hade Pressbyrån några besvärliga iår början 1990-av
talet. Decenniet inleddes med röda siffror vändes någrapå år tillmen
vinster. Förlusterna förklarades främst vikande tobaks- och tid-av
ningsförsäljning och resultatförbättringen breddat sortiment ochav av

butiker började drivas franchisetagare. drivs cirka hälftenNuatt att av
enheterna på det sättet.av

gamla historien, de centrala lokaliseringarnaDen och den nära an-
knytningen till de tidningsföretagen har givit Pressbyrån trå-stora en
kighetsstämpel.

Folk knappt vad Pressbyrån dom det statligtär,vet ärtror att ett
företag kvinnlig pressbyråchef i medelstor stad.

Många äldre lever kvar i det gamla tänkandet:

Pressbyrån har haft väldigt dålig klang, och har fortfarande, fast
det har blivit bättre. den därJag gamla pressbyråkär-tror att sura
ringen slängde igen luckan i ansiktet jag dettror attsom en,
lever kvar manlig pressbyråchef i Stockholm imen uppvuxen
landsorten.

Afldrsidé och ledande principer

den förhärskande konkurrenssituationenl beteende det slagärnu av
refereradeden intervjupersonen beskriver bannlyst. lsenastsom

Pressbyrâns nuvarande affärsidé betonas kunderna folk i far-äratt
dvs. kunder medten såväl stabila konsumtionsvanor medsom

plötsliga inköpsbehov. Sortimentet det dvs. blandningrättaär en
basvaror och vissa anpassningar till läget. Säljandet skallav vara

snabbt, bekvämt, vänligt och det skall i bra lägen dvs.näravara
på platser där många människor allt det gamlaMen ochpasserar. av
tråkiga inte beredd slopa. vill kvalité.Manär Inteatt satsaman
det billigaste plockgodiset Alla anställda tolkar inte dettat.ex. enty-
digt positivt:

Vi får inte sälja billigt ska dyrt handla iva. Det attva
Pressbyrån skratt Kvinnlig pressbyråchef i småstad
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En del kvalitetsimagen består avståndstagande frånettannan av av
pornografi och rasism och samhälleligt i Nonett t.ex.engagemang
Violence. allmänhetl de anställda cheferna positivt på detta lik-ser

övrig personal. Jag stolt Pressbyrånär över kvinnligsägersom en
chef i medelstor stad.en

Pressbyråns har initierat aktiv jämställdhetspolitikägare inomen
företaget. arbetar efterMan fastlagd plan syfte sägs atten vars vara
bidra till kompetens och flexibilitet för företagets bästa. Kvinno-
dominansen i företaget Fler i våra Pressbyråergör mänatt är ett av
de mål uppställts på kort sikt. Flera också medföramän antassom
högre för branschen. dettaAtt angeläget betonas destatus är av an-
ställda. kan olikaDe verifiera den låga handelnsätt harstatus som
och kanske alldeles särskilt kioskhandeln. Så här berättar deen av
manliga butikscheferna:

Står i affär, speciellt Pressbyrån, så får så mycketman man
skit. verkar folkDet dum i huvudettror är närsom om man man
står här. Folk väldigt nedvärderande jag har kanskeär varit på
middagar med kompisar och de har varit ingenjörer, kanske.
Vad jobbar du med Pressbyrån. Då blir det liteDet ärtyst.

Anställda: kvinnodominans hela vägen nästan.—

redovisas skallInnan några uppgifter lämnas de svarandesvaren om
och övriga anställda. har delvisDet framskymtat tidigare så avsnittet

kort.5förhållandevis De förestårgörs pressbyråen-personer som en
het/butik benämns pressbyråchefer eller butikschefer. finnsDe som

förmedlande länkar mellan den centrala enheten i Stockholm ochsom
de många små butikerna i landet kallas försäljningschefer. Deute är
egentliga mellanchefer, enligt definitionen liksom flera deovan, av

placerade på huvudkontoret. med försäljningschefemaär Det ärsom
pressbyråchefema har den kontakten. Försäljningschefernamestasom

besöker regelbundet sina butiker. Andra vanliga kontaktpersoner
för pressbyråcheferna områdesansvariga på centrala kontoret iär
Stockholm. Vill diskutera godissortimentet kan vändat.ex.man man
sig direkt till konfektyransvariga. denl typiska Pressbyrån arbetar
fem någon eller några deltid.personer, varav

Antalet pressbyråbutiker varierar något åren under-över men var
sökningsåret cirka stycken,400 drygt hälften drivna såvarav var som
kallade enheter och franchising. tabellenAv nedanrestenegna som

SUppgiñema nedan inte hämtade från enkäten och intervjuerna.är, sägsannatom
Uppgifterna följaktligen de tidpunktema. framgåttSom har förändringar där-avser
efter skett både vad och organisation.ägareavser
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framgår könssammansättningen bland pressbyråchefer och säljare 1.1
Under de åren har antalet1997. medarbetare minskat betyd-senaste

ligt. januari antalet1994 säljare och antaletDen 1 1750änvar mer
pressbyråchefer andelsmässiga minskning mindre230. Männens är än
kvinnornas bland säljarna och bland pressbyråcheferna densamma

for kvinnorna.som

Kvinnor MänMedarbetare

Pressbyråchefer 184 28
Säljare 1068 178

Totalt 1338 249antal

Uppgifter erhållna direkt från Pressbyránshuvudkontor i
september 1997

den absoluta majoriteten Pressbyråns anställdaSom framgått är av
Kvinnornas andel de anställda densamma blandkvinnor. ärav press-

byråbutikschefema bland den säljande personalen. På de högstasom
kraftigt. kvinnor-nivåerna dominerar koncernenInommännen utgör

antalet medarbetare, knappt 4070nästan procent procentav avna
mellancheferna och drygt de högre cheferna Axel10 procent av
Johnson 1994.AB,

Pressbyråcheferna har i genomsnitt varit anställda i Pressbyrån
Kvinnorna längre i genomsnitt respektivecirka tio år. 12än männen,

Även säljarna har kortare anställningstid dvs.år. bland de8 männen
genomgående kortare tid i företaget. ocksåMännen ärstannar yngre

Anställda kvinnor har högre utbildningkvinnorna. änän yngre an-
medan förhållandena de bland de äldre.ställda ärmän motsattayngre

välutbildade de äldre. Utbildningssteg-Allmänt de änär yngre mera
tid också kra-delvis barn vår teckenringen ettär attettav men

befogenheter delege-pressbyråchefema stigit. och harpå Ansvarven
förhållandevis välutbildad arbetskraft. tid dåvilket kräver Denrats en

från Stockholm utsända inspektörer defi-försäljningschefema ärvar
nitivt förbi.

ofta, alltid, arbetat i pressbyråbu-Pressbyråcheferna har nästan en
chefer. betydligt fortare for förtik de blev gårinnan Det män än

chefsbefattning. har också varit det gällerfå Så det dvs.kvinnor att en
skall inte diskuteras i dettaåldersgrupper. Orsakernai alla samman-

frågornaturligtvis, intresse utifrån de ställshang är, stort somavmen
Kvinnomaktutredningensinom ram.

företaget, liksom i den övriga handeln,Deltidsarbete inomär
Även Endastcheferna arbetar inte sällan deltid. 20mycket vanligt.

cheferna timmar veckade kvinnliga arbetar 40änprocent mer perav

283

lOSOUI997:l35



Elisabeth Sundin

förhållandemedan gäller 60 Ar-nästan männen.procentsamma av
betsinsatsen varierar både med enheternas storlek och med region. I
dessa avseenden förekommer också betydande samvariation, dvs.en
de enheterna finns i destörsta största orterna.

Ledarnas arbetsuppgifter

Pressbyråcheferna har mycket varierande arbetsuppgifter. kanIngen
heltid sig leda och fördela andras arbete. detFörägna äratt

Ävenförenheterna alldeles små. cheferna står under sindelstoren av
arbetstid i kassan, särskilt gäller det kvinnor pressbyråchefer.ärsom
Antalet anställda sig i allmänhet styckenrör ävenett treom par om

finns butiker hardet trettio anställda. Antalet anställdauppemotsom
tilldelningden givits från Pressbyråns huvudkontoravgörs av som

antaluttryckt i personaltimmar. Timmarnas fördelning på antal an-
disposition i tidenställda och den lokale butikschefen. Che-avgörs av

fernas beskriva sin situation och sina arbetsuppgifter varierarsätt att
mycket, vilket relateras och diskuteras längre fram i texten.mera

Beslut inköp inventarier och dylikt får chefen undertasom av av
visst belopp, några kronor. fårHon också, nämndesett tusen som

fördela antalet tilldelade timmar hon vill, vidävensamtovan, som
behov anställa vikarier. får inteHon köpa påtypernya av varor

bevåg och heller inte nyttja andra leverantörer de be-äneget som
Därvidlag kancentralt. dock vissa chefer friare. Ocksåstäms agera

detta återkommertema senare.
Pressbyrån har intern chefsutbildning. förberedandeEn sådanen
till anställda intresserade sig ledaransvar.är att ta ettges som av

pressbyråcheferna har gått den utbildningen,Merparten något fleraav
från Stockholm från landsorten. Nyblivna chefer erbjuds tredagars-än
kurser i ekonomi, marknadsföring och ledarskap/kommunikation.

har så allaDessa genomgått. finns företagsle-Därutövergott som en
utvecklasdarutbildning för dem vill och/ellersom avancera mera,

vilken genomförts cirka 20 pressbyråcheferna. Syftetprocentav av
med utbildningarna naturligtvis, både socialiserande och kun-är,
skapshöjande. Detsamma gäller det interna material sprids isom or-
ganisationen tidningen Insikt.t.ex. genom

Pressbyråchefernas inkomst består timlön med chefstillägg.ettav
Några dem har dock lyckats förhandla sig till månadslöner. fö-Detav
rekommer också andra tillägg i begränsad omfattning.äntyper av om

signifikant för förklaraKön löneskillnader. tjänarMännenär att mer
kvinnorna mer detta i Sundin, kommande.än om

284



typiska ledarskapetDet

Kvinnornas och4 männens utsagor
ledarskapetdetom egna

artikelns syften diskutera ledarskap och ledarskapets för-Ett är attav
utsättningar och villkor på låga hierarkiska nivåer dvs. där merparten

kvinnliga ledarskapet utförs. ledarskap för särskiltsärskilt det Attav
första linjens chefer for mellanchefer kringskuret fram-även ärmen

och också dengick litteraturgenomgången kortaovan av genom-av
föregående avsnitt förhållandena inom Pressbyrån.gången i Inteav

butikschefernadesto mindre det total enighet blandär nästan omen
sin andra intressantade ledare Pressbyrå. och någraDetta,äratt av

nedan. Sifferuppgifter erfa-enkätresultat redovisas kompletteras med
då ofta viktiga modifieringarfrån intervjuerna dessa ochrenheter ger

tolkningsmöjligheter enkätens resultat.av
frågan Betraktar ledare Pressbyrå svaradePå Du Dig Dinsom av

kvinnorna ja. dock jakandealla och 92 Detmän procent av var svar
försågs med reservationer. intervjupersonernaofta Någon sä-avsom

sigmed bestämdhet hon anställd:att ser somger

hem och till alla sköter sig. allt.beställer DetJag ärattvaror ser
kvinnlig pressbyråchef i mindre stad.

sig frihetsgrader inom deNågra lyckas skapa ramar som ges:

får sak-får lägga sig har bestämma,Man rätt göraattman man
får pressbyrå-kanske inte kvinnliggörasom man annarser

chef mellanstor stad

Och manlig pressbyråchefi storstad klart manfårjuatt:en menar
allt själv. Totalt det dock ambivalensbestämma så ärsettgott som en

dominerar:som

så sig bara låtsas chef,ibland känner varaman som man-
låtsas leder butik. kvinnlig chef, storstadeller att enman

Och någon betonar att:annan

storstaddet beror situationen. kvinnlig chef,

förklaras främst problemen kring tidstilldel-Ambivalensen av
ningen alla bedöms problem.ett stortsom av som

jag har så väldigt liten tid så jag träffar dom de anställda
gång. blir väldigt svårt något ledar-inte Det utövaattens en

chef, storstadskap. kvinnlig

Pressbyråchefemas ledarskap i allmänhet tycks inriktat motsyn
demokratiskt håll vilket har starkt stöd från företagsledningen. En-ett

kvinnorna ochbart l24 männenprocent attprocent anserav av en
inte liktydigt med definitionen på god leda-demokratisk ledare är en
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förklaras erfa-tveksamheter finns ibland mindre godaDe som avre.
alltför demokratisk ledarstil:renheter enav

bundis med dom och så kanske måste kallaOm är manman
nån gång och har gjort fel här och då gällernågon Dusäga att

hålla distansen. kvinnlig chef, storstaddet att

Innebörden i tydliggörs det leda. Dåsättetutsagorna attav egna
till det dagliga arbetet förefaller kvinnliga och manligadet kommer

enligt de ha något olika strategier. Fråge-chefer, utsagorna, attegna
visar delvisdelas arbetet pressbyråställningen Hur Dininomupp

strategier hos kvinnorna och 60olika Nästanmännen. procent av
fördelas mellan dearbetet helt enkelt likakvinnorna att an-menar

inställning har drygtställda. Samma 40 männenprocent av men en
fördelningen.det de skallfjärdedel dem Deär göraattmenar somav

detgrad kvinnorna, 8också, i högre 17 ärän contra procent, attanser
övriga deras anställda.de chefer ochärsom

relation till medarbetarna klaraFrågeställningen Hur Dinär gav
svarsalternativ.kvinnornas och val Merskillnader på männens änav

det inte någon skillnad demkvinnorna60 ärattprocent menarav
uppfattning delades drygt 40övriga anställda,och procenten som av

kvinnorna också särskilt angelägnaFöljaktligen ärmännen. attomav
anställda innan beslut fattas.förankra alla beslut de Detrör av-som

kvinnoma, betydligt högre andelockså i majoritetspeglas änatt aven
angelägen-anställda diskussionspartners ihar demännen, somegna

butiken.heter rörsom

hjälp. ska bygga härjag ber medarbetarna DeJovisst omom
kvinnlig chef,ska ha kassan.och då diskuterarigen var

stadmindre

kring tidsfördel-dilemman framföralltdock lättuppstårDet stora
uppifrån. totala tim-nämndes styrd Detningen. Denna är, som ovan,

starkasteneråt de anställdasantalet får inte ändras annat än men
ökad grundoftast önskan arbetstid bådeönskemål rör attom av

faktisktgrund det be-vill tjäna och attattav man anserman mera
i butiken. åsikten delas oftadubbel bemanning/kvinninghövs Den av

inte befogenhet åtgärda det.pressbyråcheferna de har alltså attmen

tvåska få sin lön och det sköntvill domJag är extra attatt vara
där lillasig lugn och och hinner detså känner tryggatt manman

så uppdrag dra pånåt Samtidigt måste jagsätt.extra ner
kvinnligärju inte mitt beslut egentligen.tiderna. detMen eget

chef i storstad

drastisktOch att:menaren annan

chef storstadtyckerjag de leder mig. kvinnligIbland att
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anställdaDe med och bestämmer detär mesta menar samma
Eftersom allajobbar så varandra det onaturligtnäraperson. vore om

dom inte sin mening. detMen kan besvärligt attsa vara vara:
Ävenkompis och chef samtidigt. försöker så blir detom man

litet annorlunda relation vad de andra har tillsammans.än

Oftast angivna samtalspartners både för de kvinnliga och manliga
cheferna Pressbyråns försäljningschefer.är Till huvudkontoret vänder
sig mindre ofta. Därvidlag dock ak-är männensvarspersonerna mera
tiva kvinnorna. brukarJag hjälpän kontoret desägerta av en av
manliga pressbyråcheferna självklarhet. Männen tycks hasom en en
uppåtriktad blick och strategi medan kvinnorna sig iser som en grup-

och nöjer sig med tala försäljningschefenmed då han kommerattpen
förbi.

kanskeDet allra effektiva och ofta praktiserademest sättet att mo-
tivera och involvera de anställda dem ansvarsområden.är att ge egna
Det praktiseras livligt i undersökningsföretaget med olikaänom
framgång. ochl med detta kan första linjens chefer förvandlassägas
till mellanchefer. Någon det självklart och oproblema-ärattmenar
tiskt:

Mina fårju självständiga beslut vi fårju resultatrap-ta t.ex.
varje månad där kan avläsa ganska tydligt de fårporter man

fixa det själva. kvinnlig chef, medelstor stad

Andra har svårare det så:att se

jag blir litet irriterad det inte färdigt jag försöker låtanär är
dem det den dag jag borta så,eller samtidigtgöra detär ärmen
viktigt det beställer blir riktigt så det räcker veckaatt att en

måstejag kolla det kvinnlig chef, storstad.stämmer.att

Som framgått tycks butikschefernas situation ha likheter medstora
dem m.fl. återgivetKanter sidannämns OO direktEnsom av ovan.
jämförelse får anstå. avsnittI skall vi fastanästa på de könsskillna-ta
der framskymtat i framställningen. tycks,Det framgåttsom som

de kvinnliga och manliga cheferna skiljer sig i vissaovan, som om
avseenden likheterna mellan dem påtaglig. kvinnligaDeatt ärmen
pressbyråeheferna tycks ha något demokratisk och delaktig-en mera
hetsbaserad ledarstil medan de delar ambivalensen till det ledar-egna
skapets möjligheter med sina manliga kollegor. avsnitt skalll nästa
framför allt deras åsikter varandras ledarskap och situation iom or-

centrum.ganisationen stå i alltsåDet föreställningar skall fo-är som
kuseras.
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uppfattningarmanliga chefersKvinnliga och5

tilloch relationernaledarskapvarandrasom
överordnadeochunder-

mellaneventuella skillnaderdiskuterasyftenartikelnsEtt är attav
utövadebåde utifrån detoch detledarskapochkvinnors göramäns att

uppfattningarutifrån deochledarskapet ut-gersagespersonernasom
bådeföreställningar ledarskap,Kanske kan vi talaför.tryck omom

ställdes ifrågorkönets.och det Deden motsatta somgruppensegna
ledarskap vålladekvinnligt och manligtrörandeenkäten svarsperson-

också genomgåendeharAlla har Desvårigheter.inga ut-svarat.ema
iinte allsdvs. från instämmersvarspositionerna,de sjunyttjat alla

Exempel påståendenabsolut.till instämmerpåståendetdet givna
villochdelegera Mänbättre påfanns Kvinnor än mänär: är attsom

deGenomgåendeunderställda kvinna.arbetainte svar-gavensom
högreutnyttjade iåsikter dvs. deför starkareuttryckande ut-männen

andelDärför det högresvarsskalan.kvinnor helasträckning ärän en
skapari påståendetinstämmeri hög gradkvinnor mänattmän än som

andelockså högrekvinnor ocharbetsgemenskap män änbättre än en
detståndpunkten dvs.diametraltintar denkvinnor attmotsattasom

intar be-andra sidan,Kvinnorna, åinte instämmaverkligenkan de
verifie-påståendet varken kanståndpunktentydligt oftare mänän att

ståndpunktposition kan tolkasderasvederläggas dvs.eller som enras
reprodu-med ochde inte villalternativtkönsneutralaför det att vara

i dessagenomförtsintervjuerkönsschabloner. De avse-ger,somcera
kunskaperna.från enkätentill dekompletteringargodaenden, vunna

erfarenheterutformade utifrånsvarsalternativenochFrågorna är
kvinnligtföreställningarvanligastudier ochtidigareredovisade i om
sidan 00.refererades påledarskap denoch manligt typ ovansomav

från.utifrån vad de utgårklassificeraskanFrågoma/påståendena

avseende bättrekvinnor i någotuttrycktepåståendenFyra att var—
män.än

beställningamaförsäljningen ochplanerachef bättrekvinnligEn är att
än en man.

på delegerabättreKvinnor mänänär att
obehagliga beslut.fattabättreKvinnor mänän attär

personalvård manliga chefer.påchefer bättreKvinnliga änär

avseendekvinnor i någotuttrycktepåståenden sämreTre att var-
positionieller än män.sämre

chefhar svårarekvinna över mänEn än att varamanen
kvinnaunderställdaarbetavill inteMän ensom
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Kvinnor vill inte arbeta underställda kvinnasom en

Tre påståenden uttryckte i något avseendemän bättreatt änvar-
kvinnor.

skaparEn bättre gemenskap i arbetslaget kvinna.änman en
Män bättre chefer kvinnor i småär företag.än
Män bättre chefer kvinnor iär företagän stora

Ett påstående kvinnormän sämreatt änvar-
harEn svårare kvinna chefän kvinnoratt överman en vara

Två påståendepar likalydande inte jämförande.var men-
Manliga chefer får respekt för sina åsikter uppåt istor organisationen
Kvinnliga chefer får respekt för sina åsikter uppåt istor organisationen
Manliga chefers beslut respekteras inte medarbetarnaav
Kvinnliga chefers beslut respekteras inte medarbetarnaav

kvinnorFör fanns positivt påstående ochett motsvarande negativa-
for män.

Kvinnliga chefer lyssnar först och bestämmer sedan
Manliga chefer bestämmer först och lyssnar sedan

Ytterligare negativa påståenden rörande kvinnor chefer.tre som-
Kvinnliga chefer har svårt klara både hem och arbeteatt av
Kvinnor chefer har lägre ambition manliga cheferänsom
Kvinnliga chefer har mindre självförtroende manliga cheferän

Endast de för kvinnor påståendena fickett positiva kraftigtettav
frånstöd både de svarande kvinnorna och gälldeDetmännen. att

kvinnor bättre på personalvård.är Det ansåg majoritet bådeen av
kvinnor och inte obetydligmän minoritet, knapp tredjedelmen en en

och knappt 20männen kvinnorna, höll inte med. Endastprocentav av
i avseende, fatta obehagliga beslut, harett att positivmännen en mer

kvinnornas kapacitet de själva har,än skrivitssyn men, som ovan,
också negativa.männen är Både kring detta påstående och demera

två övriga för kvinnor positiva intar den avståndstagan-männen mest
de positionen i kring 50 i fall 60procent, ett uppemot procent av sva-

Också kvinnorna intar avståndstagandemerparten positionren. av en
femtedel demäven håller med.om en av

hellerInte de för påståendenapositivamännen starka utslag.ger
kvinnornabörDet dock genomgåendenoteras positivtatt ser mera

sig själva och viceän männen Endagör, undantaget detärversa. ovan
nämnda påståendet rörande obehagliga beslut.

påståendenFyra berörde förhållandena till överordnade och an-
ställda. De ibland formulerade negationer. Devar, som synes, som
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svårigheterpåståenden rörde kvinnors eventuellatvå att varasom
från bådafick ganska anslutning könen, 40chefer över män runtstor

intog neutral hållning.Cirka kvinnorna20 procentprocent. enav
kraf-de bejakade påståendena,lika mångaMånga män, togsom som

särskildakvinnor hade några svå-de trodde intetigt avstånd dvs. att
relativtDärvidlag skillnaden mellan könenledarigheter män.att var

kvinnor, kontraandel 25 10betydligtEn män änstörre procentstor.
kvinnor. Kvinnor-vill jobba under andrakvinnor inteattprocent, tror

också defrån påståendet.kraftigt avstånd Männen atttrortarna
tillkollegor i relationenbesvärligare sina kvinnligasjälva har det än

dettaKvinnliga anställda förefaller,underställda.kvinnliga attav
besvärliga.döma, vara

respekt forde anställdasdessa påståendenvariantEn rörannan
kvinnorsbåde kvinnor ochDärvidlagchefens beslut. män attanser

problemmajoritet dock ingaifrågasätts. klarbeslut En gent-sermera
beslutkvinnorsSärskilt gäller detde anställda. mänsemot somsyn

tredjedelinte ifrågasätts.kvinnorna Enenligt 80nästan procent avav
de anställda ochbeslut inte respekteraskvinnorsmännen tror att av

kvinnorna. Analogt med dettagällerdetsamma 14 procent anserav
åsikter och för-lätt få gehör förharkvinnor ochbåde mänmän attatt
betydligt svåra-kvinnorna har detorganisationen medanslag uppåt i

ändockkönsskillnademaåsikterna klaraHärvidlag stora.är menre.
tillkortakommandet relativtdet störreKvinnorna männen änegnaser

kvin-kvinnorna,vad Däremot männen, än attmännen gör. meranser
lägrejobb och hemarbete,med kombineraproblemhar att am-norna

självförtroende.bitioner och lägre

beläggas:följande åsiktsskillnaderSammanfattningsvis kan alltså

personalvårdbättrekvinnliga chefer anses vara-
vad detinsatserpositivt på sinabåda könen änegnameraser-

andra könet gör
vill arbeta under kvinnorintesärskilt kvinnor mänatttror-

kvinnorvill arbeta underkvinnor intesärskilt män atttror-
kvinnors beslutoch kvinnor mänsbåde änmän att meranser-

starktKvinnornade anställda.ifrågasätts männenstrorav
kvinnligaifrågasättande denmindreocksåauktoritet är avmen

vadauktoriteten är.männenän
kvinnor, lättaresärskiltkvinnor ochbåde mänmän, tror attmen-
cheferöverordnadetill tals medkan komma

problem medkvinnliga cheferna hardesärskilt männen attanser-
ambi-de har lägrefamiljeplikterna med arbetet,kombinera attatt

självförtroende.lågtoch de hartioner att

290



Det typiska ledarskapet

Åsiktsskillnaderna relaterats tyder på pressbyråchef-attsom ovan
både kvinnor och det skillnadmän, kvinnligt ochärattema, anser

manligt ledarskap. samlingsfrågaEn formulerad på detta ficksätt
också stark anslutning. hälftenMer och cirkaän tredje-männenav en
del kvinnorna Instämmer absolut i det påståendet och 70nästanav

finns denpå positiva delen skalan. bör dockprocent Det nämnasav
10 kvinnorna ochnästanatt 15procent än männenprocentav mer av

starkt avstånd från påståendet.tar
örsäljningschefernaF kanske de har faktiskär erfarenhetmestsom

for uttala sig i frågan skillnader i butikschefemas ledarskapatt om
utifrån kön. Försäljningscheferna både manliga och kvinnli-settsom

pressbyråchefer i aktion övertygade det finns skillnaderär attga om
mellan Pressbyråns kvinnliga och manliga butikschefer. ... detmen
ärju svårt på. skillnadEn tycker sig märkaatt ärta att män-attman

uttrycker önskemål fågärna for butiker.att störretanen om ansvar
ocksåDe krävande forsäljningscheferna.är De ställergentemotmera

krav angående den butiken medan kvinnorna framför förslag.egna
Särskilt äldre kvinnliga pressbyråchefer lindar sina önskemål som
förslag. Killarna fiégar på baraDet så. De raka-sätt.ett annat är är

Att Pressbyråns enheter for små for framåtsträvandeär mänre. unga
förmodas några medan andra det inte ålder in-att är utanav menar
ställning avgörande. Låt efter dennaär genomgång,som oss nu, mera
systematiskt relatera de resultat vi funnit till vad från tidigarevet
studier och till de teorier finns inom området.som

Diskussionsteman6

Ledarskapets villkor och möjligheter

På sidan 00 relaterades de villkor under vilka ledarskap på låg nivå
relativtDet dyster läsning. arbetsuppgifterutövas. De bu-var en som

tikscheferna har regelstyrda och rutiniserade. deär Men ocksåär
starkt kopplade till organisationens centrala problem. Pressbyrån står

falleroch med försäljningssiffroma och säljer de enskildagör press-
byråbutikema under ledning chefen. Alla cheferna deltar aktivt iav
försäljningsarbetet. administrativaDet får skötas bisyssla. Re-som
sultatorienteringen stark. Målfrågorna därmed klaraär ochär enty-
diga.

personliga möjligheternaDe påverka organisationen begränsasatt
den kontakten med dehögsta cheferna och det ringaav sparsamma

inflytandet på de strategiska besluten. Kontakterna med den allra
högsta ledningen inskränker sig till ha lyssnat underVD någonatt
utbildningsdag och hans bild i personaltidningen. Med övrigaatt se
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därvidlag fö-också småchefer kontakternaplaceradecentralt är men
del-till undervilket vi återkommerkönsskillnader nästarekommer

rubrik.
iutvecklingsmöjligheternafå ochBelöningsmöjligheterna är ar-

ordna vidareut-arbetsgivaren sökerbegränsaderelativtbetet även om
dockkreativitet. måsteoch Detincitamentbildning, skapa uppmuntra

möjlig-Pressbyråchefernasfastställdacentraltske inom de ramarna.
Intervju-begränsade.underställda ocksådebelönaheter äratt egna

kraftigt ochförhållanden varierarbeskriva dessasätt attpersonernas
enskilda be-förväntningarochsåväl ambitionerpåtycks bero som

dömningar.
möjlighetsstrukturen,konkretiseringKarriärmöjligheterna, aven

pressbyråchefer.dock bli DetDuktiga säljare kan ärrelativt små.är
liten butik tillfrånomöjligt bytainte heller större ävenatt omenen

bereddelleribor någon ärdet förutsätter större attort attatt manman
försäljningschef förekom-positionfrån butik tillRörelserflytta. som

tabelleni antalet,obalansen är stort.även ovan,som synes avommer
säljarealla varit duktigaförsäljningschefer harkvinnorDe ärsom

bakgrund.också kan haförsäljningschefernamanligademedan annan
huvudsakligen påpersonal rekryteras sätt änHuvudkontorets annat

dock nyrekry-Under år harorganisationen.nedifrån den senareegna
pressbyråchefer-belöningarnivån.få till den Devaritteringarna som

ansvarsområden.framföralltanställda bestårdekan av egnagena
avsnitt, betecknasinledningsvis till dettafastslogsBilden kan, som

uppfattning. Genomgå-berördasinte dedetdyster är egenmensom -
imed sin situation. harnöjda Dechefernaende kan stortärsägas att

regel arbetatEftersom desig behöva.befogenheter dede somanser
gällande villkor.införstådda medde ocksåbiträdentidigare ärsom

tidstilldelning,rörandehårda styrningendenmissnöjetDet rörstörsta
Butikschefernagenuina nyheter.sortimentssammansättning och

fårpåverka intäkternamöjligheterdärmed ha småtycker sig utanatt
arbetsförhåll-Därvidlag liknar alltsåkostnader.jagasig påinrikta att

peri-sektorn.den offentliga Denchefer inomgällerandena dem som
nackdel,anförslokaliseringen Moss Kanterfera upp-som ensom av

syn.viss frihet urfördel.somliga Detlevs att varager enensomav
förhållandenunder dessa Ikan dåledarskapVilken utövastyp av

butikschefer hävdasPressbyrånsinriktad påmagisteruppsatsen
delaktighets-cheferna tillämparJohansson, 1997Johansson att en

medarbetarna.frågor direkt Press-främst iledarstilbaserad rörsom
och derasinformationsförmedlarensrollfrämstabyråchefernas är

förhindrar direkttidstilldelningenden knappaproblem ärstörsta som
och admini-och reflektionunderställdakommunikation med de egen

stration.
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delaktighetsbaseradeDen ledarstilen snarlik det transformativaär
ledarskapet nämndes i avsnitt Pressbyråcheferna tillämparsom ge-
nomgående både individuell omtanke och till intellektuelluppmuntrar
stimulans. kan skapaDet legitimitetsproblem de anställdagentemot
eftersom chefemas. arbetsuppgifter till så del desammaärstor som
övrigas och de inte sällan blir chefer sina gamlaatt övergenom ar-

Återigenbetskamrater. det motiverat betonaär detta sker inomatt att
de snäva ställts centralt. Trots äratt snävaramar som upp ramarna
finns dock, enligt min bedömning, inget legitimeringsproblem iuppåt
organisationen. Butikscheferna verkligen chefer både hu-ses som av
vudkontor och försäljningschefer. Det annorstädes relativt oftaär ett
relaterat problem Lindestad Jeffmar, 1992. Ifrågasättandet av
chefskapet förekommer stundom underifrån. Men några kon-stora
flikter förekommer inte vad på uppdraget. Den bu-avser synen press
tikscheferna känner kan de lokalisera och verbalisera. Det denär
bristande tidstilldelningen. går också,Det oftast, förklara för övri-att

anställda. Rollkonfliktema blir därmed förhållandevis små Mintz-ga
berg, Till1973. detta skall pressbyråchefemas så kalladenämnas att
mentala bilder Chefskap mycket samstämmiga Karlsson,är 1997.av

det ledarskap beskrivitsHar delaktighetsbaserat, rela-som ovan,
tivt konfliktfritt och förnöjsamt, något med den absolutagöraatt att

i den aktuella chefsgruppen kvinnor Vissa intervju-merparten är av
bestämt så fallet. Låt därförär tillatt över attpersonerna menar oss

diskutera undersökningsresultaten könteoretiskt influerad in-enur
fallsvinkel.

Könsdimensioner eller-
kvinnor, och ledarskap lågpå nivå.män-

På sidan 00 sammanfattades några skillnader mellan kvinnornasovan
och enkätfrågorna rörande kvinnligtmännens och manligt le-svar
darskap. skallDessa utvecklas vidare. Kvinnor framgickanses, som

både manliga och kvinnliga chefer bättre personal-ovan, av vara
vård. känns igenDet vanligt förekom mande föreställningsom en om

Ärkvinnor emanerande från deras vårdansvar och vårdbenägenhet.
det också realitet i detta fall Det omöjligt och hellerär sägaatten
inte nödvändigt tycksDet kvinnornaavgöra. konse-att som om mera
kvent tillämpar delaktighetsbaserat ledarskap vilket dock kanett
sammanhänga med enheternas storlek. Ingen de allra minsta butik-av

har manliga butikschefer. lederDet naturligtvis till fråganästaerna
som dock här inte något varförsvar: har ingen de minsta bu-ges av
tikerna till chefen man
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ledare ofta ha det besvärligareKvinnor än mänärsom anses som
i kvinnorligger motsägelse själva konstellationenledare. Detär en

Wahl Pressbyrån do-ledare 1997Anna Trotst.ex. attmenarsom
kvinnor också bland första linjens chefermineras så kraftigt såav

föreställningen också inom denna organisation. Härvidlagfinns den
förhållandena företaget idock skilja mellan i det ochtycks egnaman

massiv enighet både kvinnor ochallmänhet. Det är män,atten om
kvinnor, utmärkt butikschefer. Svarsperson-särskilt passar sommen

pressbyråchefer chefer ändock finnstycker också äratt menerna -
inställning till kvinnor ledare. Kvinnor idenna delvis tveksamma som

till inte vill arbetaPressbyrån alltså, 40än mänprocent, atttror mer
ungefär kvinnorunderställda kvinna och lika andel ochmänstoren

chefa skall då beaktaskvinnor har svårare Detöver män.att atttror
chefer inom Pressbyrån har någon erfaren-få kvinnorna äratt somav

underställda. flesta kvinnor chefarhet andraDe övermänav som
får alltså det medvetenheten den ikvinnor. Här äranta att om sam-

förhärskande könsordningen sig gällande. medve-hället Attgörsom
den framkommer övriga relaterade skill-tenheten är stor genomom

manifestkanske kan anammandet dennader, och säga ärattman av
kvinnor de baraockså inom Pressbyrån. kommerAtt om samman

skit menade flera intervjupersonerna.tjafsar och pratar t.ex. av
härvidlag det inte så mycket erfarenheter gjordeOckså var egna som

arbetsplatsen fungerade det väl, detsig gällande, den utanegna var
uttalade dettaföreställningar relaterade.allmänna De mestsomman

intervjuerna kvinnor enligt enkätresultatenmångordigt i ärmenvar
uppfattningen. Ocksåandelsmässigt flera har dendet män mänsom

och väl med-naturligtvis, bärare den allmänna genusordningenär, av
ställning de har inom organisationen.den privilegieradevetna om

kvinnorföreställer sig både ochdet konkreta arbetetl män att
de anställda. sammanhängerkvinnor ifrågasätts Detmänänmer av

kan också följd de delvismed det anförts ovan men vara en avsom
delaktighetsbaserade ledarstilenolika ledarstilar tillämpas. Densom

till diskussion. skall dock påpekasinbjuder, så Här män-säga, attatt
tvivlande till den kvinnliga auktoriteten vadställer sig ännen mera
Återigen kan det organisatoriska framhävandetkvinnorna själva gör.

manliga chefer spela roll kvinnor-önskvärdheten ävenen menav av
sin befattning spelar in.positiva erfarenheter utövaattavnas

cheferna ha lättare få gehör och uppåt,manligaDe attanses access
ledningen, i organisationen. särskilttill den allra högsta Det menar

företagets policy anställ-kvinnorna. Givet mänatt uppmuntra att ta
butiksföreståndarePressbyrån bli kanning inom samt att anta,man

försäljningschefer och anställda vid huvud-med stöd intervjuer avav
faktiskt för positiv särbehandling. Därtillkontoret, männen utsättsatt
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kommer, tidigare, i allmänhet leder relativtnämnts mänatt storasom
enheter och snabbare blir pressbyråchefer. enheterJu destostörre -

ekonomisk betydelse för företaget. positivastörre Den särbehand-
lingen innebär karriärmöjligheter i organisationenmännensatt är an-
norlunda, och bättre, kvinnornas. också informellDe tillåtelseän ges

bryta den formella befälsordningen. manligaDe pressbyråbutiks-att
cheferna de inte sällan direkt kontakt med huvudkontoret.säger att tar

aldrig kvinnorna.Det håller sig tillDe den formella hierarkingör som
dem underställda försäljningscheferna.gör De tycks också nöjdavara

med det. Huvudkontorsalternativet faller dem inte in.
kvinnliga chefer harAtt svårt kombinera hem- och förvärvsar-att

bete trodde 21 mot kvinnorna,14männenprocent procent attav av
de har lägre ambitioner trodde 29 mot 20männenprocent procentav

kvinnorna och de har mindre självförtroende trodde 42att än mänav
mot 33 kvinnorna. Delvis kan dessamännenprocent procentav av

olikheter variant den andra forskare påtalade ten-ses som en av av
densen hos tillskriva kvinnors tillkortakolnmande i arbetslivetmän att
personliga och individuella egenskaper medan kvinnor det organi-ser
satoriskt strukturellas betydelse Kvande Rasmussen, 1990; Sun-
din, 1997; Wahl, 1994. Särskilt noterbart denna synvinkel,är, ur

åsikt kvinnor har svårigheter kombinera hem, familjmännens att att
och jobb kvinnornavad Det ju, så de sist-än gör. är säga,attmer
nämnda problemet, enligtäger männen.som

Låt mig så sluta denna del med relatera båda könenatt att ser mera
positivt de insatserna vad det andra könet kan,Detän gör.egna ur

könsteoretisk synvinkel tolkas positivt kvinnornas synpunkten ur
Kvinnorna har inte helt antagit lägre värdering demmännenssett. av

och de har inte heller helt svalt det omgivande samhällets högre
värdering det manliga och den organisationens framhållandeav egna

förmåste det skall bli trevligare, bättre och högremänatt attav
Pressbyrån allt, kanske kvinnlig organisation.är, Omstatus. trots en

organisationens jämställdhetspolitik snabbt utökas till omfattaatt
också ökat antal kvinnor högre nivåer det målet finns påett satt

så kan denna förhållandevis positivapränt position för kvinnor och
kvinnors och leda bevaras och kanske stärkas.sätt Häratt äragera
dock slutsatserna långt ifrån självklara vilket framgår de avslutan-av
de sidorna.

avslutning detEn generella det specifikaiom

Fallstudien syftade till belysa ledarskapets förutsättningar iatt en
kvinnodominerad sektor förhållandevis låg nivå och göraen en
jämförelse mellan kvinnors och ledarskap bildmäns samt ge en av

295



Elisabeth Sundin

förutsättningarpå ledarskapets och image. bakgrund tillSomsynen
fallstudien, vilken avsåg chefer för pressbyråbutiker, relaterades tidi-

studier ledarskapets förutsättningar lågpå nivå samt utsagorgare av
karakteristiska hos kvinnligt ledarskap. relativt dystra bildDenom
tecknades lägre chefers arbetssituation återfanns också i fall-som av

företaget cheferna själva hade positiv och nyanseradmen en mer- -
bild. såg sig ledare, de såg enheterna i sina ochDe stortsom som

kreativt.de drev dem målmedvetet och Vissa de särdrag bru-av som
för kvinnligt ledarskap avspegladeskar tydligt: tillgänglighetenanges

uttalatde anställda önskemål de praktiskaävengentemot ettvar om
ibland alltförmöjligheterna upplevdes små, kommunikationensom

flexibiliteten markant,okomplicerad, gruppstymingen och in-var var
volverandet och vårdandet de anställda uttalad. och familje-Barn-av

deltidsarbete ochhänsyn schemaläggning. endaDettogs genom som
från kvinnligatydligt avviker den normen befann sig iattvar man

ifrågasattes.hierarkisk struktur inte uteblivna ifrågasätt-Detsomen
frihet upplevde, faktiskaandet den den hårdasamt trots styr-man

förklaras verksamheternas karaktär:ningen, kan säljer daglig-av man
mängd kunder ochtill det i små geografisktgörstor manvaror en

spridda Båda förhållandena nödvändiggör, möjliggör,enheter. och en
frihet för pressbyråcheferna och derasbåde anställda ochstor ett ar-

fått beteckningen kvinnligt.betssätt alltså benägen till-Jag är attsom
beteendet verksamheternasskriva art.

slutsatsen riktig borde den medföraOm är männenattovan som
chefer beter sig likadant sina dekommer Det görsystrar.somsom

fullt.i utsträckning. inte helt och finns vissa skillnaderMen Detstor
involverade. dock,vidimeras alla Låt innan fortsättersom av oss

feministiskadet erinra många organisationsforskaretemat, attom
organisationer kan manliga konstruktioner seatt t.ex.menar ses som

Acker, 1992; Cockburn, 1991; Hearn, 1994 medförande medatt,
Wahls ord, sig organisationerAnna män 1994, 27. Iägaanser s.

inte fallet, eftersomdetta fall borde så nykomlingamamännen ärvara
dock inte unikti organisationen. vilketDet Lena Petterssonsär

visat. Fallföretaget har, den nivå1996 studier på här står i fo-som
kraftigt kvinnligt dominerat,kus, varit och och omtalasär som en or-

ganisation präglad rumsliga spridningen medförtanter. Den attav
organisationens finns i i varit osynliga bådemän, toppen, stortsom
för anställda och för kunder och andra aktörerde i organisationernas

stöddagliga omvärld. Då med ledningen och den officiellamän nu av
jämställdshetspolitiken rekryteras de inte fullt detutanammar av
kvinnorna etablerade arbetssättet tillämpar strategier. Iutan egna an-

motiverat något beröraslutning härtill är det i kvinnliga yrkenmänatt
i minoritetoch sammanhang. tycks konstruera sin manlighetMän an-
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majoritetnorlunda i Harris, 1995; vanligtHearn, 1994 Ettän män
på något markera annorlundahet förhållandenaimönster är sätt,att,

till kvinnliga arbetskamraterna.de välkomnas ofta bådeMän av ar-
ledning tillbetskamrater och typiskt kvinnliga verksamheter och be-

döms inte negativt då de positivt särbehandlas, något oftaens som
drabbar kvinnor i motsvarande situation m.fl.,De Matteo 1996. I
fallföretaget såg vi exempel på flera varianter detta männentema:av
bryter de organisatoriska formella bestraffas inte härförvägarna men

Kvinnornabelönas. och inser ochmännenutan attsnarare anser
kvinnor har ledningens Det väcker inte ilska ellermän än öra.mer

motstånd naturligt, tecken så något påutan ett gott attses som som
organisationer aktiva delar förhärskande och värde-är av normer
ringar. heller ifrågasätter kvinnorna det positivt med fleraInte äratt

olika arbetsplatserna.de delar uppfattningen det braDemän äratt
i de fall betydligt snabbare de självaäven männen änsom avancerar—

gjort. Tidigare forskning har visat arbetsgivare ibland sökt intro-att
förducera kvinnor i organisationer bryta existerande arbetssätt ochatt

kulturer. Ibland kan detta förstås i makttermer Cockbum, Wi-1985;
kander, vi alltså exempel det1988. Här på arbets-ett motsattaser -
givaren hoppas skall ändra organisationens kultur ochmännenatt
image både och internt.externt

Studien visar också organisation präglad länge ha haftatt atten av
kvinnor i ledande positioner sina kvinnor insikt derasger en om egen
kompetens jfr och Wahl i denna antologi.Fürst Kvinnorna ser ge-

positivt sinnomgående på verksamhet och utövning vadänmer egen
och de själva de hanterar yrkeslivet och privatli-männen gör attanser

adekvat Därvidlag godtar de inte bedömningarnasätt.vet ett av
kluvenhet och ambivalens.

Sammanfattningsvis kan alltså fastslås organisationens verk-att
samhet och ledarskapets förutsättningar lägre nivåer.på Detart styr

omständighetertycks dessa hur ledarskapet utformas.avgörvara som
innebär dock inte individer och möjligheterDetta saknaratt grupper

påverka och tillämpa varianter blir del den för-att egna som en av
härskande kulturen. Kön/genus viktig del detta. undersök-Iär en av
ningsföretaget de kvinnornahar många utvecklat för-ett gemensamt

företagsledningen.hållningssätt i dialog med Vissa skillnader i bete-
kvinnorende kan konstateras mellan och Skillnaderna demän. är som

kan förväntas enligt stereotypier. nykom-Detgängse är män ärsom
lingarna butikschefer det följaktligenoch de detär utmanarsom som

kvinnor utformade ledarskapet. maskulinisering ledarska-Denav av
stödkan spåras har både samhälleliga föreställningar,pet som av av

den officiella jämställdhetspolitiken företagsledningensoch strä-av
modernisera och effektivisera organisationen. gamla,Detattvan
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etablerade, kvinnliga leda framstår obsolet och detsättet att som nya,
manliga ledarskap i tiden. Ett resultat i organisa-ett oväntatsom en
tion ledning uppriktigt eftersträvar öka jämställdheten iochattvars

tid präglad behov kvinnligt ledar-sägs ett ett nytten som vara av av
skap.

insikter ledarskapFörutom på låg nivå och ledarskapetsom
köns/genusdimensioner belyser den genomförda studien nödvändig-
heten beskriva och analysera på organisationsnivå för förståatt attav
samhälleliga förändringar och svängningar arbetsmarknaden.
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och chefKvinna
tekniskt arbetsområdei ett
konstruktionen kvinnligt ledarskapavom-

LENA PETTERSSON

Inledning

artikel innehåller beskrivning och diskussion hurDenna etten av
förstakvinnligt ledarskap på linjens nivå, i mansdominerat verk-ett

stadsindustriföretag, för könskonflikten mellan kvin-utgör en arena
och På verkstadsindustriföretagets avdelning för hydraultill-män.nor

verkning kvinnlig chef/produktionsledare och efterträderentrégör en
produktionsledare.där manligen

Avsikten med artikeln beskriva hur kvinnlig produk-är att en ny
i manligt dominerad organisatorisk kontext.tionsledare bemöts en

vidFokus ligger således inte jämförande studiegöraatt en om exem-
kvinnligt ledarskap liknar/ej liknar manligt sådant.pelvis Detta senare
behandlas till exempel Alvesson och Elisabeth SundinMatsämne av

respektive bidrag till denna antologi, diskuterar forsk-i deras denär
likhet/olikhet vad gäller ledarskapsstilar.ningen könens Denom

behandlas iövergripande fråga hur kvinnligäruppsatsensom en pro-
chef utifrån Chefers,duktionsledare konstrueras ochoperatörerssom

föreställningar, vad kvinnligt och manligt böroch också egna om
Vilka problem/konflikter hon konstruerar under-Hurmötervara.

och chefer kvinnlig ledare relaterarställda henne Huroperatörer som
själv de problem dyker några de frågorhon upp Det ärsom av som

behandlas i nedan. återkommer med beskrivningJagtexten senare en
verkstadsindustriföretaget och den omorganisation genomför-av som

des under undersökningsperioden andra bakgrundsdata. denIsamt
inledning följer dels perspektiv ledarskappåpresenteras ettsom som

konstruktion, dels perspektiv, också det utgående frånsocial ett ett
konstruktivistiskt behandlar förhållandet mellansynsätt, män,som
kvinnor och teknik.
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Ledarskap

Ledarskap och forskning ledarskap har ofta haft perspektivettom
fokuserar på huruvida kvinnor bärare egenskaperär görsom av som

dem bättre alternativt rustade, för ledarpositionersämre iän män, or-
ganisationer. Skillnaderna har dock varit svåra fastslå, vilket dis-att
kuteras bland i den inledande artikeln och i flera bidragen iannat av
denna antologi.

Under 1990-talet har populärvetenskaplig debatt förts oftaen som
tagit sin utgångspunkt i biologin, där biologiska skillnader mellan kö-

har anförts legitimerande för kvinnor och förmänattnen som passar
olika arbetsuppgifter, arbeten, platser Biologismen har, kanetc.. man
kanske haft lite guldålder och genomslag isäga, rönt ett stortav en
massmedia. Vi har bland kunnat del mjölk i bröstenannat ta av -

i huvudet-debatten sin utgångspunkt från hormonforsk-gröt togsom
ning inom medicinområdet Uvnäs-Moberg, 1990. denna forskningI

hormonet oxytocin avgörande för det kvinnan skaärattses som som
hand det späda barnet. Kvinnor påverkas enligt denna under-ta om

sökning oxytocinet så de blir mindre aktiva och kan koncentre-attav
sig endast detpå späda barnet. den debattI följde hävdadesra som

bland den här forskning leder till kvinnosynattannat typen av en
idealiserad traditionell modersroll natur-att ärsom anser en mera

lig’ modernare Wikander, 1994.än en
perspektiv ifrånEtt utgår kön konstrueras socialt. in-Detannat att

nebär varje tid har sina skapade konstruerade betydelseratt egna - —
vad kvinna/kvinnlighet respektive man/manlighet får, bör ellerav

ska betyda. Hirdman harYvonne utvecklat detta tänkande och defini-
den alltmer komplicerade kunskap vi harerar genus som om

manligt och °kvinnligt°, vår allt förståelse hur manligt ochstörre av
kvinnligt °görs°... det vill kan förstås föränderligasäga: genus som
tankeñgurer män och kvinnor där den biologiska skillnaden alltid
utnyttjas vilka upphov till/skapar föreställningar och socialager
praktiker, vilka får till följd också biologin kan påverkas/ändrasatt -
med andra ord, det symbiotisk kategori roll eller soci-är änen mer
alt kön Hirdman, 1988:51.

Genussystemet, enligt Hirdman, karakteriseras isärhållningav
mellan könen och det manliga dessa de bärandetvâärsom norm,
principerna. detDetta stora det betyder inteär mönstret, attmen un-
derordning eller överordning fasta kategorier med ständigt givetär ett
innehåll, det så olika tiders underordning/överord-ärutan attsnarare
ning konstruerasmåste de källor finns.nytt, ur som

Wahl 1996 diskuterar företagsledningAnna och ledarskap kopp-
lat till konstruktionen manlighet och manlighetskonstruktionensav
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till konstruktionen ledarskap. dominans le-koppling Mäns pånära av
utifrån konstruktionendande positioner kan förstås synsättet att av

till konstruktionen manlighet. hävdarledarskap kopplad Honär attav
fruktbart till maktrelationen mellan könen tilldet mer änär att se

för förstå och förklara den snedfördelningvissa ledaregenskaper att
det villråder Wahl, 1996: den starka mansdominansl 5, sägasom

fallet till i näringslivet.ledningsnivå exempel Wahl be-ärsom
Hirdman, kvinnlighet manlighettraktar, liknade ochpå sätt som som

vilka skapas människor i visstsociala konstruktioner ettav samman-
tidpunkt. kategorier, kvinnlighetvid viss historisk ochhang, Dessaen

därför förstås föränderliga sådana vilket innebärmanlighet, ska som
för evigt till sitt innehåll.inte eviga eller Ledarskapde äratt sanna

med socialkonstruktivistiskt perspektiv, vad till-innebär, ett att som
format i viss tid, människor i vissaskrivs begreppet är en av sam-

kategorierna kvinnlighetoch blir, ochmanhang sättsamma som
evigt Olika följ-manlighet, inte evigt och heller för tider harsant.

accepterade ledarskapsfonner de kanaktligen sitt/sina och konstrue-
källor finns. Maktrelationen mellan könen in-denytt somras ur-

konstruktionerna kvinnlighet,med vadteragerar av som anses vara
ledarskap, manligt ledarskap och kategoriernamanlighet, kvinnligt
till varandra.alltid i relationskapas

Teknik och kön

utfördes framgår nedan,vid vilken studienarbetsplatsDen är, attsom
vissa den forskningteknisk vilket motiverar delarbeteckna att avsom

Relationerna mellanteknik och kön introduceras.fokuserarsom
kön/genus forskningsfält dels har sitt iteknik och är ett som ursprung

fram inomkritiken den mansdominerade tekniken, vilken växteav
tvärvetenskapliga forskningen teknikkvinnorörelsen, dels i den om

fram sedan 1970-talet. Elisabeth Sundin Boel Bernerväxtsom
behandlar relation-i antologi bland1996 konstaterar, annaten som

teknik spelat mycket underordnad roll iteknik arbete, att enerna —
teknik-genusforskningen och detsamma kan kön/genus isägas om

Sundin hävdar dockforskningen Berner, 1996:7-14. De att en
de båda områdena, så teknik inte längre spel-utveckling sker inom att

kön/genusforskningentidigare underordnade rollen inom ochdenar
genusaspekterna framstår viktiga förstå inom teknik-också attatt som

forskning.
hävdar flestaDefinitionen teknik har manlig konnotation deenav

inom teknik/genus-forskningen. Judy Wajcman 1991,forskare
associerar teknik med exempelvis maskinerbland andra, attmenar

till exempel matlagningbilar, ignorerar andra teknikeroch men som
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och barnomsorg, vilka påverkar/genomsyrar våra vardagliga liv. Det-
osynliggörande kvinnliga tekniker bidrar till bilden kvinnorta av av

tekniskt okunniga. Wajcman betonar den kraftfulla identifika-attsom
tionen mellan teknik och manlighet inte beror biologiska könsskill-
nader den resultat historiska och kulturella kon-är ettsnarare av-

gender.struktioner kön Cynthia Cockburn har i radav en un-
dersökningar studerat förhållandet mellan kvinnor och teknik.män,
Mycket känd undersökningen den brittiska tidningsindustrin.är om
Cockburn 1983 beskrev den manliga dominans karakteriseradesom
densamma, vilken kraftigt förändrats sedan 1970-talet dator-genom
iseringen arbetsuppgifter. Trots den datorteknikensättarnas attav nya
for sättning saknade traditionellt manliga teknikdrag och liknademest
traditionella kvinnliga kontorstekniker så kontrollerades den mänav
och identifierades manligt teknikrevir se Cockburn,ett ävensom
1985; 1991; 1992; 1993. Både Wajcman och Cockburn talar om en
manlig hegemoni i förhållande till teknik och kontroll teknik.av
Wajcman hävdar maskulinitet baseras fysisk styrka ochatt som
mekaniska färdigheter särskilt stark hos arbetarklassmän i verk-är
stadsgolvsmiljöer:

The cult of masculinity which based physical toughnesson
and mechanical skills particularly the shop-floor cul-strong

ofworking-class All the things that associated withture men. are
manual labour and machinery dirt, noise, danger suffusedare- —
with masculine qualities. Machine—related skills and physical
strength fundamental of masculine and self-statusare measures

according this model of hegemonic masculinities.esteem to
Wajcman, 1991:143

Cynthia Cockburn betonar tillit till arbete för upprätthåll-mänsatt
ande den maskulina identiteten sårbarhet för dem.utgörav en

There always fragility reliancemens worka on as a prop
for their masculine identity: work be fragmented, skill flou-can
ted, and tool made look impotentmans beside the employ-toa

machinery. Cockbum, 1983:135ers new

På grund sköra identifiering med teknik de bereddamännens ärav
kämpa herraväldet teknik med styrka kvinnor iöveratt om ny en som

allmänhet inte kan eftersom kvinnors identitet vanligenuppamma,
inte lika starkt kopplad till den teknikär beskrevs.typ av som ovan

Elin Kvande Bente Rasmussen 1990; 1993 diskuterar också
könsidentitetsskapande i norsk undersökning vari kvinn-processer en
liga civilingenjörer kommer i organisationer där manliga civilin-

I Andra forskare studerat relationen teknik-manlighet-kvinnlighet Ber-är t.ex.som
1996; Mellström, 1990; Nissen, 1995; Waldén, 1996; Sundin Berner, 1996.ner,
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civilingenjör-undersöka de manligadominerar. avsåggenjörer De att
civilingenjörema. Kvandemed de kvinnligareaktioner på mötetemas

mellan och de kvinnligavisar hur det iRasmussen männenmötet
former för maskulin civilingenjörsidentitet.inkräktama konstrueras

för manlighet: Kavaljerer äldretydliga formerVad de fann varvar
hållning kvinnor. hade ald-beskyddande Deledare med gentemoten

svårigheter medfrån kvinnor och haderig upplevt konkurrens att se
precis börjatyrken. Konkurrenterna hadekvinnor i tekniska avancera

nivå och med utbild-kvinnliga kollegor påoch hade samma samma
föreställningar kvinnorskonstruerade aktivtning. Konkurrenterna om

moderskapetnaturligt och självvalt detunderordning något varsom -
karriären.hindrade kvinnorna i Kamraternabristande viljaoch som

civilingenjörer ännu inte stod ihuvudsakutgjordes i av yngre som
till kvinnorna. såg de och kvinnornakonkurrensförhållande De attett

mindre etable-intressen.hade Kometerna var en gruppgemensamma
kvin-manliga civilingenjörer. betraktadespecialiserade Derade och

olika formerpositivt för organisationen.något De avnorna som
fann byggde å sidanKvandemansdominans Rasmussen enasom

deñnierades le-icke-handlingar, dessamanlig passivitet ochpå som
Å sidanmansdominansen. andraformer för upprätthållandegitima av

för mansdominans, vilka utgjordes ak-illegitima formeråterfanns av
handlingar från sidaUnderordningtiva handlingar. mänsgenom var

Underordningupptäcka och förhålla sig till.för kvinnorlättare att ge-
mycketeller passivitet för kvinnorna svårticke-handlingar varnom

till.förhålla sigbåde upptäcka ochatt

teknik, organisationVerkstadsindustriföretaget ny ny-
produktionsledarekvinnligoch ny

Verkstadsindustriföretaget i1990-talet ingickförsta hälftenUnder av
undersöka hur relationerna mellan könensyftade tillstudie atten som

med teknikförhandlades/konstruerades i interaktion Pettersson,
inriktning sökandetkvalitativ karaktär, medStudien1996. var av

förklara hur genusrelationermikronivå kanefter på somprocesser
innebörder de har och får. Verkstadsindustrifö-vilkaomformas och

organisationsförändringsprogramintroducerade störreettretaget som
få ökad kvalitet,effektivisera produktionen villesyftade till att man-

anställda. Dels infördesoch ökad kunskap hos deökad produktivitet
ville företagsledningenorganisation och dessutomteknik, dels nyny

skapa könsintegreradeetablerade könsmönster,bryta att ar-genom
undersök-Undersökningen genomfördes vidbetsgrupper. separata

respektiveningstillfållen, år 1991 1992-93.
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På verkstadsindustriföretaget byggdes helt avdelning fören ny upp
tillverkning och montering hydrauler under hösten Sju1990.av ope-

fem och två kvinnor,ratörer, arbetademän vid den här tiden på av-
delningen. bearbetadesHär i avancerade datorstyrda bearbetande ma-
skiner och robotar den så kallade hydraulstommen hjärtat iutgörsom
den färdiga produkten lyftvagnen. Utöver dessa maskiner byggdes en
modern monteringslina så kallat transportlina iconveyorsystem; ta-
ket med cirka tio stationer, där olika monteringsmoment utfördes av

vid varje station. Detoperatörer organisera arbetet inne-sättet attnya
bar samtliga på avdelningen skulleatt operatörer arbeta i total arbets-
rotation, vilket ställde krav på utbildningsprogram förett operatörer-

Avsikten samtliga skulleatt operatörer genomgå detta utbild-na. var
ningsprogram för klara samtliga arbetsuppgifter påatt avdelning-av

Operatörema internrekryterades i samtliga fall deEnen. utom ett. av
manliga rekryterades från företagoperatörerna tidigare hadeett som
tillverkat hydraulen. Samtliga hade erfarenhetoperatörer verk-av
stadstekniskt arbete och majoritet dem hade någon två-typen av av
årig teknisk gymnasieutbildning.

Den projektledning initialt ansvarade för uppbyggnadensom av
avdelningen betonade starkt vikten bryta det traditionellaattav
könsmönster existerade i hela företaget. l och med projekt-attsom
ledningen avsåg bygga helt avdelning, fanns möjlighetenatt atten ny
planera för modern produktionsutrustning också anpassaden som var
för kvinnor t.ex. anpassning arbetsbord, så från början in-attav man
stallerade höj- och sänkbara sådana. Projekt- och företagsledning
ville få kvinnor i det tekniska arbetet och därmed skapa könsinte-
grerade arbetsgrupper, eftersom de övertygade arbetsgrup-attvar om

fungerar bättre med både kvinnor och Generellt villemän. settper
också projektledningen åstadkomma bra arbetsmiljö och framfören
allt ville undvika lyft. Avdelningen för tillverk-tungaman
ning/montering hydrauler utgjorde de första försöken tillett attav av
skapa organisation företaget i linje med det organisatoriska för-ny
ändringsprogrammet.

arbetsdelningDen utvecklades under hela undersökningsperi-som
oden 1991-93 innebar de kvinnor rekryterats till hydraulav-att som
delningen skiktades till det minst kvalificerade arbetet eller bort från
avdelningen. datorstyrdaDet bearbetande maskinarbetet hade fått en
manlig stämpel och kvinnor tilläts inte komma i detta manliga ter-
ritorium 1991 detta framträdande, visademönster ännuvar men
sig tydligt i slutet undersökningen 1992-93.av

2 För detaljerad beskrivning händelseförloppet och hur denna könsarbets-en mer av
delning kom till stånd, kapitel 6 i Lena Pettersson, 1996.se
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kvinnor anställdes underDe 1991 arbetade med fåtalettsom ar-
betsuppgifter, därtill de allra och Avdelning-tyngsta mest monotona.

vid den här tiden färdigbyggd och gamla strukturerännuen var var
i upplösning och under omdefiniering med avseende vad kön,
kompetens och teknik skulle komma betyda. kvinnornaEnatt av
började under 1991 arbeta med de kvalificerade arbetsupp-att mer
gifterna längs Den produktionsledareconveyorsystemet. som var an-

för hydraulavdelningensvarig från det den byggdes ochatt upp pro-
duktionen startade i januari 1991, Under den undersök-var en man.

genomfördesning under 1991 atmosfären avdelningen ka-som var
pionjär-rakteriserad eller nybyggaranda. Flera de manligaav en av

har varit med och byggt avdelningen. Operatörernaoperatörerna upp
och hugger i och inget verkargår omöjligt få fungera ochut att att

samtliga utom en arbetet bra. Så kan mycketoperatörer ärattanger
kortfattat situationen beskrivas den produktionsledaren,när görnya
entré till hydraulavdelningen våren 1992.

jag kommer tillbaka till verkstadsindustriföretaget 1992 på vå-När
har del förändringar Bland har ytterligareägt annatren en rum. avan-

införts avdelningen, produktionsvolymencerad teknik på har ökat
kraftigt. Fler har anställts, arbetar tio tvåoperatörer operatörer,nu
kvinnor och åtta avdelningen och den kvinnliga produk-män, nya

hädanefter kalladtionsledaren produktionsledaren har alltså tillträtt.
i verkstaden,Stämningen, karakteriserad visst gnissel.ärute ettnu av

framträder antal konfliktämnen konflikter framför allt mellanNu ett —
och den produktionsledaren. konflikt handlarEnoperatörerna nya om

vilkas, arbetstaktvilken, och skall gälla. konfliktDenna ärsom sam-
konfliktenmankopplad med förläggning och längd.rasternasom

konflikter explicita itvå den meningen de påDessa är att tas upp en
finnsdel avdelningsmöten. också konflikt mellan de ochHär en yngre

ide äldre delvis hänger med frå-operatörerna gruppen som samman
implicitarbetstakt. karaktär, explicitaDen ut-avgan om men ges

tillfällen.tryck vid vissa
femtioårsåldern,Produktionsledaren, i har arbetat verk-ärsom

stadsindustriföretaget sedan tjugo den första kvinnanår. Hon attvar
arbetsledare3 företagetbli och hade arbetat sådan sedan cirkasom

tio Dessförinnan arbetade produktionsledarenår. NC-operatör,som
det vill med numeriskt styrda bearbetande maskiner. honNärsäga

hydraulavdelningenkom till 1992 arbetsrotationen inte särskiltvar

3 används både begreppet arbetsledare och produktionsledare. harI Dettatexten att
med företaget omdeñnierade arbetsledarfunktionen till s.k. produk-pågöra att man

tionsledare, vid införandet det organisatoriska förändringsprogrammet. villeManav
markera produktionsledaren hade fristående roll i förhållandemed det bl.a. att en mer

i jämförelse med den tidigare arbetsledarfunktionentill produktionen
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utvecklad, varför hon försökte införa högre grad rotation. Dettaen av
lyckades inte i alla delar, vilket enligt produktionsledaren dels berod-
de på några inte ville lära sig ytterligare arbets-operatörernaatt av
uppgifter, dels vissapå kompetens inte räckte till föroperatörersatt

arbetsuppgifter. Produktionsledaren trodde inte helleratt anta attnya
tillförande utbildningsresurser kunde förändra detta. kraftigEnav
volymökning har också skett sedan och denna1991 sammanfaller i
tid produktionsledaren börjarmed arbeta hydraulavdelningen.att

organisationen finns den kvinnligal produktionsledaren den
fjärde hierarkiska nivån. Centralt för hela företaget finns VD. Fören
den division i vilken produktionsledaren arbetar finns ytterligare en

i sin chef för tekniskeden chefen, vilken den kvinn-VD är ärtursom
liga produktionsledarens chef. Företaget traditionelltnärmaste är

finnsmansdominerat och inga kvinnor högre nivå den produk-än
tionsledaren arbetar på.

Konflikter exempel några situationer-

syftarArtikeln till beskriva och diskutera hur kvinnligt ledar-att ett
skap konstrueras i mansdominerad teknisk miljö. Syftet uppnåsen

analys dels olika konflikter förekomnågra avdel-genom av som
ningen, dels intervjuer med och chefer hur de sågoperatörer om
på/vilka föreställningar de hade kvinnligt och manligt. Förstom

konflikterna möjligtså rakt och därefter hur de åter-presenteras som
berättas och kommenteras olika aktörer och aktörsgrupper påav av-
delningen.

återkommande konfliktämne underEtt 1992-93 produk-rör
tionsvolymen. Produktionsledaren hävdar arbetsgruppen inteatt ut-
nyttjar arbetstiden och därför förlorar i volym varje dag. Varjeman
fredag hålls personalmöte där och produktionsledarenoperatörernaett
diskuterar olika spörsmål. Under dessa produktions-mötenett tarav
ledaren frågan de långa och relaterar detta till företa-rasternaupp om

möjligheter överleva. hävdar förHon mångagets att att targruppen
och för långa och utifrån företaget går dåligtraster argumenterar att
och ska hävda ikunna sig den internationella konkurrensen,om man
måste bli effektivare. produktionsledarenNär talar de långaman om
och många några i halvhögt ochrasterna sägerprotesterar attgruppen
det går inte jobba så hårt Produktionsle-raster.göratt utansom
daren fortsätter med ni har det bra i jämförelse företag,med andraatt
där blåser Med detrasten. obetald arbetstid.äratt rastenman avses

hävdar vidareHon inte kommer igång klockan sju påatt gruppen
sitter kvar i fram till halv åtta, ochoperatörerna pausrutanmorgonen,

då har vi redan i produktion. anförDessutom produk-tappat
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tionsledaren den 18 minuter långa frukosten oftast bliratt rasten en
halvtimme och lunchen, minuter lång, oftast42 bliräratt som en
timme. Några återigen det omöjligtoperatörerna säger äratt attav ar-
beta så och slitigt/snabbt dessatungt utan raster.

konfliktämne förEtt lösa de problemrörannat ansvaret att som
i produktionen. Produktionsledarensuppstår hållning detär äratt ope-

och de själva skall lösa de tekniska problemratörernas attansvar som
i produktionen.uppstår Hon hon själv ska bollplankutgöraattanser

för inte lösa problemen dem. öka de anställ-Attoperatörerna, men
das kunnande del i det organisatoriska förändringsprogrammet,är en
enligt produktionsledaren. Operatörerna produktionsproblemattanser
skall lösas produktionsledaren. motiverar dettaDe med produk-attav
tionsvolymen har höjts så det helt enkelt inte finns tid for dematt att
lösa tekniska problem, vilket ofta kräver de måste ifrån avdel-att
ningen för konsultation med exempelvis kvalitetspersonal. jagNär
vid tillfälle företagetpå och genomförde observationer inträf-ett var
fade typisk situation, där denna konflikt mellan ochoperatöreren
produktionsledare konkretiserades. de situationer beskrivs iI som
detta avsnitt har olika manliga huvudrollen.operatörer

söker produktionsledarenEn och meddelaroperatörerna attav upp
fárdigmonteradede hydraulerna inte klarar det sluttest innangörssom

de ska vidare från avdelningen. sluttestet simulerasltransporteras
olika lyft for kontrollera lyftkapaciteten fullgod. Detyper att ärattav
flesta i arbetsgruppen har samlats i monteringsrummet och monte-
ringslinan står stilla då produktionsledaren kommer. Några deav
manliga diskuterar vad kan fel. Produktionsle-operatörerna som vara
daren i ingenting. signalerar tillHon de fårsäger stort sett attgruppen
försöka lösa problemet och går därifrån. En operatörerna sägerav
vad ska egentligen arbetsledare vad ska förden tillgöra,en vara -
vilka arbetsuppgifter har arbets1edare. med tydligDetta sägsen en
kritisk underton produktionsledaren. Efter cirka halv-gentemot en
timme kommer produktionsledaren åter i monteringsrummet. Nuut

diskussionuppstår mellan två och produktionsledaren.operatöreren
för produktionsledarenDe ska lösa problemet,argumenterar att men

hävdar självklarthon det deras arbetsuppgift. tredjeEnäratt operatör
problem inträffadedetta for veckor sedan och de dåsäger att tre att

forpåtalade detta henne och utgick sedan från produktionsledarenatt
skulle undersöka och lösa problemet. Stämningen antagonistiskär nu
mellan produktionsledare och den förra hävdar fort-operatörer, men
farande de ska fortsätta och lösa problemet. Operatörerna bestäm-att

sig för vända sig till kvalitetsavdelningen de undrarattmer men upp-
är det inte hennes jobb lösa sådana här problem. Enrört att av

han ska reda vad innehållet egentligen ioperatörerna säger att ta är
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kvalitetsavdelningen lyckasderas arbetsuppgifter. På med att taman
fel leverantörsfel och dereda på vad två gårär operatörernasom

hydraulavdelningen. På de den produktions-tillbaka till vägen möter
tidigare ansvarig för avdelningen. skallledare Han snartsom var pen-

sioneras, finns kvar under övergångsperiod för kunnaattenmen
rycka problem uppstår avdelningen, egentligen bara närnär men

produktionsledaren påkallar. konfron-den så En operatörernaavnya
den förre manliga produktionsledaren med vad hänt ochterar somnu

direkt fråga det inte produktionsledaren skaställer om ären som
manlige före produktionsledaren förefallerhär. dettasköta sånt Den

ställning i frågan.besvärad och undviker Operatörerna säger,att ta
tillbaka till avdelningen, han skiträdd förde kommer ärnär att

produktionsledaren avdelningen och berät-henne. sökerDe upp
frågan, iro-problemet löst. ställer henneEn operatörernaäratttar av

till leverantören också.niskt, han ska ringaom nu
tillfalle, innan det beskrivna in-Vid dagarett annat ett par ovan

produktionsledaren verkstadsgolvet,träffade, talar jag med på närute
monteringsdetalj idyker har mindreHanoperatörerna enupp.en av

enligt honom, felaktig. vill produktionsleda-handen vilken, Hanär att
sig, medan hon i sinska undersöka hur detta kan kommagenastren

i frågabara kan lägga undan detaljen ochoperatörenatttur av-anser
Ärdetaljer felaktiga. replikerar: du dumvakta fler Operatörenärom

mimik förlöjligandesamtidigt han i sini huvudet eller gör ettsom
produktionsledaren och sedan avviker. gåttNär operatörengentemot

omständlig, hittar han fel,produktionsledaren han ärsäger ettatt
frågar istället för bara lägga undan den ochhan direkt ochkommer att

fel Situationen pinsam,blir fler det på.kolla det är ärsom menom
sig ellerproduktionsledaren låtsas inte honomgentemotom, vare

hårda ordmig, de operatören yttrat.
tredje tillfälle, personalens fredagsmöten, diskuterasVid ettett av

produceraligger efter vad gäller hydrauler.återigen Pro-attatt man
de kan arbetaduktionsledaren frågar operatörerna över ons-om

flesta nej. Möjligen kan de tänka sigdagkvällen, de säger tors-men
sinsemellan de skadag kväll. Därefter diskuterar operatörerna att

tillsammans. talar de skall ochoch ätajulbord De Inär.vartut om
diskussionen halvt vänd tillslutet operatörerna,säger pro-en avav

vill du med. denne manlige frågaduktionsledaren, I operatörsvara
skallmarkeras produktionsledaren inte självklartoch tonfall att vara

naturligtvis vill upprinnel-hon det.med, hon Detta ärattmen svarar
handlar produk-diskussion itill attgruppen som omen senaresen

initiativ till alla avdelningenden bordetionsledaren är ta attsom
produktions-tillsammans.ska gå Dessutom operatörerna attut anser

ekonomiska för detta ändamål, detskall ordna medledaren resurser
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vill företaget skall betala julmiddagen.säga böratt Detta hon göra,
enligt trivselåtgärdoperatörerna, och föruppmuntransom atten

under hösten har arbetat övertid i varje vecka.stort settgruppen
Situationer den karaktär jag beskrivit hör till vardagen vadav ovan

gäller interaktionen mellan produktionsledaren och arbetsgruppen.
Alla i inte explicitaoperatörer detär beskrivits isättgruppen som
situationerna de flestaäven jag intervjuaroperatörer närovan, om
dem förefaller negativt inställda till sin chef. Någranärmaste av ope-

har också sig till den tekniskeratörerna chefen,vänt produk-ärsom
tionsledarens chef, och påtalat denärmaste upplever problem iatt
förhållande till sin produktionsledare.

Ovan har exempel konflikter beskrivits och i avsnittnästa ana-
lyseras de utifrån de olika aktörernas synvinklar. Det med hjälpgörs

begreppen kvinnligt-manligt för förstå innebörden hur denattav av
nytillträdda kvinnliga produktionsledaren konstrueras chef. Förstsom

synpunkter. De kanske de viktigasteoperatörernas eftersomär detges
dem produktionsledaren chef.är över är

Operatörernas på kvinnligt-manligtsyn
och på den produktionsledarennya

människorsl föreställningsvärld finner idéer och uppfattningar om
olika fenomen i samtid,vår i vårt samhälle. När det gäller ochgenus
genusfigurer4 fokuseras intresset vilka föreställningar kön,mot om
kvinnligt-manligt, de ingår i studien bärareärsom personer som

föreställningarDe kvinnligt-manligt informanterna för-av. om som
medlar bidrar till konstruktionen den kvinnliga produktionsle-av nya
daren chef.som

intervjuerDe jag genomfört med informanterna i studien Petters-
1996 ostrukturerad, karaktärär och liknar iöppen mycketson, av

vardagssamtal, där den intervjuades erfarenheter står i förcentrum
Ävensamtalet. samtalen i hög grad styrdes vad informanternaom av
behandlades vid varje samtal för studien viktigatog tre teman.upp,

villeJag del den organisationen, tek-ta av personens syn nya
niken/maskinema hur såg arbetet organiserades isamt attpersonen
könsintegrerade arbetsgrupper. Hur såg intervjupersonerna att ar-
betet organiserades i könsintegrerade arbetsgrupper från ha varitatt
exklusivt mansdominerat Vilka föreställningar hade kvinnorna och

4 Med genusfigurer den inramning och de betydelser i under-avses som personerna
sökningen lägger i dem genusfigur begrepp har med föreställningar könsom attom-

inte den materiella såsomexempelvisgöra, den konkreta arbetsdelningen/könsarbets-
delningen Hirdman,se 1988; Pettersson, 1996t.ex.
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innebördkategorierskvinnligt och dessamanligt ochmännen om
inträ-värderingochi kvinnornasinnebörder fannsVilka männens av

könshomogenai de tidigareunderrepresenterade könetdetdet av
frågoroperationaliserades dessaintervjuerna/samtalengrupperna l

arbetaerforintervjupersonernafrågor hurtill attmotsvaraatt om
med dettill arbeta ocksåarbetsplatskönshomogen motsattaatt nuen

följer iexplicitgörs i de citatfrågornadelkönet. En textensomav
nedan.

sammanfattaskvinnlighet kanpåmanligaDe operatörernas syn
i jämförelselikhetsskapande kvinnorinnehållerden ettatt avsom

olikhetsskapande.5 manliga olikhetsskap-Deocksåmed män, ettmen
roligaredetföreställningeninnehållerföreställningarna ärande att

kvinnor i arbetsgrupp.blir mjukare meddetkvinnor ochmed att en
vilka iegenskapsaspekter,beträffar dessavadolika mänKvinnor är

föreställningen,finns ocksåpositiva. Härbetraktashuvudsak som
vilketfysisktomfattning, kvinnorbegränsadi ärsettatt svagare,men

och medhydraulavdelningen och tillplats påkvinnorsifrågasätter
efter detställermanligadeindustrin. Eninom operatörerna attav

du tjejerfråga till mig:retorisk Trorbandspelaren av attstängts en
ändåDärefter talar hansakerska mänoch killar attgöra omsamma
intedet till hankvinnor och relaterarmuskelmassahar än attstörre

myckethydraulavdelningen orkar likapåkvinnornatycker att som
Denne monologavslutar sinmanligefysisk . operatörrentmännen

inom in-kvinnor inte skadet viset kanskepåmed påstå attatt vara
dustril.

dock den domine-medkvinnlig likhetBetonandet männen ärav
förställningsvärlden.manliga Männeni denrande attansersynen

det tilltuffa jargongkvinnorna har männen även enomsomsamma ——
kvinnor-sigmed kvinnor såblir lite mjukarebörjan kanske anpassar

föreställningenfinnsjargong.manliga Dessutomtill rådande attna
tillförvandlas denna likhettillsammans, såblir mångakvinnornaom

blir råare Enkvinnornaolikhet, så männen. operatörernaänatt av
sig på följandeuttrycker sätt.

historier vad killarna har.har JagtjejernaJag värre äntror nog
lik-dom gaddar ihop sigmycket råaretjejerna kantror omva

styrka itjejerna känner dom harråga: duF Menar attatt ensom.
visst har vi chansenmångadom Ja attäratt ossgenu-

männen. Intervju medavserjävla översittarnadom där opera-
tör

5 och cheferintervjuer med påobservationer ochdata bygger på operatörerDessa
hydraulavdelningen 1992-93.
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Kvinnors fysik spelar i den manliga foreställningsvärldensvagare
liten roll, eftersom arbetet inte hårt på hydraulavdelningen.är Någ-

betonar för vilkenmännen samtalston och vilketatt till-ansvaretra av
tal fram med kvinnors i detväxer mansdomineradenärvaro arbe-som

helt och hållet ligger på kvinnorna. Dessa berättartet, män om en
kvinnlig anpassning till manlig Innebörden kvin-är atten norm. om

inte kan jargongen/tilltalet måste kvinnorna självaaccepteranorna
ifrån.säga
den manliga föreställningsvärldenI den kvinnliga produktions-är

ledaren ansvarig för den volym hydrauler skall tillverkas,av som en
volym successivt har ökat under 1992-93. Skulden läggs påsom
henne för volymökningen och uttrycks i hon kör medtermer attav
oss. Naturligtvis den kvinnliga produktionsledarenär inte ensam an-
svarig för den ökade produktionsvolymen och de manliga operatörer-

hennes skuld och den antagonism de uttryck forargumentnas om ger
innehåller sannolikt andra bevekelsegrunder. bevekelsegrundEn som
synliggörs i de manliga produk-operatörernas ärutsagor atten av
tionsledaren bryter den roll hon förväntas ha. denI rollen ingårmot

hon chef och kvinna bör handatt påta operatörernasom ettsom om
visar på hon kännersätt sina medarbetare.att Dennesom omsorg om

manlige hon borde berömmaoperatör och bjudaattanser gruppen
något slag, särskilt arbetat hårt vid tillmat när exempelav gruppen

övertidsarbete. återfinnsHär familj,storsynen om gruppen som en
där den kvinnliga produktionsledaren bryter den modersroll honmot
förväntas inta:

Vi ärju familj, ärju det. Vi tillbringarju för fasen 8-9som en
timmar dan tillsammans. detMen här liksom bjuda till-attom
baks på pizza bjöd med henne gång och då ville vi atten
det skulle bjudas tillbaks lite då, såna, några. Enär annan
bas tydligen jävligt ivrig for pizza och liksom höll domvar upp

bjöd på smörgåstårta och såna här grejer då. fickHär lura-
henne till den här jävla tårtan Före jul alltså. En de manligaav
operatörerna skulle i lumpen och då hon hanattmena
skulle bjuda smörgåstårta nu han rycker i lumpen.när
Och då jag bara, liksom lite lätt, han väl inte så roadatt ärsa av
och bjuda tårta det inte blir några bakelser i eftermiddag,om

jobba vi på precis vanligt. Sen på eftermiddagen såsen som—
det tårta då. Men vi kände där lura denvart till ossatt

Grejen inte hon ville komma då liksom for job-att attvar -bar så i helvete och liksom kör pizza eller nånting.sen- -
Det spelar ingen roll klassens buse, får i allaärom man man
fall macka kommer hem Intervjunär va meden av morsan man
operatör

Flera de manliga kommenterar den kvinnligaoperatörernaav pro-
duktionsledarens språk. De hon grov i ochmunnen tuff-ärattanser
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produktionsle-flesta de uppenbart provoceradede män ärän avare -
språkbruk/tilltal i vissa situationer. manligadarens De operatörerna

provocerade produktionsledaren, personalförefaller också attav om
vid stationema. strider, enligtsjuk, själv går och arbetar Dettaär ut

chefs roll.männen, mot en
föreställningar kvinnlighetkvinnligaDe operatörernas om rym-

tjafsiga,negativa egenskaper de avundsjuka,kvinnor har ärattmer -
kvinnor. Manligainte heller ärliglångsinta och det går motatt vara

positiva värden kvinnorna, såsomtillskrivs däremotegenskaper attav
rakare och har rakarerenhåriga och de bådemän är att agerar enmer

den kvinnliga produktionsledarenkommunikation. Kvinnornas påsyn
de kvinnligalika uttalat negativ Eninte operatör-männens.är som av

produktionsledarentrivseln försvann dendock näratt nyaerna anser
avdelningen.kom till

produktionsledaren,med den förre, manligetrivdes jättebraJag
inte nåt jättebra rykte medhon kom då, hon hadenärmen sen

och ställa påhit och började ändra,sig hit kommerHon styraut.
förockså tycka vad det härDå började jag ochallting. äratt, —

försvinna helt enkelt. så brabörjade Hannåt trivseln va-
folk. Ofta, varje fredag, såför sitttycker jag, han uppmuntra

och det märktes folk har ställtdet nåt han bjöd på attvar
då. lätt basendom jobbar härför honom, Det är attsomupp

härden bara går och talar dommånga gånger ut ne-omom
sig. håller med hennesidoma, de får alla Jaggativa emotatt

för slappt den här avdel-produktionsledaren detatt varom
inteväl ändra på, hon kanskeoch det försöker honningen men

Ocksåriktigt, tagit det lite lugnare.gått hon gjordeskulle som
avdelningenvarit med och byggtmånga härdet äratt uppsom

grej. Intervju med operatördet här derasoch tycker äratt

vilkaoch analyserats, dehär refereratsOperatörema, är översom
överordnade cheferna.Viktiga också de Detledarskapet ärärutövas.

följaktligenoch detoch befogenheternadelegerarde äransvaretsom
möjligheter.för produktionsledarensde sätter ramarnasom

påoch proj ektledarensChefernas syn
produktionsledarenkvinnligt-manligt och den nya

föreställning med kvinnor i detcheferna harmanligaDe attomen
mjukare klimat.blir detmansdominerade arbetet ett

mänsklig i diskussionerna.tillför aspektkvinnorJag att enanser
uttalat ochoch detinte bara teknikDet ärutanär pengar, mer

divisionenIntervju med förmänskligt. VD
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föreställningEn de manliga cheferna har innebär kvinnorattannan
inte har den kompetensen för arbetarätta med de bearbetande,att
datorstyrda maskinerna och detta hinder för kvinnor kommautgör att

i arbetet på hydraulavdelningen. föreställningDenna kan kontraste-
föreställning de manliga chefernamot uttryckras en annan som ger

för, nämligen den vad kvinnor för.passar Den sin utgångs-tarom
punkt i valet den teknik introducerats hydraulavdelningen.av som
Valet teknik gjordes bland utifrån ville detannat att göraav man
möjligt för kvinnor arbeta avdelningen.att

lyften försvannDe och jobben blev övervakandetunga mera av
och monterande jobb dom kvinnor kan ha. Intervju medsom

för divisionenVD

föreställningenI ligger inte bara fysisk styrka inteargumentet att
längre spelar någon roll. Arbetets karaktär har ändrats till övervak-
ande och monterande jobb vilka för kvinnor. Argumentet ut-passar
går från vad lämpliga sysslor för kvinnor, vilketär också berättarsom
för vad eller förväntas,inte nämligen kvinnorattoss om som passar
skulle arbeta i det datorstyrda maskinarbetet.

Ytterligare föreställning hos de manliga cheferna innebär deatten
kvinnor kommer till framför allt företagsledande befattningarsom
ställer sig själva så dom karlar. Föreställningen iärattom som
fråga beskriver kvinnlig anpassning till manligt ochsättett atten vara

på, manlig Samtidigt med denna föreställningagera en norm. om
kvinnors anpassning till den manliga finns föreställningennormen,

kvinnor inbillar sig tryck i mansdominerade företag.att ettom

Och så jag många kvinnor också inbillar sig det härtror attsen
påtrycket dom, dom kommer här i mansdominerade före-när

på många hållMen finns det många villtag. män gärnasom
hjälpa fram dom här tjejerna i det inte lätt förärcentrum, men
dom, kan jag tänka mig. domMännen det här otäckser som en-
hotande förändring, kvinnorna hela tiden de efter derasatt är ute
jobb den tanken finns då. Intervju med för divisionen.VD-

iDet citatet det finns likt denne chef,är att män,som avses som
aktivt vill hjälpa fram kvinnor, medan det finns andra män ärsom
hotade just detta. chefernaEn hävdar orsaken till så fåatt attav av
kvinnor kommer i det mansdominerade arbetet ligger företags-
ledningsnivå. har traditionelltDen alltid utgjorts och dettasett mänav

fortfarande lever kvar.är Det det härmönster gamla, detett ärsom
mansdominerat företag. Du hittar det fortfarande på många håll,är ett

hur det så håller det på och vänder." Intervju med förän är VDmen
divisionen.
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Vad manlige chef berättar den totala mansdominansdenne ärom
verkstadsindustriföretagets hierarkier karakteriserasövre av.som

finns inte representerade på högre nivåer produktions-Kvinnor än
refererar också till det gamla, till det mansdo-ledamivå. hanMen

till kvinnor har for-minerade förklaring svårt latt att avancera.som
naturlig exklusion kvinnor, vilketklaringen ligger sorts av mo-en

enligttraditionen, det gamla allt modellen vi har ingativeras av -
vi inte hade det igår.här idag, eftersomkvinnor

tekniske chefen och projektledaren medvetnaBåde denVDn, är
hydraulavdelningen. tekniske che-gnissel råderdet Densomom

produktionsledarens chef, han inte rik-fen, sägernärmasteär attsom
vari problemen ligger.tigt vet

förväntar sig arbetsledaren ska hajagMen, atttror att gruppen
ska inte så. Och detpå alla frågor här Och detute. varasvar

också produktionsledaren med domhär jobbar att men
inte haft möjlighet jobba systematiskt med det härharju änatt

Är några personalmöten, produk-Frågaz du med när. och diskuterar olika problem händer,tionsledaren Detgruppen
lite risk med attjag med och gårinte så frekvent. Det är ärmen

bort auktoriteten från produktionsleda-där, att targenom man
går för mycket Intervju med tekniske chefenjagren om

verkställande direktören han deintervju medl säger operatöreratt
arbetstakt den beslutadeinte håller den någraär operatörersomsom —

vilket källa till irrita-snabbt och sedan längrearbetar utgörraster,tar
samtliga chefer kommer få konsekvenserna detta.tion hos att ta av-

omplacerar sådana kommente-tänker sig HanVD-n att man personer.
produktionsledaren mycket bra klarari anslutning till detta attrar

situation.denna

svårare och klara detdet finns harJag män änvet att som —
något fult, mycket fegare vadKarlar uttryckthon. änär,som

själva. väl-absolut inte klarar och dethon Hon ärär, taavsom
har honerfaren och förutom hon produktionsledaredigt äratt ett

intui-i produktionsteknik och så vidare, så hon harförflutet en
och relationer och konfliktlösning och såna härtion för problem

väldigt duktig. sånt svårt lära sig,saker, så hon Förär är att man
talanger. Intervju med för divisionenmåste ha lite såna VD

finnaskommenterar de konflikter han uppfattar påProjektledaren
det följande åsyftar han harhydraulavdelningen. l operatörernaatt

chefen med missnöjet den oklarasig till den tekniske övervänt ar-
produktionsleda-de uppfattar råder mellan ochbetsdelning gruppen

ren.

operatörer problem till överordnade chefer ochBär man upp
riktiga sambandet, då kan det svårt. dådom inte det Förvaraser

från två håll,får stackars produktionsledarenden här press
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både från laget och från chefer och då kan hon bli illa klämd.
jag upplever inteMen det så idag. verkar tuff.Hon Såäratt

länge jag har känt henne -ja, det hon började företagetär sen
i mitten 70-talet, så har hon varit tuff och orkat med detav
här, jag ibland hon utkörd, det henneatt ärmen ser syns
ibland. När det riktigt tufft där borta avser hydraulavdel-är
ningen. Intervju med projektledare

Projektledaren kommenterar stämningen på hydraulavdelningen,
han har uppfattat det finns antagonism produktionsle-att gentemoten
daren från sida. Han jämförelse mellan den förreoperatörernas gör en
och nuvarande produktionsledaren och den förre smidi-attmenar var

i lösa de problem uppstår. Vidare han produk-att attgare som anser
tionsledaren har skapat sig image tuff och den får honatten av vara
bära idag och han kopplar denna image till honäven kvinna ochäratt

detta skapar problem. Dock hävdar projektledarentror att extra stora
förreden produktionsledaren skulle fåttha deläven denatt en av pro-

blematik den kvinnliga produktionsledaren erfar, därförsom nya nu
del problemen har med den volymökningatt göraatt storaen av som

skett.

Produktionsledarens kvinnligt-manligtsyn
påoch situationen på avdelningen

Slutligen ska den kvinnliga produktionsledaren själv beskriva hur hon
på kvinnligt-manligt och hur hon på situationen avdelning-ser ser

kvinnligaDen produktionsledaren hävdar varken fysisk styrkaatten.
eller tuff jargong försvårar för kvinnor arbeta hydraulavdel-atten
ningen. Atmosfären inte försvårande för tjejer, därförär tjejersatt at-
mosfär lika hård och tuff somär männens. handlarDet tjej-attom

måste gränserna.sättaerna
föreställningenI kvinnor ligger de sig till tuffattom anpassar en

Produktionsledaren betonar, på några desättgong. samma som av
manliga det kvinnornasoperatörerna, förändra existe-äratt attansvar
rande tuffa jargong och tilltalssätt hinderDesätta gränser.attgenom

finns för kvinnor framför allt bristande kompetens,utgörssom av en-
ligt henne, vilket sammanfaller med det de manliga chef-synsätt som

uttryck för.erna gav
den kvinnligaI produktionsledarens föreställningar kvinnlig-om

het står likhetsskapandet i både det gäller henne själv inärcentrum,
relation till männen/det manliga också vad gäller de övriga kvin-men

på hydraulavdelningen, i fall. fallDetta denutom utgörsettnorna av
kvinnliga arbetar avdelningen, haroperatör den längstayngre som

tekniska utbildningen samtliga fyraårigt teknisktoperatörer,av gym-
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inriktning maskin och produktion. harnasium med Dessutommot
förvärvat kunskaper i maskinprogrammering, vil-i utbildningenhon

adekvata kompetensen för arbetet i dethon har denket gör mestatt
högautomatise-avdelningen de datorstyrda,kvalificerade arbetet på

kvinnliga produktionsledarenmaskinerna/robotarna.rade Den tror
vill lämnainte denna operatöratt gruppen.

kommit underfund med sig själv hon fåttkanskeharHon närnu
många den här andravilketjobba gör typenattett tag, avva,

pappersjobb det inte nånting för mig egentligen.jobb är--
gått teknisk linje istället. jagkanske skulle ha FörHon troren

känna sig för hur detockså hon skulle änenormtatt ensammen,
i också.så det trygghet och Hon ärär är enorm va en gruppen

i Intervju med produktionsledarelite drottning gruppen.

kvinnligaproduktionsledaren dendefinierarl utsagan ope-ovan
icke-teknisk. Produktionsledarenutbildning varanderatörens re-som

manligagenomföra desatsning hon tänkerlaterar den en av yngre
till honfå behålla honom avdelningenför attoperatörerna att

kvinnliga på pådeninte tänker sättoperatörensatsa samma som
harjudär tekniska utbildningen, honför hon har inte denhonom, mer

Produktionsledaren har tidigare i in-planeringsberedningslinje.typ
kvinnligahur duktig dennatervjun berättat operatör närvar,yngreom

fick chansen arbeta itillfälle under dagarhon vid svetsro-tre attett
omdefinition den kvinnansProduktionsledarensboten. ut-av yngre

sida till huranpassning från den förrastolkasbildning kan som en
till i mansdominera-kvinnor i förhållande dethanterahon måste män

med detkvinnorna konkurrerarlänge intede arbetet. Så männen om
datorstyrda maskindelen, har deden bearbetande,arbetet iavancerade

kvinnan, faktisktde, likt denavdelningen.plats Men när yngreen
andra mekanismer/argumentarbete, kommerdenklarar typen avav

produktionsledarenomdefmitionen-till exempeli bilden görsom
innebär den fyraårigakvinnans utbildning, vilkenden attyngreav

i singymnasieutbildningen inte teknisk. Dettatekniska utgörär tur
inte för arbetet med de dator-den kvinnanmotivet till att passaryngre

visat honhon faktisktbearbetande maskinerna,styrda äratttrots att
arbeta med dem.hantera ochfullt kompetent att

kvinnliga arbetat i dettillfällen har dennaVid två operatöryngre
under hös-första tillfället honmaskinarbetet.datorstyrda Det närvar

utbildningen svetsroboten, delsfick den internadels1992ten un-
i den.faktiskt arbetade med reguljära arbetspasstidder kortareen

och tvåförhandling mellan hennesituation frambringadeDenna aven
situationskriver dennajagmanliga Närde operatörerna. attyngre
manligainnebär det de tvåförhandlingframbringade att yngreen

kvinnandenockså förhandlade medoperatörerna yngresom --
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gjorde rotationsschema där den kvinnliga intenyttett operatörenupp
hade några arbetspass i det avancerade tekniska arbetet. De manliga

föreslog den kvinnliga skulle handoperatörerna taatt operatören om
måleriet eftersom du bäst på det, vilket i realiteten fick konse-är
kvensen hon frivilligt åtog sig sköta måleriet och där-att att ensam
med avstod arbetet i svetsroboten, vilket hade både högre lön ochgett
normalt högre i Vid det andra tillfället arbetade denstatus gruppen.
kvinnliga återigen med svetsrobotarbetet, blev dåoperatören men re-
kryterad till orderkontoret. sammanföllDetta i tid med den kvinn-att
liga produktionsledaren omdefinierade hennes utbildning som varan-
de icke-teknisk, denna kvinnliga har den längstatrots att operatören
tekniska utbildningen samtliga på avdelningen. loperatörerav pro-
duktionsledarens antyds också den kvinnan in-utsaga attovan yngre
nehar speciell roll i arbetsgruppen avdelningen, nämligenen
drottningens, vilket i produktionsledarens tolkning innebär denatt

kvinnan inte kan arbeta tillsammans med andra kvinnor. lnne-yngre
börden verkar också denna kvinna inte kan klaraattvara yngre av ar-
betsuppgifterna den assistans drottning kräver. Denutan en yngre
kvinnliga blir, i slutet undersökningsperioden, rekryte-operatören av
rad till orderkontoret. kommer därHon arbeta uteslutande medatt
kvinnor, vilket hon i de båda intervjusituationerna uttryckt honatt
inte vill, därtill till lägre lön.

kvinnliga produktionsledarenDen framhåller hon kan ta mänatt
vis.mäns

jagFör blev vårda mitt språk jag kom hit tillnärtvungen att
hydraulavdelningen for dom förstod sig inte min humor. För
det jag dom närjag förbannad jävlar hänger jagvart utsa nu-
dig i i tasken, den kan hänga där helgen Ja,traversen över -
djävlar, dom blir så här visarva gapande mun. Intervjuen
med produktionsledaren

kvinnliga produktionsledarenDen har sig till den manligaanpassat
innehållande tuff jargong och enligt avdel-männennormen, en

ningen har hon gått för hur långt faktisktkvinna fåröver gränsen en
manligt uttryckssätt. har honDetta också själv uppfattat ochanta ett

konsekvensen blir hon den här uttryck.att tonat typenner av
uppfattar den kvinnligaHur produktionsledaren situationen av-

delningen hanterar hon de konflikterHur beskrivits Harsom ovan
hon stöd sina chefer Produktionsledaren kommenterar sinav egen
roll avdelningen följande sätt.

Som arbetsledare har du människor duen massa som ansvarar
for, fast du känner det inte bra det detäratt är samma som-
måste för lärare eller vad helst- och ändå så måstevara en som
du bra arbete. skaDu betyg lärare, du skagöra sättaett sättasom
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arbetsuppgifter. Ochfördelaarbetsledare och du skalöner som
avigheten ochden personligafår försöka hålla isär härattman

vissa det bara intenaturliga skäl harheltsånt, motman avsom -
ifråga ochnåt felOch det behöver intebra.är vara personen

heller, det baranåt fel på migbehöver intedet stämmervara
det,så klarhuvudsakeninte Men överär är attatt manpassman

blirilskan,klart ibland så, i ellerfel.inte Det närärgör att man
så väl till i sinafel säkert, tänkerså välsårad, gör men manman

med produktionsledarestunder. Intervjuljusa

för delanvänder lösaproduktionsledarenstrategierDe att en av
vissa ivill påhonproblemen, går säraut att gruppen.personer

organiserarunder periodtillfällefår honDetta göra näratt ar-man en
iska alltså delas tvåavdelningen. Gruppeni skift påbetet två

för klaramed inlånad personalutökarmindre, vilka att enavman
produktionsledarenstrategiproduktionsvolym. Enhögre annan som

ikonflikteri regel inte någrahonanvänder öppetär taratt gruppen,
till kontoret och därochiställethon kallar operatörer tar uppenen

den manli-sådan situation gällerexempel påaktuella problem. Ett en
ställföreträdande produktionsledare.också äroperatör somge

ochde äldre ihackalite tendenshar ärHan att som gruppen
honommig och då jag medoförskämdhan lite pratamotvarsen

ställföreträdare då fick han inteminskulle hanatt upp-varaom
inte såändrat sig, hanOch dess har hansig så här.föra görsen

uppförande överhuvudtagethela hanshär längre. Jag tog upp
i dess har hanmig inberäknat det ochmedarbetarna ochmot sen

Intervju meduppfört sig detdet allsinte gjort sättet. pro-
duktionsledare

sigproduktionsledaren inte använderstrategi,tredjeEn avsom
markeringardirektaofta, operatörsärskilt uteär göra gentemotatt en

verkstadsgolvet.på

harden och honommanlig operatördetIdag ärär somsom
försöker på-med min blick, jagdämpa baraförsöktjag att ner

alltså någraskärp dig val. Jagverka honom operatö-att gav av-
skyltmaskinen och till deminstruktion för den attsanyarerna en

blirdetövriga Jagfick lära dede operatörerna attsenare. sa om
fråga annan manlig operatör,så får ninågra problem ärsom

manlig Och dåförstnämnd operatörtillförordnade, ellermin
Så jagjag väl inte, jag kan inte’.i högan sky,skrek han vet
andraprecis lika bra jag och dedu kan detkom igen somnu,sa

han och då barautbildning. nekadedu har fått Menhär, samma
jag’du kan det här eller hur"på honom ochtittade jag sasa -

Så blev helt och hari honom. hanspändeoch ögonen tyst sen
tidenlängre. han har helaskyltarna Meninget hörtjag enom

mig så här andrade äldre ochhackatendens ävenatt om-
nåtdå det heltjag och hanpåhör Men är annat.är ensamma

produktionsledareIntervju med
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Produktionsledaren tycker inte hon har stöd hos sina chefer.att

tekniske chefen, tillDen exempel, har benägenhet kommaatten
och småskit’ta över alltså, han inte alls har med ochner som-

Och talar ungefär hur jag skallgöra. det här det dågöra ärom -
jag så här vadJag helst, jaggör lyssnar inte påpratar om som
honom. Då kan jag han förstår det, ja, jag det honomattse ser

han tycker fan, lyssnar’va du inte mig människa, foratt att
det ärju min plikt Nej, det närjag vill nånting dågöra.att är —
går tilljag honom. skaHan inte komma och bekymra signer

golvet på eller längden.över Intervju medtvärsanom sopar
produktionsledare

det gäller produktionsledarensNär sin högste chef, tillikasyn
för divisionen,VD hon han också har tendenssäger läggaatt atten

sig ismåsaker. irriterar sigHan till exempel container viden
borrmaskinen har sågspån i och den lite rostig köputsom ser en—

kronor vi500 ska det där, för det får inte så här. Ja-satsa utny, se
visst, det ska det klart ska, jag.göra, är sa

Produktionsledaren det i och för sig viktigt för che-ärattmenar
ferna visa sin auktoritet, okunskap de viktiga förhåll-att attmen om
andena på arbetsplatsen dessa uttryck blir något löjliga ochgör att ses

löjliga också Den arbetar allraoperatörerna. operatörsom av som
snabbast i och fler och längre problem förtar utgörraster ettgruppen

tillproduktionsledaren i förhållande den högste chefen. högsteDen
chefen hävdar denne inte kan stämma sig ioperatöratt om grup-

ska hanpen, så sluta företaget.

Då tycker den där,VDn det så det inte medär utom passar- -
honom, den där långhårige killen -ja, det klart slängerär ut
honom /skratt/. Vi har så personal tänkte jag, sågott om
slänger honom. Man bara så, slänger honomut gör utman
bara, det klart /skratt/. Frågazär Hamnar du i mellan-görman
ställning där, mellan arbetsgivare och arbetstagare det för-Ja,
klara jag for operatören jag hade honom ochnär Jagprata.
förklarade for honom du det här, så hamnar jag jäv-näratt gör-
ligt illa. jag bara förlängdFör nånting och jagär veten arm av
inte hur länge jag kan hålla försvaraoch såna här saker. Idag
bryr mig inte i det- jag inte hur länge, till slut fårvetmen
jag också dörren ihop med operatören /skratt/.ut genom -
Intervju med produktionsledare
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Konstruktionen av
ledarskapet i teknisk miljökvinnligadet en

gäller kvinn-de manliga har vadföreställningarDe operatörernasom
själva,kvinnor i relation till sigde likhetsskaparlighet utgörs attav

medkvinnorna likadominerasföreställningarderas är männenattav
dockexempel jargong och humor.till Deavseende på attmenar

anpassningspro-har skettlikhet medkvinnornas männen genom en
vill förändrapå kvinnorna deliggeroch dessutom ansvaret omcess

i så falljargongen/atmosfären, kvinnornamanligaden attgenom
olikhetsskapandet kvinnor ifall står dockmåste Isätta gränser. ett av

produktionsledaren.den kvinnliga Ar-det i påoch ärcentrum synen
roll honhon bryter denhennes olikhet innebärför att motgumenten

modersroll.ha, vilken liknar Ettkvinna bordechef och annatensom
de manligaolikhetför hennes operatörernautgörs attargument av

för vilket provocerandespråkbruk grovt,hennesuppfattar ärsom
uppfyller alltså inte dekvinnliga produktionsledareför dem. Denna

kvinnlighet bör in-uppfattning vadkarakteristika stereotyp omen
nebära.

hur deninte uttalade kravharkvinnligaDe operatörerna samma
kvinnligproduktionsledaren bör Avkvinnliga operatör upp-vara. en

för hårtdock hon gått påproduktionsledarenfattades motattsom
Wahlliknar demståndpunkter AnnaOperatörernasoperatörerna. som

för i chefspositionpositivthävdar vadfunnit. Wahl äratt en mansom
vidaremotsvarande position.kvinna på Honnegativt förär menaren

till ledar-ledarskap, kontextenskild frånintemanlighetatt ses som
hävdarförväntningar. Wahldefinierade ochmanligtskapet är normer

chefer dettrovärdighetenvill bibehållakvinnorockså äratt somom
utprägladutpräglad kvinnlighet ellerlämpligt slåvarken över motatt
därförkvinnlighet och manlighetmellanBalansaktenmanlighet. är en

personliga ledar-del i utformandet detenergikrävandeviktig och av
Wahl, 1996.skapet

allt-uppfattasProduktionsledarens språkbruk operatörerna somav
utifrån kvinnor vill be-dettavi analyserarför och attgrovt somom

utprägladvarken bör slåchefer,trovärdighetenhålla över motsom
sådant språk-Wahl, så bryterkvinnlighet 1996,manlighet eller ett

omgivningens förväntningar. Yountkvinna Karenbruk hos moten
invisi-filthy language likekolgruvestudiei sinfann1991 att an

and men.line betweenble women
konstituerar kulturellsexualiserat språkord,Med andra gräns-en

språk innebäranvänder sådantkvinnamellan könen. Omlinje etten
relationer tillunderordning i sinadet hon vägrar att accepteraatt

för utövandesig manligt verktygtillskansaroch hon ettmännen av
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dominans, vilket kan förklara reaktioner den kvinn-operatöremas
liga produktionsledarens språk/tilltal.

De manliga chefernas föreställningar innebär de olikhetsskaparatt
kvinnor och kvinnlighet i relation till män/manlighet. Kvinnor är
olika givet imperativmän de mänskligareett naturen ärgenom av -
och de för vissa sysslor, övervakning och montering. Depassar som
manliga cheferna också uttryck för förminskningsstrategi visa-ger en
vi kvinnor vid hävdandet kvinnor inbillar manligt för-sigatt ettav
tryck inte finns. Cheferna tillskriver också den kvinnligasom pro-
duktionsledaren manliga egenskaper eller övermanliganästan -
denna kvinna tuffare de flesta vilket också betyderär än män, att
hon kan klara sin yrkesroll problem.utanav

Kvinnligt ledarskap tycks således konstrueras utifrån stereotypa
föreställningar dels vad kvinnlighet bör dels vad ledar-om vara, om
skap bör i mansdominerad teknisk arbetskultur. kvinn-Denvara en-
liga ledaren finns i organisatorisk kontext där hon å sidanen ena an-

bryta till exempel den föreställningen kvinn-mot stereotypases om
Ålighet associerat till moderlighet operatörer. andra sidan fö-som

reställer sig cheferna hon tillräckligt tuff tillräckligt mycketäratt
förman klara yrkesrollen yrkesroll företrädesvisatt av en som-

traditionellt haft, den så bebodd manligamän är sägaatt av normer
och värderingar. Till viss del har också denna kvinnliga produktions-
ledare insocialiserat dessa och värderingar, vilketnormer provocerar
framför allt underställdade manliga kvinnligaDetta le-operatörerna.
darskap blir för utlevelse konflikter konflikter tillen arena av som-

del konstrueras utifrån det faktum hon kvinna.stor äratt
vi till maktrelationenOm mellan könen i den situationser som

beskrivits så måste den relateras till den diskussion förhål-ovan om
landet teknik inledningsviskön, fördes i denna Huruppsats.som-
kan förstå kvinnaden har den längsta tekniska utbildningenatt som
på avdelningen ändå kommer arbeta på orderavdelningen i såatt ett
kallat dead-end-jobb kan vi förståHur de problem och svårigheter
den kvinnliga produktionsledaren kommer hon blirmöta när över-att
ordnad manligt dominerad arbetsgrupp Vad de kvinnor möter,en

i traditionelltentré mansdominerat verkstadstekniskt in-gör ettsom
hegemoniö,dustriföretag, manlig där tekniken alltid kontrolle-är en

och identifierats manligt teknikrevir. kvinn-Denmänrats ettav som
liga produktionsledaren definierar bort den kvinnans tekniskayngre

därigenomkompetens och spelar med i deras kamp förmännen att

6 hegemoni härMed begreppet social överlägsenhet övervälde inteavses en som
har erhållits med konsekvenstvång, kulturella och socialaärutan snarare en av pro-

i privatliv.både i institutioner ochcesser
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bevara sitt teknikrevir. kommer också därigenom medvetetHon -
i deras tekniska manlighet,eller omedvetet stötta männenatt men-

till själv blir ifråga-bidrar kanske också detta hon änattgenom mer
fördem. Cockburn 1983 hävdar tillit till arbete,mänssatt attav

upprätthållande den maskulina identiteten, sårbarhet förutgörav en
kan fragmentiseras färdighet-dem, därför arbetet och plötsligt kanatt

inadekvata. identifikation med teknik i det beskrivnabli Mäns ovaner
alltså starkare koppling kvinnorsammanhanget har den har,änen

just i den meningenidentifikationen skör den snabbt kanär attmen
förflyktigas konsekvens exempelvis teknologi. där-Justsom en av ny
för beredda kämpa herraväldet tekniknyär männen överatt om

i intemed styrka kvinnorna allmänhet kan uppamma. Dennasomen
kraftfullare identifikation mellan teknik och manlighet resultatär ett

historiska och kulturella konstruktioner kön. Vi har alltsåav av en
programmerad situation där och identifieratsstarkt manlighetman

identifieras med teknik och, vioch också med le-settsom ovan,
kvinnor kommer i dettadarskap. sammanhang, kommerDe som

till platser historiskt uteslutande innehaft ochmänsett,som som
företagsledningens intentionerTrots skapa könsin-ägs män. attav

tegrerade arbetsgrupper, kommer kämpa tekniken ochmännen att om
därmed sina platser, vilket i sin mobiliserar könsstereotypa före-tur

manligtställningar vad och kvinnligt vad gäller teknik ochärsomom
kategorier, teknikledarskap. Båda dessa och ledarskap, förstärker

varandra i det traditionellt mansdominerade verkstadstekniska sam-
manhang det undersökta företaget historiska och kultu-Deutgör.som
rella gjort dessa kategorier manliga, bebodda medprocesser som

värderingar, fortfarandemanliga och verkar starkt, dentrotsnormer
ideologi jämställdhet företagsledningen omfattar och önskarom som
implementera.

frågor jag ställde till den kvinnligade produktionsleda-En av nya
saknade kvinnliga arbetskamraterhon på hierarki-ren var om samma

ska nivå.

jobbar med då och har gjort i många år. Saknar ja,Jag män
ibland jag tänker skulle behöva få fnittra och hanär att man

nånroligt ihop med tjej tänka på vad nångör,attutan man som
litar på gud, ska och ha kul här.utman nu-
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FURSTGUNILLA

Inledning1

lÅr tecknades avtal lönesystem mellanl994 Kommun-omett ett nytt
Landstingsförbundet kommunalarbetareför-förbundet, och Svenska

centrala normativtKommunal. går i korthet detbundet Det ut att
löneklasser lönegraderlönesystemet med ochorienterade övergavs

lönesystem med möjligheten utveckla lokalaför decentraliserat attett
för differentierad och individuell lönesättning.lönemodeller

följtjuli harjag hur lönerna och det lönesystemetSedan 1995 nya
nivå. fokuserat lokalalokal Undersökningen har deutvecklas på

arbete med utveckla det lönesättnings-fackliga sektionernas att nya
tagits lönemodellerhar avtalet emot harHurHur ut-systemet. nya

Finns det kriterier och krite-utifrån könsperspektivvecklats ettsett
kvinnodominerat arbetelöneutvecklingen iriemodeller som gynnar

prestationer tidigare varit osynliga blirkrav ochatt somgenom
fram lyfta och lönesatta

hållningvisar det finns klart avvaktandeUndersökningen att en
har sin grund i farhågor god-lönesystemetdetgentemot omsomnya

individuell lönesättning. uppfattas hottycklighet i Den ett motsom
Majoriteten sektioner och arbetsställenfackliga solidariteten.den

inte arbetat med utveckla lokala lönemo-hade hösten 1996 ännu att
Syftet med den här artikeln emellertid intedeller. är att ge en repre-

förvaltasbild hur det lönesystemet utvecklas ochsentativ utanav nya

LÖV-programmet LÖV Lönebildning och arbetsvär-Forskningsprojektet ingår i
Forsknings- och Utvecklingsprogram vid Arbetslivsinstitutet. Pro-dering är ettsom

bakgrund bl.a. i Löneskillnadsutredningen och den Lagenhar singrammet nya om
syftar till komma till med osakliga löne-jämställdhet och stödjer projekt rättaattsom

lönfár likvärdigt arbete. Ut-mellan kvinnor och och nå målet likaskillnader män
framåt.följs via lönestatistik från 1993 och Envecklingen det lönesystemetav nya

förbundet. Intervjuer hartill representativt urval sektioner inomenkät har gått ettut
företrädare lokalt.sektionsordförandena och andra fackligagjorts med
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diskutera speciellt resultat kommit fram i den pågåendeatt ett som
undersökningen, nämligen de sig i utveckla kri-att engagerat attsom
teriemodeller inte bara lyft fram arbetskravs- och ansvarskriterier

också i hög grad lyft fram individuella kriterier. Frågan varför.utan är
nå de aktivt arbetatFör med det lönesystemet haratt som nya en

förfrågan tillriktats Kommunals avdelningar. har iDessa sin hän-tur
visat till sektioner och arbetsställen kommit långt i ut-som man anser
vecklingsarbetet med fram lokalt utformade kriteriemodeller.att ta
Med kriteriemodelI/lönemodell den uppsättning kriterier ochavses
värderingen dessa ligger till grund för lokal lönesättning. Re-av som
sultat och diskussioner i den här artikeln bygger ipresenterassom
första hand på intervjuer med fackliga företrädare vid 16 lokala sek-
tioner jag hänvisats till. fall13 dessa hadeI 16 lönemodeller-som av

tagits fram och tillämpats inom vård- och sorgsområdet. Fyrana om
lönemodeller bygger enbart på arbetskravskriterier och dessa harav

utarbetats på mansdominerade tekniska områden. Intervjumateri-tre
alet omfattar 30 sektioner valts regionalt iäven uten grupp om som
Västsverige och Norrbotten. fåtal bland dessaEtt har utvecklat löne-
modeller, intervjuerna bidragithar till kunskap och till demen reso-

och slutsatser dras.nemang som
Kvinnor inom vård- och omsorgsarbete har varit först med gri-att
sig och aktivt arbeta med det lönesystemet. har diskute-Depa an nya
kriterier och arbetsvärderingsfrågor och utvecklat lönemodel-rat nya

ler de sedan tillämpat vid lönesättning. således kvinnorDet ärsom
ledare och medarbetare, inom facket och på arbetsgivarsidan,som
har tagit initiativet i arbetet med utveckla lokala lönemodellerattsom

och det kvinnors inflytande och aktiva medverkanär genom som en
förnyelse på lönesättning sker. kommer det sigHur det ärattav synen
kvinnor inom vården drivande i lokalt utveckla de differen-är attsom
tierade individuella lönemodellerna Förväntat förstmännenattvar
skulle det individuella lönesystemet eftersom de sedanacceptera nya
tidigare vid differentierade löner arbetskamrater emellanvar vana ge-

de för lönetillägg länge funnits på de mansdomine-systemnom som
rade yrkesområdena inom Kommunal.

Frågan kvinnors löner relevant könsmaktperspektivär ettom ur
och har tydligockså ledardimension. Förskjutningen lokalt in-moten
flytande innebär alltfler kvinnor blir involverade i lönesättning,att

arbetsledare och enhetschefer, fackliga företrädare, arbets-som som
platsombud och medlemmar. blir allt mindreDet vanligt kvin-att

i kvinnodominerade yrken företräds manliga fackliga ledarenorna av
chefer. Idagoch 57 Kommunals sektionsordförandenär procent av

kvinnor, och kvinnor i klar majoritet bland arbetsledarna deär
kvinnodominerade arbetsområdena. kvinnligaDe ledarna har vanli-
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rekryterats de de företräder och de har arbetserfa-gen ur grupper egna
lönesättas.renheter i de jobb skall innebär arbetsvillkorenDet attsom

kvinnodominerade jobben kommeri de få allsidigare belysningatt en
i lönediskussionen.

könsmaktperspektiv det viktigt framhålla ledarskapI är attett att
traditionellt definierats i manliga Wahl, 1997 och dettermer att tra-
ditionella ledarskapsbegreppet handlar Ledaren. Arbetsledning iom

handlargrupporganisationer medarbetare innovativa ochomnya som
förändrings-problemlösande aktörer i och utvecklingsprocesser. Det

gäller förändring och utveckling lönemodeller.även av nya

löneformer och förändrade värderingar2 Nya

arbetsliv ställer ökande krav utbildning och kunnande ochDagens
aktiva samarbete ochden anställdes Arbetets organise-engagemang.

ring förändrats och jobben har blivit kvalificerade själv-har ochmer
ständiga. moderna arbetsorganisationer kvalitet och produktivitetI är

motiverade.beroende människor ärattav
arbetsmarknaden tyckspå bakgrund dennaParterna mot ut-av

behovet incitamentsskapandeveckling löne-överensvara om av nya
inte hur de skall utformas leDäremot är överenssystem. man om

Avtalet mellan Kommunförbundet,Grand, 1996. Landstingsförbun-
uttryck fördet och Kommunal lönebildningsynsättettger som

inte olikt det eller mindre stod för förSAFsynsättär ensamtsom mer
utformningår sedan. Avtalets dock för skilda tolk-10 utrymmeger

verifieras beskrivningarnaningar, vilket nedan. Individuellt diffe-av
olikarentierade löner kan i grad organisationsorienterade ellervara

individorienterade.
har i undersökning lönesättning och löneskill-LO påen om synen

facket och jobbet.nader lönesättningRöster Rapport Synen påom
löneskillnader, och frågatoch 1993, 17 78 medlemmarna be-s. om

tydelsen olika kriterier och värderingar. framgår följan-Svarenav av
de tabell.

viktigaste faktorn för lönesättning bedömsDen stortvara ansvar
för och människor. andra indivi-vård På plats kommeromsorg om
duell skicklighet. skicklighetsbegreppet värderas allra högst aspek-I

utföra sitt arbete väl. Värderingama förändras; mellan 1988ten att
LO-kvinnor uppvärderat skicklighetsfaktornoch har1993 mest.

tillhörhälften kvinnor Kommunal. Vi i tabellenDrygt LO:s attav ser
Kommunals kvinnor skiljer sig från medlemmar helhetLO:s som

andel psykiskt påfrestande arbete, utbild-störreatt angergenom en
arbetserfarenheter utifrån tid förningstid och viktigt lönesätt-som

ningen.
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Tabell Faktorerl viktiga för länens storlek.som anses
LO-medlemmar totalt och Kommunals kvinnor.

Andel svaratsom
viktigellermycketviktig

Faktor LOtotalt Kommunalskvinnor
°/ol %

vårdStort för och människor 90 94ansvar omsorgom
Skickligheti arbetet 85 84
Svårfysisk miljö 82

påfrestandePsykiskt arbete 74 84
Långtid i yrket 71 78
Arbetsledandeuppgifter 68 70

mångsidig frånerfarenhetBredoch arbetslivet 67 73
Stort för 63dyrbaramaskiner 59ansvar
Storvinst i företaget 62

längdUtbildningens 6455
Långanställningstidhos arbetsgivare 6555samma
Enformigt 46 52arbete
Stor arbetskraftbrist inomyrket 39 45

ålderHögre 28

avtal tidenEtt i

Nedan följer citat Löneavtal vilka gäller den period under-95,ur som
söks. Citaten valda för belysa de viktigaste principerna förär att att

lokala lönepolitiken.utveckla den
Mina kursiveringar gjorda för visa det lönesystemetär att att nya

incitamentslönesystem och lönen kanär ett att vara
resultatbaserad-
positionsbaserad ta sin utgångspunkt i arbetets krav-
individbaserad sin utgångspunkt i individens förmåga/sättta-

uppfylla arbetets kravatt

Lönesättningen bör därför konsekvent och ha singöras sättett
och tydliga lönesättningsprinciper förhandgrund i klara vilka på

väl kända de anställda. Löneavtal 95är av

Avtalet understryker betydelsen samband mellan lön, motivationav
och resultat, och de anställdas för utveckla verksam-attengagemang
heten.

Lönebildning och lönesättning skall bidra till kommunen/att
landstinget når målen För verksamheten. skallLönesättningen sti-
mulera till förbättringar ejfektivitet, produktivitet och kvalitet.av
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efter individuella ellerLönesättningen skall differentieradvara
skall bestämmas med hänsyn till arbets-andra grunder. Lönerna

bidrag till verksamhetsförbättningar,uppgifterna, arbetstagarens
i arbetsuppgift-utbildningskraven, och svårighetsgradenansvaret

uppfylla krav.och den enskilde arbetstagarens dessasätt atterna

initiativ, ekonomisktLedningsförmåga, omdöme, ansvar, samar-
idérikedom och innovationskraft skall beaktasbetsfönnåga samt

lönesättning.vid

svårighetsgrad medbör öka med stigande ochLönen samtansvar
och duglighet.arbetstagarens prestation

för arbetet medframhålls det utformats påskyndaavtaletI attatt att
kvinnor och ochosakliga löneskillnader mellanminska män, att sam-

lönesättning skall gälla för kvinnor och liksomprinciper för mänma
äldre arbetstagare.för ochyngre

lo-sida finns uttryckligen förväntningarKommunalsFrån attom
till positiv löneut-lönemodeller skall kunna ledakalt utformade en

yrkesgrupper. TillKommunals kvinnodomineradeveckling for stora
studiecirkel-förbundet utarbetatutveckling harstöd för sådan etten

spridning blandfåttarbetsvärdering och lönermaterial storsomom
medlemmar.förbundets

till uttryck idet kommeruttolkning avtalet,Kommunals somav
understryker betydel-lönepolitiskautbildningsmaterial och rapporter,

fram-färdvärdera befattningskraven. Påfram och motatt tasen av
befattnings-exempeloch befattning, 1994. Somlöntiden. Tema

ekonomisktinitiativ, omdöme,ledningsförmåga,krav nämns ansvar
arbetsvärde-modell förockså i Kommunalsingårmed Dessamera.

kanlöneutveckling,individuell göras1995. Enring man,menar
ochbefattningsutveckling bygger ökatmöjlig ansvarsomgenom

olika befattningarArbetsuppgifter och kompetenskrav förkompetens.
möjlig-Medlemmarna skalli lokala avtal.fastskall läggas störreges

inne-skall samtidigtbefattningar och dettautveckling i sinaheter till
del löneutrym-produktivitettill ökadbära stimulans att en avgenom

befrämjar produktivitet. Avförändringartillkopplas texter-met som
skallbefattningskriterierbedömningdetframgår utöveratt en avna

bedömningar.individuella kriterier och Somtillfinnas möjlighet ex-
första hand kompetens ochkriterier anförs iindividuellaempel på an-

medmaterialbeställare mera.arbetsledare,funktionerför vissasvar
uppfylla arbetskra-individuellaskall bedöma det sättetHur attman

f..framtiden, 1994. 9färdutvecklas inte Pånärmare mot s.ven
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Kommunal3

Svensk arbetsmarknad starkt könsuppdelad och Kommunalsär med-
lemmars fördelning på olika yrken illustrerar tydligt detta förhållande.
Svenska kommunalarbetareforbundet har drygt 600 000 medlemmar

80 kvinnor. lägst betaldaDet mansdomineradeär yrketprocentvarav
har högre genomsnittslön det högst betalda kvinnodomineradeän yr-
ket. Jämfört med andra fackförbund dock löneskillnaden mellanär
kvinnor och små inom Kommunal SOU 1993:97, f..män 131 Un-s.
dersökningen handlar kvinnor och i de kvinnodomine-män mestom
rade de mansdominerade yrkeskategorierna.mestresp.

Tabellen nedan omfattar 376 534 och bygger lönesta-personer
tistik Kommunal fram i samarbete med Kommunförbundettarsom
och Landstingsförbundet. Uppgifterna 1994.avser

Tabell 2 Medellönenfär olika yrken Kommunal år 1994.inom

Medellön Yrke Antalkvinnor Andelkvinnor
kr/månad %

13856 elmontör 713 0
13806 brandpersonal 5 811 1
13597 maskinist 1843 0
13560 yrkesarbetare 6 475 1
13319 anläggningsarbetare 8751 0
13279 hantverkspersonal 1 523 2
13.177 fordons/maskinförare 1836 1
12964 park/trädgårdsarbetare 3 687 7

ambulanssjukvårdare12761 1348 15
12560 vaktmästare/bilförare 7 169 8
12415 skötare 037 65
12 366 undersköterska 68 155 96
12 162 barnskötare 46 966 97

vårdbiträde12053 107967 97
983 fritidsledare 3 608 70

vårdare/vårdarinna939 16050 87
sjukvårdsbiträde883 17505 92
dagbarnvårdare804 269 100
skolmáItids/ekonomibiträde785 24 498 98

783 Städpersonal 27199 98

376534
Källa: Kommunal siffror. I996.i

Kommunals yrkesgrupper finns inomstörsta vårdarbete. Vårdbiträde-
undersköterskorna16 10utgör barnskötareprocent, utgörprocent,na

10 och städerskorna förbundets4 Av mansdominera-procent procent.
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de vaktmästarna ochyrkesgrupper de1är störst utgör procent av
kommun- och landstingsanställda kommunalama.

med begreppen räckvidd, styrka och hierarki konstaterakanMan
Kommunal förbund har mycket markerad könsarbetsdel-att som en

ning/genusordning Thurén, 1996.

Inställningen till det lönesystemet4 nya

undersökningens det svårt finna arbetsställenVid 1995start attvar
där facket överhuvudtaget hade arbetat aktivt med det lönesyste-nya

fackliga företrädarna menade avtalet stred den tradi-Demet. att mot
ideologin och det innebartionella fackliga revolution detnäratt en

lönetänkande inom Kommunal. befarade avtaletgäller De öppnadeatt
för godtycklighet i lönesättningen. talades mycket hotetDet motom
facklig solidaritet, jäsktillägg och ökade risker för osämja och kon-
flikter arbetskamrater emellan.

talar fackliga företrädare mindre motsättningar1996-97Nu om
ideologiska skiljelinjer och behovet tid för arbetaoch attmer om av

fram lönemodeller uppfattas rättvisa, och för få demattsom som
accepterade. Farhågorna för godtycklighet avhängig-kända och och

gillande i individuellahet chefens personliga den lönesättningenav
avvisas många. Klart och tydligt definierade kriterier mini-av anses

har arbetat fram lönemodellerrisken. de och deras tillämp-Därmera
har godtycklighetsfrågan försvunnitning tillsammans lönediskus-ur

sionen. verkar helt avgörande för kriterielö-Det som vara om en ny
legitimnemodell skall uppfattas och rättvis de anställdaär attsom

skall själva involverade i arbetet med framlönesättas är att tasom
kriterier värdera dessa, och andras arbetsinsatseroch samt att egna

med arbetsledaren. Fackliga lokala företrädarebedöms i dialog som
bearbetar och och sedan har kommitargument motargument att ac-

avtalet differentierad och individualiserad löne-ceptera om en mer
sättning framför oftast följande skäl för acceptans.

förändras från väldefinierade arbetsuppgifterJobben med ut--
befattningsbeskrivningarförliga till bliatt sammansatta.mer

Arbetsorganisationen bygger allt oftare på medarbetarsamver-
i arbetslag eller grupporganisation, och därmed blir arbets-kan

och definiera. varieraruppläggen svårare medDeavgränsaatt
enskilda individersaktuella förutsättningar och kompetens. Lö-

avspegla dessa skillnader.börnema
och tjänsterna måste ständigt utvecklas förJobben att vara-

konkurrenskraftiga på marknad. Verksamheterna inom of-en
fentlig sektor under debatt, prövning och utveckling.är satta
Utveckling sker med kunnig och engagerad personal. För att
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stimulera och motivera till kompetensutveckling måste lön och
löneutveckling kopplas starkare till individen.

få till stånd löneutvecklingFör inom de kvinnokol-att storaen-
lektiven måste dessa brytas sönder och satsningen göras mer
synlig på vissa både i avsikt synliggöra lönepoliti-attgrupper,
ken och for åstadkomma märkbara lönehöjningar.att

allmänna meningen bland intervjuadeDen fackliga företrädare är
emellertid det fortfarande finns utbrett motstånd detatt ett mot nya
löneavtalet bland medlemmarna. Enkätsvaren från hösten 1996 tyder

ungefär hälften sektionerna enligt sektionsstyrelsen ställeratt av
sig positiva till individuellt differentierad lönesättning och omkring

fjärdedel har utvecklat lokala lönemodeller Svarsfrekvensen liggeren
efter påstötningar på 66 69. dessa finns individuellaIprocent, n
kriterieslag i 14 lönemodeller. sju lönemodellerl7 I de indivi-ärav
duella kriterierna i majoritet. kvinnodomineradeDe sektionerna är
överrepresenterade bland de utvecklat lokala lönemodeller.som

undersökning har sinDenna utgångspunkt i det fackliga engage-
for utveckla det löneavtalets möjligheter. Initiativetmanget att nya

kan ha tagits arbetsgivaren oftast har arbetet skett i samarbeteav men
mellan fack och arbetsgivare. haftDär svårt komma överensattman
har vanligen inga lönemodeller utvecklats.

Differentierad och individuell lönesättning5

Intervjuerna visar begreppet individuell lön tolkas på olikaatt sätt.
diskussionensällan kring individuellInte lönesättning svår för-är att

stå därför inte håller isär positionsbaserad lön byggeratt vär-man
dering vad för arbete individen utför och individbaserad lönav
bygger bedömning hur individenpå utför arbetet le Grand,av
1996; Fredholm MångaJonsson, 1996. har tolkat individuell lön

differentiering individnivå utifrånpå individer ställs inforattsom en
skilda arbetskrav. Anställda i yrke har delvis olika arbetsupp-samma
gifter och får därför olika lön beroende vilka krav ställssom
dem. inte individerna bedömsDet arbetsuppgifterna ochär utansom
löneutfallet blir individuellt därför finnsdet skillnader iatt ansvar,
kompetenskrav och till exempel arbetstyngd. i samhällsde-När man
batten diskuterar individuell lön syftar dock vanligen be-man en
dömning individens utföra sitt arbete, och det bedöm-sätt att ärav
ningen den individuella prestationen ofta kontroversiell.ärav som

Differentiering lönen individnivå efter arbetsuppgifterna/ar-av
betskraven har varit utgångspunkten i det praktiska lönemodellarbe-

utformadealla lokalt lönemodellerNästan finns i undersök-tet. som
ningsmaterialet innehåller lönetillägg för olika typer extraav ansvar
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vård ochLönemodellema inomarbetsuppgifter.eller omsorg rymmer
inköps-exempelvis handledning, budgetansvar,förofta lönetillägg

specialutbildning, dele-utifrån visssärskilteller förrådsansvar, ansvar
särskilt detraditionfinns långmedgationer Här mans-enmera.

det kvin-undersökningen tyderdominerade jobben, äratt numen
utveckla deförst medkvinnojobb varittraditionellai attsomnorna

fånga specielltförkriteriemodellerna att ansvar.nya
uppbyggdutvecklad lönemodelllokaltvanligaste ärDen typen av

följandepå sätt:
i yrketGrundlön

årsintervalli yrketErfarenhet
vidareutbildningarochFort-

ansvarsuppgifterExtra
fysisk/psykiskArbetsmiljö

utföra arbeteSätt att. tyngd-finns de läggerIönemodellernastuderadeBland de som
funktionsansvarutbildning ochformell kompetenspunkten på extra

förutföra arbetet lö-värderaruteslutandeoch andra sättet att ensom
grundlönen.neutveckling över

föl-utföra arbetetbedömningenindividuella ärden sättetl attav
noggrannhet,samarbetsförmåga,flexibilitet,vanligast:kriterierjande

empati.ansvarstagande ochinitiativkraft,
undersökningen hari härlönebildningen densomlokalaDen

fördelningenförhandlingaroch 1997mellan år 1995följts rör avom
såledesår 1996. Detfå 4,1några ärprocentprocentpott enen

differen-eventuellberörsdel lönenbegränsadmycket av ensomav
dockintervjuerna framgårlön.individuell Av äventierad och att om

oftakronor detlite irelativthandlarfrågan är storavpengarom
värde.markerasbetydelse vadsymbolisk vara avsom

medvetandegörochsynliggörarbetskravVärdering av

komma90-talet handlarArbetsvärderingsdiskussionen under attom
kvinnorsuppvärderalöneskillnader ochosakligamedtill atträtta ar-

undervärderadekvinnojobbentycksbete. Alla äröverens attvara om
stimulerat ochför arbetsvärdering harmodellKommunalsoch gettatt

Diskussionernaharvärdera arbets kraven.i arbetet medvägledning att
till ökadsynliggjorda och lettblivitochlett till krav ettatt ansvar

höga krav påtraditionella kvinnojobbensdemedvetenhet exem-om
styrka/an-fysiskoch utveckling ellerför livempati,pelvis ansvar

säkertvärderats och lönesatts. Dettatidigareinte ärsträngning som
de kvinnodomineradekvinnordetförklaringarna till äratten av

lönekriterier.ochlyfta fram arbetskravdrivande ivaritjobben attsom
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Vi har gått med studiematerialet och visat på möjligheterna iut
det avtalet. Kvinnorna främst har harMännen intenappat.nya va-
rit riktigt lika ivriga. såDet tydligt det kvinnornaär att är som
kan få helt värdering fackligsina jobb. företrädareen annan

Kvinnorna har möjlighet visa vad de faktiskt ochsett haratt gören
för i undervärderade kvinnojobb. Under några år med nedskär-ansvar

ningar och tuffa besparingskrav har många fått förändrade fleroch ar-
betsuppgifter. Det har ofta betytt omväxlande arbetsuppgifter ochmer
utveckling i arbetet, också arbete och större utan attmen mer ansvar
det har påverkat lönen. vill haNu lönemodell tillför-man en ny som
säkrar de anställda lön arbetskrav ochmotsvararen som ansvar.

Paradoxalt det nedskärningarnaär gjort medvet-nog nog som oss
förändringarna i jobbet, för kommunalama har smygvägenna om

fått och i jobbet och har blivitgöra medvetenattmer mer man om
detta. Och blir medveten arbetetsnär värde vill fak-man om man
tiskt pris detta. facklig företrädaresätta

studiecirklarl och på arbetsplatsträffar har diskuterat detgrupper nya
avtalets möjligheter. harDe med kartläggningar si-startat göraatt av

arbeten, beskriva arbetsuppgifter och arbetskrav. har blivitDettana
upptakten till medvetandegörande vad de ochgören process av av
vad de kan.

De de städar, lagar byter blöjor, och klärtror att på,mat, tvättar
hon socialarbetare, psykolog ochär allt möjligt. hår-Hon ärmen

frisörska, fotvårdare, barn och lärare. skallHurmamma, pappa,
uttrycka detta för folk inte beriper. Man kan inte ordsättasom
det eller visa i stapeldiagram eller tjusiga OH-bilder vad det hand-
lar facklig företrädareom.

Gör vi allt det här, kan vi allt det här När de fått ned det på pap-
har de blivit överväldigade varenda Det har blivitper en. en spor-

harDe varit väldigt aktiva, särskilt inom äldreomsorgen påre.
sjukhemmen. facklig företrädare

Värdering kompetens vidgar perspektivet.av

I värderingen arbetskrav inbegrips först och främst krav denettav
kompetens behörighet för arbetsuppgiften. lokalaDe löne-som ger
modellema innehåller också möjlighet till högre lön vida-en genom
reutbildning och ökad kompetens erfarenhet i yrkeslivet.genom

hanterasKompetens i vissa lönemodeller enbart befattnings-ettsom
krav oftast också individuellt kapital. Det i frågaett ärmen som om

värdera kompetens kvinnor inom vårdenatt utvecklat in-som mer
dividuella kriteriemodellema. diskussionenI hur vidareutbildningom
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skall värderas för lönepåslag har ioch erfarenhet i arbetet att ge man
fast viktiga inte den formellaflera lönemodeller slagit det äratt ut-

i sig, eller antalet år i yrket, hur den kompetensbildningen utan man
i hur den i vad ochhar kommer till uttryck arbetet, göromsätts man

ha förmågan sin kunskap ihur det. måsteMan omsättagör attman
erfarenhet.förmåga utvecklashandling. Be-Det är genomen som

har Josefsson,förtrogenhetskunskap 1991.anammatsgreppet
eller lagar-ofta organiserat grupparbeteIdag vårdarbetetär som

fixerat innehåll och utförliga befattnings-befattningar medbete utan
Arbetsin-mångkunnighet och flexibilitet.beskrivningar. kräverDet

demefter målbeskrivningar och kompetensen hosnehållet formas
förekommer iarbetslaget. Kriterier mycket ofta deingår i somsom

speglar detta. gäller flexibili-framväxande lönemodellerna Det t.ex.
initiativförmåga ochsamarbetsförmåga, planeringsförmåga,tet, pro-

kriterier kan arbetskrav ochblemlösningsförrnåga. Dessa ses som
modell för arbetsvärdering, ocksåi Kommunalsbehandlas så men

individuella förhållningssättindividuell kompetens och som sva-som
grad.i olika högkravenmotrar

värdera kvalifikationer empati, samarbets-synliggöra ochAtt som
arbetsvärderingflexibilitet normalkrav i yrketförmåga och ärsom

uppvärdera kvinnors arbete exempelvisstrategi för seviktig atten
i lönemodeller vill också frammånga1994,Gunnarsson, tamanmen

i olika grad olika individerkvalifikationer finns hög hosdessaatt
individvärdering.

funktionstilläggLöneutveckling genom

Övergången arbetsorga-till målstyrt arbete innebärfrån regelstyrt ett
fel i principhelhetstänkande och många detnisatoriskt äratt attanser

funk-arbetsuppgifter och lönetillägg för olikaallt flerprissätta ge
alla medlemmargrupporganiserat arbete skalltionsansvar. Ett ge

mångsidigt det gäller ansvarstagandeutvecklasmöjligheter näratt
vid olika får illustreraDiskussionerna två sjukhemoch kompetens.

detta:
lönediskussionen utifrånsjukhem startadePå ett en gemensam

individuella tillägg för specielladet skulleövertygelse att vara ar-om
menade prissättning dessa objektivtbetsuppgifter. anställdaDe att av

rättvistarbetsuppgifter den allra bästa tilldefinierbara vägen envar
menadeindividuell lönesättning. sjukhemdifferentierad På ett annat

därföraldrig bli rättvist med funktionstilläggdet kantvärtom; attman
för varand-möjligheterna för utvecklingdåmedarbetarna stängeratt

försökte de finna ansvarsuppgifter till alla,rättvisansl mennamnra.
tillistället värdera individens bidragoch beslötde attatt ar-gav upp
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betsplatsen fungerade i enlighet med verksamhetens mål individuella
kriterier.

Inom vården förekommer också funktionstilläggett argument mot
går på det fel arbetsuppgifterär liggerut att utanförattsom som

själva vårdarbetet lönetillägg. Man det fel premie-äratt attger menar
uppgifter leder bort från själva omvårdnadsarbetet/kämkom-ra som

bidrarDet till konservera den låga värderingenpetensen. denna.att av
beställaAtt och hämta material, till exempel, bör inte lönetillägg,ge

det bör ingå naturlig del i lagarbetet och arbetet helhetsom en som
bör uppvärderas på grund den mångkunnighet det kräver. finnsDetav

önskan få arbetet uppvärderat tycker det felatt äratten att taom men
efter manliga lönemodeller;

Smutstillägg hade de har du hört talas skit- och kräks-om-
tillägg hade klätter-De och höjdtillägg och tillägg för olika stor-
lek på traktorer, med och påhäng. Vi har små smala gubbarutan

lyfta, tjocka och mellantjocka och feta gubbar. Tänkatt tanter om
skulle ha betalt efter dom det löjligt. facklig företrä-är

dare

Löneutveckling befattningsutvecklinggenom

Kommunals idé for individuell lön bygger i första hand på ökade
möjligheter till befattningsutveckling. Befattningsutveckling kopplas
oftast ihop med möjligheter till arbetsledaransvar och/eller kompe-

via utbildning länkat till funktionsansvar. flertalettenstrappor Men
intervjuade uppfattar dessa möjligheter till löneutveckling be-som
gränsade och tycker det svårt förklara vad befattningsut-äratt att
veckling kan få individuellFör löneutveckling deatt attvara. en anser
lönen måste kopplas till den individuella utvecklingen förmåga/av
prestation, kompetens och personligt ansvarstagande. deDe attanser
bör kunna få högre lön de skickligare i det yrke de valt ochärom
kan. Varför kan inte jag få betalt för jag duktigt vårdbiträde.äratt ett
Måste jag gå högre och sluta arbeta med självasnäpp arbets-ett upp
uppgiften för få bättre betaltatt

Några intervjupersoner befattningsutvecklingstänkandeatt äranser
omodernt och står i motsättning till arbetsorganisation med krav påen
mångkunnighet och flexibilitet. förknippar befattningsutvecklingDe
med hierarki och föredrar individkriterier grund för löneutveck-som
ling, därför det alla chansen utveckla sig i jobbet. Deatt attger menar

det individen i modern arbetsorganisationär utvecklaratt som en
befattningen ökande krav i befattningän utvecklarsnarare en som
individen. Kvinnornas utveckling i arbetet kan beskrivas med begrep-

horisontell karriär Lillemor Westerberg använder i sin studiepet som
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kvinnor inom barnomsorgen. hävdar kvinnor föredrarHon attom
glädje utveckling i arbetet framföroch klättring i hierarkin. Hon me-

vidare detta förhållningsätt till arbetet förutsättning förärattnar en en
lärande organisation Westerberg, 1997.

Varför använda individuella lönekriterier

Individuella lönekriterier förknippas vanligen med rangordning och
löneskillnader efter prestation, kvinnor i vården väljernär att ut-men
veckla individorienterade kriteriemodeller det inte i första handär ut-
tryck för önskan differentiera lönesättningen individer emellan.atten
Intervjuerna tyder istället de individorienteradepå lönemodellernaatt
främst har följande två syften:

det första önskas lönemodeller för rättvis uppvärderingFör nya en
synliggöra kvalifikationerarbetet. iDen görs att tasav genom som

bruk kvinnodominerade vårdarbetet, och tidigare intei det öp-som
pet grund för lönesättning. Med individkriterierna harvärderats som

samförståndkvinnorna lyft fram vad enligt viktiga kvalifi-ärettsom
kationer för arbetet, kvalifikationer arbetet kräver. detDet ärsom ge-

dessa kvalifikationer skapatsynliggörandet harav sommensamma
intresset det breda i lönediskussionen.och engagemanget

fåandra har med önskan löneutveckling DeDet göra.att attom en
i vårdarbete i hög grad kommer till uttryck ikompetensattser per-

få lönsonliga förhållningssätt och de upplever det rättvistäratt att
få lön för utfört inte förkopplat till skickligheten, arbete,att att man

uppfattar också alternativa till löneut-har arbete. De vägarattett
Lönetillägg för vissa harveckling begränsade. ansvarsfunktionerär

de upplevs ofta varken rättvisa eller adekvata.sin begränsning; som
fåansvarsfunktionen och så vis både lönetillägg ochskall haVem

sin kompetens Skall detmöjligheter utveckla värt attatt vara mera
direktsitta skrivbord och ringa in vikarier arbeta ivid än attett

vårdarbete
Löneutveckling befattningsutveckling i målstyrtses grupp-genom

sin yrkesrollarbete resultat de själva utvecklarorganiserat attavsom
och det ansvarstagande visas iden kompetens sättet attsomgenom

utföra arbetet.
besparingskrav och omstrukturering har verksamheter ochGenom

ständig omstöpning.arbetsorganisation kommit under Näratt vara ar-
sig enklaredärmed arbetskrav ofta förändras detbetsuppgifter och ter

förhållningssätt tillbedöma individuella arbetet.och smidigare att
understryks behovetKommunals lönepolitiska dokumentI av

löneut-och produktivitet för rädda jobben ochökad effektivitet attatt
manliga yrkes-kopplas till produktionsresultat. På devecklingen bör
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områdena renhållning, energi fleramed har ofta kunnatvatten, man
koppla löneutvecklingen till produktivitetsmått och resultatmått som
det svårt finna motsvarighet till vårdområdet. deInomär att en
manliga finns oftare möjligheternayrkena jämförelser medgöraatt
marknadsmässiga löner i det privata näringslivet.

kvinnorna i de traditionella kvinnojobben söker efterNär resul-
bedömningentatmått kommer arbetets kvalitet och därmed oftaav

värdering arbetets utförande.en av
kvinnorna väljer individuella lönemodellerNär det ut ettser som

fackligabrott den traditionella lön det övergripan-mot synen men
syftet inte individuellt differentierade lönernaär uppvär-att attutan

framdera arbete och arbetsinsatser. Det lyfta typisktär attgenom
kvinnliga kvalifikationer och förhållningssätt faktiska arbetskravsom
blir synligggjorda. få uppvärderingFör lönen och löneut-att en av en
veckling kan de sällan spjärn någon de grundbultarna:ta mot treav

arbetsvärdering, för meningsfull skall omfattaattsom vara-
kommunens alla yrkesgrupper
befattningsutveckling, i de flestas tolkning begränsadesom ger-
utvecklingsmöjligheter
produktivitet, svårmätbart.ärsom—

Även huvudsyftet med de individuella lönemodellerna fåär attom
till stånd uppvärdering kvinnors arbete inom vård ochen av omsorg

frestande fokuseringendet individuell kompetens ochär att se per-
sonliga förhållningssätt i empowermentperspektiv. Kvinnorna själ-ett

har kunskapen vad viktig kompetens sina arbetsom-ärva om som
råden och värderar och bedömer varandras bidrag till arbetsresultatet.

vill kasta ljus sitt kunnande ochDe många intervjupersoneröver
framhåller personligaden utvecklingen och det personliga förhåll-
ningssättets betydelse i vårdarbete.

lndividkriteriema kan också slags motståndsstrategi:ses som en

inte det vill alltfler arbetsuppgiftergör säga tarmer som—
på och lockas till via lönetillägg bättre, och det vill haoss men
betalt för

finns motstånd lönetillägg för arbetsuppgifterDet ett mot nya som
hänger med besparingar och personalneddragningar redanattsamman
lett till blivit pålagd arbetsuppgifter det iatt utan att syntsman nya
plånboken.

förhållande talar till individkriteriernasEn fördel ärannat attsom
lönekriterierna inbegriper kvalitén utfört arbete har denär även

många deltidsanställda möjligheter till individuell löneutveckling.en
lika väl de individuellaMen lönekriterierna kan belöna desom

kunnigaengagerade, och goda arbetskamraterna kan de naturligtvis
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användas för komma åt arbetskamrater tycker drar be-att som man
efter sig. Samtidigt det i dagens vårdarbete kan tyckasnen som vara

angeläget få alla ställer för varandra har detatt att ut-en press upp
tryckts farhågor för den individuella lönesättningen ska öka kon-att
fliktrisken.

Individuell på6 lön i sammanhangsättnytt nya

individorienterade lönemodellernaDe förutsätter framtagnings-en
med bred medverkan lokal arbetsplats-på de fallnivå Iprocess

studerats har de berörda själva arbetat fram kriterier, definieratsom
och värderat dem. Utvecklingsarbetet har arbetsplatsträffarägt rum
och i studiecirklar. Arbetsplatsombuden har spelat viktig rollen som
ombud mellan de anställda och arbetsledaren.

den individuella lönevärderingenFör har ibland tagit själv-man
skattningar till hjälp och ibland har den anställda fått bedöma både sig
själv och sina arbetskamrater, frivilligt och anställdasDeanonymt.
tveksamhet inför bedömning individuella insatser har försvunnitav

fåttden bygga på aktiv medverkan.om egen
byggerProcessen på samarbete mellan fack och arbetsgivare, ef-

det finns intresse i lönerna upplevstersom ett gemensamt att som
rättvisa. Många arbetsledare har varit negativa till differentierade och
individuella löner därför det lägger dem ochatt ett stort ansvar en
svår arbetsuppgift. Samarbetet har underlättat arbetet för den löne-
sättande arbetsledaren. Lönesättningsprocessen förutsätter också att
utvecklingssamtal genomförs och lönesättningen följs med lö-att upp
nesamtal.

kvinnliga fackliga ledarnaDe och andra kvinnor lett arbetetsom
med utveckla det lönesystemet pekar först och främst vik-att nya

synliggöra det arbete utförs. Den entusiasm och detten attav som en-
utvecklats i arbetet med det lönesystemet hängergagemang som nya

med möjligheten föra fram och få värderat arbetskrav ochattsamman
arbetsinsatser. har betytt stärkt självförtroendeDet och höjd status.
Lönearbetet har också synliggjort verksamheten i sin helhet:

startade inteDet bara har med lönebildning atten process som
det här vi faktiskt vårt kvalitetsar-göra pränt ärsattsom

bete Kvalitet i utförandet har med individuell lönesättning att
facklig företrädaregöra.

De intervjuade pekar följande positiva effekter på individnivâ.
Kriteriediskussionen har lett till

personalen blir seddatt-
personalen får för utvecklingatt uppmuntran-
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med lönemodellen ihop arbetskamrater ocharbetet svetsaratt-
arbetslag

arbetsledaren måste sig i hur och arbetar.sättaatt envar-
positiva effekter organisationsnivå. lokal löne-också på EnDe ser

modell kan
viktigtsignaler vad i verksamhetenärsomge om-

glapp mellan vad faktiskt och verksam-synliggöra görett man—
mellan behov och politiskt uppställda målhetsplanen, alltså

arbetsorganisationsutvecklingsignaler behovetom avge-
de arbetsplatser eller verk-Undersökningsmaterialet tyder på att

har utvecklat för differentieradsamhetsområden ett systemsom mer
erfarenheter det,lönesättning, och där har positivaindividuell avman

kännetecknas av
utvecklat arbetsorganisationen med grupp/lagarbeteatt man-

och utvecklings-den enskilde medarbetaren inflytandegersom
möjligheter

samarbete mellan fack och arbetsgivarebra-
eldsjälar driversom-

där medlemmarna själva har utarbetat krite-brett deltagandeett-
haft inflytande på bedömningenrier och

framgångs-förhållanden välkända karaktäristikaDet ärär som
brett deltagande, medverkanförändringsarbete arbetsplatser;rikt

fack arbetsgivare Håkans-bra relationer mellan ochunderifrån och
personalensArbetsklimatet bygger1995. att tarman varason,

kände de hadealla har varit med och allaoch attengagemangansvar
finns ock-kännetecknas vi-känsla. OftaArbetsplatsenansvar.ett av

förnyelse bryter gamlanybyggaranda underlättar ochså tra-somen
fått ledning eller lo-sitter i harditioner väggarna. Mansom ny nya

Ädelreformensamband med ellerorganisation ikaler, ettt.ex.ny
flera deeller fackliga företrädare. Påförändringsprojekt av ar-nya

löneutvecklingsarbete, har drivit för-betsplatser, satsat mansom
Arbetslivsfonden eller Trygghetsfon-ändringsprojekt med stöd från

modell för förändring, de såhar arbetat med Kommunalsden. Många
FörändringsprojektenKomAn-projekten. harkallade genom gruppor-

grund för aktivdecentraliserat beslutsfattande lagtganisation och en
anställdas sida.medverkan från de

med lokalt utveckla lönemo-kommit långt i arbetetAtt attman
äldreboende kan hänga medsjukhem ochdeller på sjukhus, samman

rumsligt främjat diskus-arbetskamrater emellan harnärheten rentatt
förutsättning för kunskapNärhetenförändringsarbete.sioner och som

arbetsprestationer har också spelat in.arbeten och Be-varandrasom
vid kafferaster och liknande harinformellatydelsen de mötena po-av

ängterats.
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Gagnar de lönemodellema7 kvinnornya

I Löneskillnadsutredningen beskrivs den utvecklingen på svensknya
arbetsmarknad alltmer lokal och differentierad lönebildning.mot en
Frågan vad det kommer innebära för löneskillnaderna mellanatt
kvinnor behandlasoch och enmansutredaren MundeboIngemarmän
kommer till slutsatsen det finns faktorer både talar för ochatt som

de lönesystemen kvinnoperspektiv SOU 1993:7.emot ettnya ur
ÅsaForskaren Löfström sammanfattar den hittillsvarande forskning-

lönesystem och löneskillnader mellan kvinnor och medmän atten om
godapå grunder kan den pågående individualiseringenanta attman

och marknadsanpassningen kommer resultera i ökade skillnaderatt
Ärkvinnorsmellan och löner Löfström, 1997, det27 . såmäns s.

decentraliserad och individuell lönesättning villkorslöst missgyn-att
kvinnor forskning finnsDen området handlar framför alltnar som
tjänstemannayrken och mansdominerade arbetsmiljöer där manli-om

och värderingar har bestämtDet ingångs-är mänstyr.ga normer som
lön och löneförhandlat. funnitsharDet för godtyck-gott utrymmeom
lighet i lönebildningen eftersom det hört till regeln lönekriterieratt
och/eller löner redovisats.öppet

de kvinnliga kommunalarna inomNär vård och idag till-omsorg
sina arbetsledaremed och fackliga ledare diskuterar framsammans

individuella kriteriemodeller förutsättningarna annorlunda. Någraär
förhållanden till ,kvinnornastalar fördel:nya

Kriteriemodellerna med allmänt kända och godkända kriterier
skall minimera risken för godtycklighet.

anställda kvinnorna självaDe med och bestämmer hur värde-är
ringen skall Förskjutningen lokal lönebildning och dengöras. mot
ökande andelen kvinnliga fackliga företrädare och arbetsledare inne-
bär alltfler kvinnor blir involverade.att

Arbetet med fram lönekriterier innebär synliggörandeatt ta av
kompetens i kvinnors arbeten. här studien kommer tillDen samma
slutsats Sundin: organisation prägladEn långvarigt kvinn-ettsom av
ligt ledarskap sina medlemmar insikt kompetensger om egen
Sundin, finns1997. exempel kvinnoyrken fått rejälaDet haratt
påslag med hjälp de kriteriemodellerna, vanligen löne-ärav nya men
effekterna marginella. händervad med lönerna siktMen

Under den här avtalsperioden har löneskillnaderna mellan Kom-
munals kvinnor och krympt, antagligen främst följdmän som en av
de särskilda kvinnopotter fattatscentralt avtal råderDet storsom om.
samstämmighet kvinnors arbeten ofta undervärderade och iärattom

kvinnorde lokala har i vårdarbete ivarven städer-tungt omsorgen,
fåttskor eller kokerskor, de påslagen. framgårDet bådestörsta av en-
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skjutit arbetet med krite-intervjuerna. Många harochkäten uppav
avlönade ochpå höja de lägstdärför de velatriemodeller attatt satsa

varandra innani förhållande tillyrkenaförst lägga rätt startarman
för tidigt for den här avtals-differentiering.individuell Det är atten
lönesystemet påverkat lönerna.hur detperioden någotsäga nyaom

arbetslivet har visat hur köns-och i påkvinnorForskningen mänom
oftalokal nivå finner jaglönestatistikenordningen reproduceras. I

minskat efter lö-löneskillnad mellan könendenmönstret att som en
vid års.nerevision ökar nästa

grund förgenomförs arbetsvärderingmånga kommunerI ensom
löneskillnader och underlagminimera osakligalönesättningrättvis

arbetsvärdering har inomKommunals modell förförhandlingar.för
fådiskussionsunderlag för igångarbetet tjänatdet fackliga attsom

arbete egentligensamtal kring vilka arbetskravtänkande och ett
regelbokenarbetsvärdering strikt enligtgenomföraAtt enrymmer.

meningsfulltskall verkligtoch för detinnebär mycket arbete, att vara
bör den omfatta antal yrkenlikvärdighetmed avseende på ett stort

Cedersundarbetsvärdering,arbetsgivare Omunder sesamma
kan arbeta med modifierade ochred.,Kullberg, 1996. Men merman

lönemodeller in-arbetsvärdering och i de flestaformerbegränsade av
systematisktarbetsvärderingsdel, den sällan heltgår äräven omen

genomförd.
förank-kriteriemodellerna, hur väl delokalt utformadeDe än är

Job-för inte osakliga löneskillnader ökar.garantirade, ingenär att
olika måttstockar i olikainsatser medoch individensbens krav mäts

olika yrkenverksamheter, kvinnor och harocharbeten mäntyper av
för-jämförelser mellan verksamheter ochoch möjligheterna göraatt

begränsade.valtningar är
lönejämförelsen medkommunalarbetaremanliga ärDe görssom

ifler Kommunals arbetar kommu-krympande skara. Allt mänaven
genomsnitt liggerlöneavtal och där lönerna ibolagnala ett annat

Underoch landstingsanställdade kommun-000 kr2 männens.över
högre löner med marknadenförsvaradeshögkonjunkturen männens

lutt-bolagiseringende sina bättre lönerfixar säger engenommen nu
manligasektionsordförande. krympande skarankvinnlig Denrad

i form den frånleder också till löneutrymmetkommunalare att av
minskar. begränsas allt-genererade Denmedlemmarna vägenpotten

löneorättvisor, dettill och mångamöjligheterna rätta attatt ansermer
frånmanliga kommunalare i längden skall avstålågavlönadefelär att

samhälleliga felvärderingenför till denlöneökningar rättaatt av
kvinnornas arbete.

lyfta fram hur kvinnor inom vård- ochartikeln har velathärDen
differentie-ledningen det gäller utvecklatagitomsorgsarbete när att
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rade och individuella lönemodeller. viktigtEtt lönepolitiskt argument
brutit motståndet den kollektiva oriente-övergemot attsom genom

ringen differentierade löner skaparär möjligheter föratt fåattgrupper
löneutveckling märks.en som
Om dessa lönemodeller kommer leda till löneut-att en gynnsam

veckling för Kommunals kvinnor kan enbart framtiden utvisa. Arbetet
med det lönesystemet befinner sig i sin linda och många uttryckernya
osäkerhet inför utvecklingen. Många frågar sig hur löneskillna-stora
der acceptabla och undrar hurär det skall gå för de arbetsskada-som
de och de har svårt hänga med i arbetslivets förändringar.att Ensom
sektionsordförande varit opinionsbildare nationellt får uttryckasom
denna osäkerhet och avsluta med orden:

tänkMen har fel. Vi har blivit auktoriteter och hursägerom
det skall Tänkvara det fel detta med individuell lönär Tänkom

det inte så här skall driva dettaär med kvinnornas lönerom
det inte bra for våra medlemmar.Tänkatt är de någrasägerom om

år: Trodde dom verkligen dom skulle jämställdhet på detatt har
sättet
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Kvinnliga eldsjälar i lokalt utvecklings-
arbete och i byapolitisk verksamhet

diskussion kring strategier,en-
ledarstilar och grupprocesser

MARIANNE BULL

Lokalt utvecklingsarbete handlar ofta ideell basis skapaattom en
positiv livsmiljö och realistiska möjligheter för kvarboende påett
lands- och glesbygd. Lokala utvecklingsgrupper driver mängden
olika frågor. arbetarDe med bevara och utveckla nödvändig bas-att
service såsom skola, butik, belysning och Depost, vägar.omsorg,
sysslar också med sysselsättningsskapande åtgärder och stöd till små-
foretagarnätverk bygdekultur, idrottsanläggningar, ochsamt teater
allmänna trivselfrågor.

Antalet aktiva och har stadigt ökat under depersoner grupper se-
tjugo åren. dockDet utifrån befintlig statistik svårtnaste är att pre-

tillförlitlig data. Svårigheterna handlar delvis bristandesentera om
rutiner för registrering och delvis oklara definitioner byaut-om av
veckling. Cirka 3 500 har registrerat sig hos Folkrörelserå-grupper
det och dess databas BygdeNet. Flertalet byagrupper uppges vara
könsblandade och drygt hundratal enbart kvinnor. Blandutgörsett av
de anslutna återfinns bred skara sammanslutningargrupperna en av

hembygdsföreningar, väglysegrupper, idrottsföreningar ocht.ex.som
fokuserade enbart kring byautveckling. Till detta kommer ettgrupper

oräknat antal icke registrerade kvinnliga nätverk och grupperingar
i landet. kan intressantDet kvinno-runt att notera attom vara rena
ansluter sig till BygdeNet i lägre grad de könsblandadeängrupper

föreningarna.
Kvinnors insatser framhålls ofta, inom såväl forskning kon-som

kret utvecklingsverksamhet, viktiga och avgörande inslag isom en
lokal förändringsverksamhet, detta de sällanärtrots represente-men
rade ledande varken inom byautveckling eller inom denposter tra-

Årman,ditionella kommunalpolitiken. Bull 1997; Herlitz, 1996
Kvinnogruppernas medför dessutom ofta vissaengagemang

kringeffekter bidrar dessa till allmän mobilisering i byn medt.ex. en
omnejd. Flera lokala förändringsgrupper kanske skapas. Kontakter
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förbättras och informellamellan byar kan nätverk bildas. Ibland har
verksamhet också haft betydelse minska kvin-attgruppernas genom

från landsbygden. flertal studier visar kvinnornoflykten Ett kanatt
och/eller återvända till sina hembyar de får tillgång till stu-stanna om

dier, Förvärvsarbete, kultur och tjejidrott.
kring diskussion kvinnorsartikel koncentreras verk-Denna en om

samhet, baserad och andras studier och erfarenheter lokaltegna av
utvecklingsarbete i såväl kvinno- könsblandade Någrasom grupper.
aktuella frågor bedriver kvinnor lokalt utvecklingsarbeteHur ochär:

i byapolitiskavilket deltar de beslutsprocesserna dvs. i olikasätt
former samverkan mellan den kommunala nivån och byaverksam-av
heten Vilka frågor kvinnor Påverkar det kvinnliga delta-engagerar
gandet framväxten alternativa organisatoriska lösningar Går detav

öka kvinnors deltagande utveckla nydanande brytstrate-att attgenom
gier Vilken betydelse har kvinnornas ledarstilar, gruppdynamiken

foroch olika forändringsstrategier framgång Med fram-gruppernas
gång förmågan realisera idéer och lyckas få tillgång tillatt attavses

lokalt och kommunalt. några de frågorDetta ärresurser av som
diskuteras i artikeln.kommer att

Bakgrund1

beskrivning byautveckling byapolitikochav-

Lokalt utvecklingsarbete har några centrala initiativ.stöttats genom
verksamhet Byapolitikprojekten Folkrör-viktigt drevsEn var som av

elserådet i samverkan med kommuner, centrala myndigheterFRR
liten frånoch verk. Projekten koordinerades projektledningenav

syftar till stimulera olika samverkansformer mellan byochFRR att
kommun. Verksamheten kan beskrivas utvecklingoch som en av er-

från landsbygdskampanjen bildadesfarenheterna 1987-1989. FRR
efterföljare till kampanjorganisationen.olika folkrörelser som enav

Målsättningen central intresseorganisation för byarörel-är att vara en
sen.

syftade tillHela Sverige skall leva kampanjen mobilisering ge-
stödja aktivt engagerade sig förstimulera och människoratt somnom

sina bygders framtid. Landsbygdsutvecklings- och byautvecklings-
startade synliggjorde behov kon-projekt lokala ettgrupper avsom

former For mellanstruktiva och nyskapande organisera samspeletatt
kommunal struktur och aktiva medborgarinitiativ. de lokalaGenom

ofta frågor och otraditionella kanaler hittadesinitiativen drevs nya
representativautanför de politiska partierna och den formellat.ex.

frågor under lands-demokratins struktur. många väcktesEn av som
tillvaratabygdskampanjen hur kommunerna bättre skulle kunnavar
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kraften i medborgarnas lokala och hur dessa nydanandeengagemang
arbetssätt skulle kunna vitalisera övrigt kommunalpolitiskt arbete.

Lärdomar från kampanjens mobiliseringseffekter utgjorde vik-en
tig kunskapskälla för utvecklingen Byapolitikprojekten 1993-av
1996. Avsikten med 90-talets Byapolitik och Byapolitikprojektet

gå ytterligare några på fördjupadatt demokrativägensteg motvar en
fokusera ansträngningama kring faserna efteratt den s.k.genom mo-

biliseringen. Byapolitiken skulle skapa debatt och underlätta organi-
sering och legitimering mellan utvecklingsgrup-mötesarenorav nya

och kommuner. skulleVägen röjas för Samhällsentreprenör-per nya
ocher andra samverkansformer. Fokus inriktades samspel ochmot

kontaktytor mellan byautvecklingsgrupper, kommunala tjänstemän
politiker.samt

strategier förNya lokal och kommunal utveckling skulle utarbetas
olika samarbetssprocesser mellan byar och kommuner. Förgenom att

komma krävdes kunskap och förståelseöverens respekt församtom
den mångfald modeller parti-opolitiska nämnder, sockenråd,av en-
treprenadavtal, föreningsdrift, avtalsmodeller, kooperativ etc. som
höll på utvecklas kring dialog/makt- och ansvarsfördelning.att Inom
Byapolitiken betonades enligt projektledningen ambitiösa former av
nedifrån och planering utifrån lokala helhetsperspektiv, vilketupp
utmanade etablerad partipolitik och förhärskande sektorsplanering.

Arman,Bull 1997
Verksamheten kan handla demokrati,sägas samhällsplaneringom

samspelet mellan medborgare och kommun.samt Utveckling av
kommunal demokrati skulle ske organisering och stöd tillgenom nya
former för samverkan. Avsikten stärka bybornas inflytandetattvar

utvecklingen i den bygdenöver och forma samhällsplane-attegna en
ring baserad på människors Folkrörelserådet, 1995;engagemang.
1996a; l996b Cirka 150 kommuner anmälde sig till Byapolitikpro-

jektet. delta krävdeFör projektledningen kommunalt politisktatt ett
beslut vilket cirka 70 kommuner. del medverkande kom-togs 70av

fanns uppskattningsvis lokala800 utvecklingsgrupper.munerna
Kommuner tillsammans med lokala utvecklingsgrupper skulle

forma Byapolitiken utifrån lokala förutsättningargemensamt och
ambitioner. Innehållet i projektet har handlat exempelvis utbild-om
ning för byagrupper kring lokalt utvecklingsarbete och för kommu-

tjänstemän och politiker i förhållningssätt och arbetsmeto-nernas nya
der. Byautvecklingsgruppema har dessutom utarbetauppmuntrats att
lokala och ibland bygdeomfattande utvecklingsprogram.även Kom-

har tillsammans med byarna formulera bya-uppmanats attmunerna
politiska strategier. Dessa strategidokument skulle väl förankra-vara
de och innehålla bl.a. följande: vision/målformulering, definierad um-
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form för aktiv dialog/mötesplats och inven-gängesform/organisation,
1996b; 1996b;utbildningsbehov. Folkrörelserådet, 1995;tering av

Civildepartementet, 19961994; Larsson,1994;Westman,
hade kvinnor varit mycket aktiva ilandsbygdskampanjenUnder

diskussioner fördes kring hurutvecklingsarbetet. Vissalokaladet
fortsättningsvis forskulle kunna stödjasdetta att ut-engagemang

Byapolitikprojekten. Könsdimensionensamband medvecklas i pro-
projekt och någraaldrig i samband med dessablematiserades dock

kvinnor olika nivåerför aktivt involvera påstrategierspeciella att mer
utvecklades inte.

glesbygd hadekvinnors situation på lands- ochkringFrågor
landsbygdskampanjen.flera aktiva iuppmärksammatsemellertid av

därför drivas specifiktför kvinnofrågoma komlobbyarbeteEtt att av
kvinnogrupp delegationenGlesbygdsdelegationensaktiva i bl.a. var

Glesbygdsverket, kommitté vid departementtillföregångare enen
avsiktregionalpolitiska frågor. Gruppensformed att syn-varansvar

glesbygd under-verksamhet lands- ochkvinnorsliggöra samt att
och imellan kvinnor på myndigheternätverksbyggenlätta för breda

övergick ikvinnogrupps arbeteDelegationenslokalt arbete. senare
organisatoriskt till Glesbygdsver-Kvinnokraft och knötsprojektet

ket GBV.
för sittsatsningar inomantal speciellagenomfördeGBV ett ramen

demokratiKvinnor, ochPilotprojektetkvinnoprogram. omsorg
lokalaoch kvinnorsutvecklades för dokumenteraKOD stötta ut-att

inledningsvis meddiskuteradesutformningvecklingsarbete. KODzs
antalgenomfördebyapolitikprojekten. GBVprojektledningen för ett

lokala/regionalaförstudier inför bildandetmindre studier t.ex. av
deltogkvinnliga eldsjälar. Verketoch studierKvinnouniversitet av

bildandet Kvinnligaförarbetet inför och Resurs-aktivt iockså av
Bull Sundin, 1996Herlitz, Friberg, 1993;1991;Centra.

kort-Byapolitikprojekten berör mycketutvärderingEn extern av
olika nivåer i verksamheten.involveraskvinnor ochfattat hur män

ak-de lokaltkvinnor cirka 50denna konstaterasI utgör procentatt av
for-byapolitikkommunernasutvecklingsgrupper.byalag och ltiva i

sockenråd dock kvinnornämnder ochmella är represente-t.ex.organ
förklararutsträckning. Utvärderarnamindreopreciseradrade i långt
kvinnorallmänt antagandemeddetta välkända mönster attett om

hand-förmån forbyapolitiska modellerna tilldeprioriterar bort mer
Forsberg, 1997organisationsformer. Olssonlingsorienterade

ikönsaspekteninte tycks behandlautvärderingentanke påMed att
kritisk tillanledningså finns detmed intervjuarbetetsamband att vara

gjorda påståenden.förbeläggen ovan

350



l
Kvinnliga eldsjälar

En utgångspunkt hade kunnat uppmärksammaattannan vara mer
de deltar dvs. kvinnor, ungdomar eller invandrare. detOm be-som
traktades varningstecken ställer sig utanförett att storasom grupper
verksamheten följandeskulle frågor behöva ställas: Vilka represente-

de aktivt deltar i byaverksamheten Attraherar de förhärskan-rar som
de organisationsformerna vissa andra Går detän att ut-grupper mer
veckla alternativa samverkansformer kan attrahera andraävensom

dvs. såväl kvinnor mängrupper som yngre

Kvinnors lokala utvecklingsarbete2

Arbetar verkligen kvinnor med lokal utveckling andra mänsätt än
komplex fråga ochDet brukar relateras till arbets-är ochatten svaren

vardagsliv delvis olika för kvinnor och den svenskamänutser
lands- och glesbygden. Utifrån dessa olikartade livs- och vardagserfa-
renheter kan olika exempel kvinnlig iakttagassärart i såväl idé-
formuleringen genomforandeprocessen, vilket också ti-noteratssom

År-digare forskning och i konkret utvecklingsarbete. Bullgenom
1997man,

Olika studier kvinnligt lokalt utvecklingsarbete har visat lo-attav
kala kvinnogrupper ofta väcker viktiga framtidsfrågor i sina bygder
och de arbetar oerhört ambitiöst med utveckla dessa. Trotsatt att am-
bitioner och entusiasm genomförs enbart bråkdel idéerna ochen av

oftaupplever och tydligt motstånd från deoväntat närmas-grupperna
myndigheterna dvs. kommunerna.te

Då kvinnor organiserar sig lokalt handlar det ofta frågorom
kring basservice och omsorgsfunktioner, nödvändiga förär ettsom
framtida kvarboende eller återflyttning till landsbygden. handlarDet

sysselsättning också för familj, gamla och barn.om men om ansvar
Kvinnor sig i breda former byautveckling oftaochengagerar av spe-
ciellt inom vård, service, kultur, trivsel, utbildning ochomsorg, pro-
duktion. Dahlgren Lindgren, Friberg,1986; Bull,1990; 1991

Kvinnors lokala förändringsarbete handlar ofta utvecklingom en
multiproblemlösningar. beskriverGrupper sin mångfacetteradeav

vardag och efter kollektiva och enhetliga lösningarsträvan ett
flertal problem. kvinnorDessa frånde utgår helhetssynattmenar en
på bygdens framtida överlevnad. Därför utvecklar de ofta ochnya
okonventionella projektidéer med integrerade funktioner kombi-s.k.
nationsprojekt med offentlig service och varuproduktion exempelvis
barnomsorg sömnad, äldreboende byaservice, allaktivitetshus- - -
skola. Andra kvinnogrupper frånutgår hantverkstraditio-ortens .egna

och arbetar bl.a.med ull, textil, smide, lera, och skinn. Bull,träner
1991; 1996

351



BullMarianne

Framgångsrika kvinnogrupper3

utvecklingsverksamhet lands- ochGenomgående präglas kvinnors
och iideellt arbete under längre tidsperiodglesbygd mycket enav

med höga ambitioner. det intensiva ochkombination Trots engagera-
realiseras. fråga oftadet inte alla planer Ende arbetssättet är som som

utvecklingsfrågor varför lyckas inteengagerade i lokalaställs ärav
förverkliga eller genomföra sina idéer och planerfler kvinnoprojekt

finns hindrenVar
projektenskvinnors lokala utvecklingsarbete visarStudier attav

viktiga fak-med kombination någraframgång hänger avsamman en
torer.

sig vik-blandning följande komponenter har visatpositivEn av
ekonomisktengagerade gruppmedlemmar, visstbra idé,tiga: etten

utanför bygden.stödjandestöd och personen
vinna gehör förenkel och tydligIdén skall attsamt engageravara

sammansättning ochArbetsgruppernaslängre tid.många över en
framgång.ofta avgörande för projektensgruppdynamiska förmåga är

kvinnor fleralyckade konstellationerfinns iDet representerarsom
nyinflyt-exempelvis de bott kvargrupperingarviktiga orten,som

kategorin deOfta det den sistnämndatade och återflyttare. är mestur
grundhemvändare flyttar återeldsjälarna utvecklas. Endrivande

skapa livs-kanske väljer återvända försin framtidstro. Hon att attav
ochfamilj. har skaffat utbildningför sig och sinkvalitet Denna grupp

kan vända hem med liteutanför hembygden och Deerfarenhet status.
och de nyinflyttade kan besittaförankra i bynkvarboende kan ny

jantelagspräglade.mindrekunskap och vara
imed stöd utifrånviktiga komponenter hängerAndra samman

ekonomiska medel och handledning.exempelvis Externaform av
studeradei byn och utanför. Flerainnebär bådeprojektmedel status
samhälletförst i samband med medel fråndet ärattuppgergrupper

med in-allvar i byns Kontaktenblir något påde ögon.att ta ensom
ofta avgörande för genomföraoberoendeformell och är attmentor

förvaltning, media ellerkan finnas inomprojektet. Personen annan
råd-spelar rollen neutralutanför bygden. Mentomverksamhet av en
ochbollplank för idéermoraliskt stöd ochgivare agerar nyagersom

1995; 1996strategier. Bull, 1991; 1993;

kvinnor väljerOrganisationsformer4 som

mångfacetteratfinns det ofta rikt ochglesbygdsbyarlands- och1 ett
sammanslutningar. Huvud-etableradeföreningsliv med kanske 10-20

manliga särintressenofta organiseradedessa är runtparten grupperav
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fotboll, jakt och fiske. Exempel på traditionella ochsom mer genera-
tionspräglade kvinnliga sammanslutningar och bakföreningar.är sy-
Syjuntorna domineras ofta äldre kvinnor och blir sällan ett natur-av
ligt forum för driva och medelålders kvinnorsatt förändrings-yngre
arbete. Träffar i dessa konventionella sammanhang spelar natur-mer
ligtvis också roll for kvinnors möjligheter och utbyta idé-mötasatten

denI mån det existerar allmänna intresseföreningar eller bya-er. mer
lag det sällan kvinnor har ledandeär eller beslutande funktioner i des-

Bull, 1991; 1993; 1995sa.
Hur organiserar landsbygdens kvinnor sitt aktionsinriktade föränd-

ringsarbete Kvinnor arbetar aktivt med lokalt parti-opolitisktsom
eller tvärpolitiskt utvecklingsarbete väljer ofta informellanya mer -
aktionsliknande för driva sina frågor vid sidanattgrupper om-
etablerade föreningar och politiska partier. Istället för i redanatt
etablerade intresseföreningar och driva breda utvecklingsfrå-nya

vilketgor, också innebär de den lokala eliten, så väljeratt utmanar
alltså ofta kvinnorna samlas i grupperingar.att Detta inne-egna nya
bär ofta de bildar lösliga sammanslutningar elleratt olika slags nät-
verksliknande grupperingar för utveckla idéer, diskutera förutsätt-att
ningslöst och skapa kontakter med likasinnade på den och andraegna

Nilsen Nygård, 1992; Meyerson,orter. 1987 Dessa aktiva kvin-
driver sina frågor i huvudsak vid sidan etablerade föreningarnor om

och partier de i vissa fall också kvarståräven medlemmar iom som
de traditionella grupperingarna.

örändringsstrategier5 F

Viktigt for de kvinnliga förändringsgruppernas framgång är som ovan
diskuterats förhållandet mellan ledarstil, Organisationsform och

handlarDetta bl.a. följande frågor: Hur hanterasgrupprocesser. om
eldsjälarnas styrkor och svagheter fungerarHur mentorskap, ledar-
utveckling, delegering och återväxt Hur utvecklas förhållandet mel-
lan ledare och grupper hanterasl-lur interna konflikter Andra bety-
delsefulla faktorer berör val forändringsstrategier ochgruppernas av
förmåga till flexibel omprövning.

Variationer mellan ledarstilar och strategier kommer diskuterasatt
utifrån fyra idealmodeller baserade på nedanstående tabell. För il-att
lustrera olika fall används exempel från några empiriskt baserade stu-
dier lokalt utvecklingsarbete.av
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profiler och förhållningssätt tillTabell GruppersI
omgivande strukturenden

MångsidigEntydigpmm

A BstrukturFormell
C DInformell struktur

målsättning, arbetsformer ochprofil avspeglasbegreppetI gruppens
klara s.k.skiljelinje existerar mellaninnehåll.verksamhetens En en-

mångfacetterad ochbedriveroch defrågegrupper en mersom snarare
framtid. Förhållningssättetdiskussion bygdensförutsättningslös om

formella etab-relationer till omgivande t.ex.handlar gruppernasom
kommunalpolitik eller informellaorganisationer,ochlerade partier

utifrånInplaceringennätverk, lobbygrupper etc.strukturer görs
informellaför designifikantavilka strukturer är mest gruppensom

med dessa strukturervilket kontakterformella ocheller de sätt ge-
nomförs.

fyraprofil och förhållningssätt kan dekombinationenUtifrån av
konstrue-och urskiljas.strategierna C Deolikartade A, B, Dinbördes

viktiga ochtydliggöra någraanvänds föridealformernarade att
lokala utvecklingsarbete.inom kvinnorsolikartade riktningarmycket

Även detverksamhetsformer förekommer bördessa renodladeom
Vissablandformer.oftaverklighetendock påpekas utgörsatt av

medför deinriktning vilketfrågor och sinförändrar sina attgrupper
olika stadier.sig mellantid kan röraöver

medhandlar kvinnogruppExempel aktionsgruppenA enom en- -
uttalad enfrågepro-målinriktad strategi. haroch Detydligt uttryckt en

kommunalpoli-formella strukturenkoppling till denfil med klaren
verka i löslig-de internt väljertik/traditionella strukturer även attom

ledaretongivandedenna finnsnätverksliknande former. l gruppare
politiskaetableradeexempelvisföreningsbakgrund inommed bred
formelloch idrottsrörelse.sammanslutningar Enkyrkligapartier,

föreningsliv ochi bygdensförankringofta bådeuppnåsstatus genom
kännetecknasstarka familjer. Gruppenmedsläktskap ortensgenom

antalsynliggjord och Ettverksamhetmål ochvidare öppen.ärattav
hänföras till dennakvinnogrupper kanaktionsinriktadeframgångsrika

kategori.
aktivtarbetade elva kvinnorkommuni GöteborgsPå Vrångö t.ex.

allaktivitetshusförverkliga vision kringmedfem årunder ettatt en
kafé, bakstuga,frisör, bibliotek,barnomsorg,med bl.a. skola, post,

förfannssamlingsal.och önsgymnastik- l representantergruppen
föreningarna,de fjortonolika fiskebåtlag,samfund,starka släkter, tre

förankrade dess-inflyttade. Kvinnornasommarboende ochbofasta,
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verksamheten inom sin och drygt 400ön mö-utom grupp genom
och l0.000-tals timmar ideellt arbete. Resultatet blev allakti-ten att

vitetshuset kom till stånd med stöd från befolkningen bl.a. med
uppfattastomtmark, kommunen och Boverket. komHuset att som

kom såväl lokalbefolkningenidé och kvinnogruppenöns stöttasatt av
kommunledningen politisk majoritet. blevInterntoavsett grup-som

väl mansvetsad och kunde därigenom reda olika ideologis-utpen sam
riskera sammanhållning-ka och personliga tvister spräckaattutan att

ledargestalter kunde utvecklas parallellt. KvinnogruppenFleraen. ar-
med internt varandra och förbetade medvetet stöttaatt utrymmege

Mindreträning och personlig utveckling delegeraattgenom ansvar.
för-deltog tillsammans med exempelviserfarna kvinnor mer vana

byggkonsulter och kommunfullmäktige. Bull,handlingsmöten med
1991

antal kvinnogrupper med byautveck-kommun arbetarI Bergs ett
Kvinnonätverket i Klövsjö har specielltling i lösliga kontaktnätverk.

miljöfrågor. handlar bl.a. reningsig i flera olika Detengagerat avom
vindenergi utveckling gårdsproduktionsjön, avloppsfrågor, och av

har ofta fötts inom for bynskring kött och mejerivaror. Idéerna ramen
vidare inom olika kvinnliga nätverk,och drivs sedankvinnogrupp

föreningar och via kom-utvecklingsgrupper, etableradekönsblandade
inneburitbred förankring harmunalpolitiken. verkaAtt attgenom en

från kommunledningen fått gehör forvisst motståndtrotsgruppen
kvinnogruppenstyrka har varit det inomnydanande frågor. En att

foreningserfarenhet vilket inneburitfinns med lång statuspersoner
media och andrakontaktytor kommunalpolitik,och viktiga gentemot

i delar övriga landet.liknande grupper av
outtalad ochkännetecknasExempel diskussionsarenanB av en--

Profilen mångfacetterad samtidigtstrategi.utåt otydlig är som grup-
övriga har klar förank-sina medlemmars engagemang enpen genom

nätverksliknan-struktur. handlar ofta lösligaring i formell Det omen
andra trivselbe-inriktning kultur, hantverk ellerde med motgrupper

olika kvinnorbrett forum därtonade frågor. Dessa utgör ettgrupper
byautveckling kan förutsättningslöstkringoch idéer sätt.mötas ett

för diskussion och erfarenhetsutbyte.jämlikträffas påDe arenaen
Strategi kan också hand-självklara ledare utpekas. BSällan kan några

exempelvisomorienteringbefinner sig i fasen avgrupper somom
personbyte inomeller grundtids fruktlös kamp påefter lång aven

utifrånsedan drivsväcks ofta frågordessaledningen. I somgrupper
ellerstrategiema A C.

Övertorneå fanns bred kvinnogruppkommunHedenäset iI somen
bröd.regelbundet för baka Ieller mindreträffades att gruppenmer

föreningserfarenhet.eller Dei olika åldrar, medfanns kvinnor utan
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representerade olika sysselsättningar fleraoch politiska partier och
fungerade förutsättningslös samband medl bak-mötesarena.som en
ningen diskuterades byautveckling och kommunpolitik. Ett antal
brännande frågor avhandlades exempelvis skolans framtid i byn.som

grund förlades skapa gränsöverskridande allianserEn och föratt mer
utveckling konsensuspräglade byaperspektiv. Frågorna drevsen av

efter diskussioner i framförallt enskilda individer inomgruppen av
flera etablerade partier. Arbetssättet med påbörja diskussionenatt
underifrån och sedan driva byns perspektiv inom de traditionella
partierna och dessutom verka för partigränserna iöveren samsyn
fullmäktige kom väcka frågor kring partidisciplinen och påverkaatt
den kommunalpolitiken.traditionella

i Latikberg i Vilhelmina kommun iEn hade drygt tio årgrupp ar-
betat utvecklingmed daghem i kombination olikamed lokaltettav

servicelösningar.anpassade Efter mångårig och resultatlös kampen
kommunen beslutade lägga frågan och bytagentemot attgruppen ner

de utbrända ledarna. Kvinnorna emellertid fortfarande intresse-ut var
rade byautveckling och fortsatte träffas informellt och förutsätt-av
ningslöst. orkade emellertid inteGruppen bakgrund de färskamot av
erfarenheterna återigen alltför snabbt driva och konfliktfylldastora
frågor. Träffarna resulterade i bildandet kaffe-permanentav en mer

för kvinnor i byn. fanns tydliga behovDet upprätthållastuga att ettav
isamtal bygden. skedde träffas,Detta hantverk ochutövaattgenom

småföretagsamhet. På sikt kommer kanske denna kvinnogruppstötta
återigen orka sig frågor.utmanande Bull, 1995att ta an mer
Exempel lobbygruppenC utvecklat målin-är en grupp som en- -

riktad icke klart uttryckt strategi. verkar utifrån entydigDemen en
och synliggjord profil informelltmed förhållningssätt till deettmen
omgivande strukturerna. kan handlaDet medveten lobbyverk-om
samhet eller informellt och andra kvinnligastöttaatt mentoreragera
nätverk. verksamhet oftaDet står och faller med de eldsjä-är en som
lar erfaret och medvetet ledarskap. Frågor kring le-utgörs ettsom av
darutveckling och återväxt ofta mycket viktiga. Strategi C kanär
också mellanfas hos håller utveckla el-utgöra atten en grupp som
ler omarbeta sin förändringsstrategi.

Nätverket Kvinnokrafts agerande lobbygrupp kan utgörasom en
exempel. deltogI kvinnor från centrala verk och myndig-ett gruppen

heter lokala nätverk. Kvinnokraft hade klart formulerad mål-samt en
sättning och arbetade både utåtriktat formellt och informellt.mer
Gruppen genomförde centrala konferenser för uppmärksam-stora att

kvinnligt lokalt utvecklingsarbete och bedrev samtidigt in-ettma mer
formellt och centralt orienterat lobbyarbete. Herlitz, 1991; 1995
Kvinnokraftsgruppen genomförde framgångsrikt sitt hand-sättett
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lingsprogram och spelade dessutom avgörande roll för tillkomstenen
nationellt och regionala ResursCentra. Bull Sundin 1996av

verka i bakgrunden förAtt aktivt stödja nätverk eller in-att agera
formell viktig och ofta underskattad funktion.är Fram-mentor en
gångsrika kvinnogrupper påtalar värdet någon utomstående hörattav

sig och bryr sig. De upplever de blir sedda och har dessutomattav
tillgång till neutralt bollplank. TidaholmI har aktiva kvinnor inomett
Studieförbundet Vuxenskolan påtagit sig denna roll eller mindremer
ideellt kommunens aktiva lokala byautvecklingsgrupper.gentemot
Uppdraget spindeln i innebärnätet koordinera aktiviteteratt attvara
och träffar, underlätta nätverksbygge distribue-samt attgemensamma

Årman,informationsbulletin. Bull 1997ra en
exemplet kvinnoklubbenI D har mycket diffus ellergruppen en— —

saknar helt medveten förändringsstrategi. Dessa känne-en grupper
tecknas både mångfacetterad profil informell förank-samtav en en
ring. Ofta bedriver dessa för den lokala bygden mycketettgrupper
viktig osynliggjord verksamhet. De kontakter säl-gärnatarmen men
lan formellt politikermed eller tjänstemän. Kvinnoklubben bedri-

ingen utåtriktad och hotande verksamhet. kanDet i detta fallver
handla såväl otydligt och informellt ledarskap diffusettom som en
Verksamhetsinriktning. Grupper kan hänföras till denna kategorisom

ofta inomaktiva frågor rörande lokal kultur,är allmän trivsel eller
internt förstöd utveckling medlemmarnas självförtroende ellerav
småföretag. Strategin kan precis C övergångsfas hosutgörasom en

håller utarbeta strategier och verksamhetsplaner.attgrupper som
iNätverket Bergkvara i Torsås kommun består aktiva och bli-av

kvinnligavande småföretagare. träffas förDe varandrastöttaatt som
kvinnor och företagare. villDessutom de i bygden ochsnygga upp

Bergkvara trivsammare för de boendegöra och därmed dra besö-mer
kare till byn. Verksamhet har inneburit positiv anda skapats iatt en
bygden och antal genomförtsatt ett gemensamma arrangemang re-
gelbundet julmarknaden. Sammantaget har nätverkets aktivitetert.ex.
skapat ökad framtidstro. Kvinnorna har valt stå utanför formellaatten
strukturer och påverkar politiker och tjänstemän via informella soci-
ala kontakter i bl.a. byns kafé. Effekten kommunens företrädareär att

eller mindre påverkats den otydliga strategin dettatrotssom mer av
inte definierar existerande byautvecklingsgrupp ochgruppen som en
inte heller kvinnorna reella eller potentiella företagare.som

kvinnliga ledarnaDe

fyraDe förändringsstrategierna skulle kunna sammanfattas utifrån
följande: aktionsinriktning bredaA, B, lobbyverk-mötesarenor
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informellsamhet trivselnätverk och påverkanC, D. Grupperna B
och har liknande drag skiljs enbart fo-BD utgöratt ettmen genom

förändringsarbetetfor idéutbyte och bedrivs via andraattrum mer
kännetecknasformella kanaler. och C medvetna och uttaladeA av

profiler ofta fråga gången tydliga förändringsstrategiersamten
sker antingen formellt och ellerpåverkan A infor-öppet mermen

också diskussionsforum driver tillmellt C. C utgörs ettav men
skillnad från och förändring i regi och dessutom infor-B D egen mer
mellt.

situationsbestämt fenomen.Ledarskap kan Det betyderettses som
ställas ledare i diskuteradeolika krav kan på de idealgrup-att ovan

ledarskapet ingår mix personliga egenskaper, förhål-Iperna. en av
till uppdraget funktionerna och relationen tilllandet samtgruppen

Bakka,dess medlemmar. 1988
och hänger intimtLedarskap med valgrupprocesser samman av

förändringsstrategier. kan det iakttagas tydligare utåtriktade le-Därav
dare i och medan oftare betydelsefulla interntC DA är externtmen
otydliga och saknar ledargestalter. Genomgående de kvinnligaB är
ledarna förankrade i sina Ledarskapet sällan formelltväl ärgrupper.

informell legitimitet från och eventuelltbaseratutsett utan gruppen
omgivande strukturen. förutsätter känslighetockså den Det ochen

kunskap betydelsen inomav processerna gruppen.om
kring ledarstilar har i forskningen ofta koncentreratsDiskussionen

följande beteendeformer: auktoritär, demokratisk och lais-kring tre
Laissez-faire ledaren mycket ovanlig isez-faire. Bakka, 1988 är

föraktiva ideella grupperingar med undantag vissa hedersuppdrag.
kvinnliga ledarskapets former skulle därför kunna rangordnasDe

mellan två dessa huvudtyper. huvudtypenskala Den ut-en av ena
dominanta eldsjälen självpåtagetden engagerade ochgörs tarsomav

hela och själv löser alla frågor auktoritära. oftaDet äröver ansvaret
driftig omedveten sitt auktoritära agerande ochären person som om

hur detta hindrar andras växande. eldsjäl upplever honDenna att sat-
allt förstår inte varför hon motstånd, likgiltighet ochoch mötssar av

rivalitet makten. Eldsjäl brinner entusiasm förnågonärom som av
enligt svensk ordbok.något

andra huvudtypen demokratisk ledar-Den utgörs extremtav en
gestalt. i bakgrunden ochHon stöttar samtagerar grupprocesser en-

föraskilda individer ständigt delegera och fram andra. Pri-attgenom
uppfattashennes intentioner kan oklara och därmedärset att anses

hon profillös, och bristande i vänder ochHonomogen ansvar.som
vrider frågor i det oändliga alla utåtriktadepå Imöten. samman-

roll i bakgrunden och skickar fram andra.hang väljer hon gärnaen
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självbild sitta inne med allainteHon utanatt agerarsvaren avger
för andra ibollplank dehellre gruppen.mer av

kvinnogrupper kännetecknasframgångsrikaLångsiktigt öp-ettav
ventileras vidi kanarbetsklimat därpet gemen-processer gruppen

dettaIedargestalternas styrkor och svagheter. lliksomträffarsamma
formulera ochocholika försökligger också öppet gemensamtatt om-

långsiktigaförändringsstrategier. Gruppernasarbeta över-gruppens
Iedarutvecklingsfrågor. handlarmed Detförknippadelevnad intimtär

få erfa-för fler skalloch spridamedvetet delegera attatt ansvarom
Själv-och ledare.i sin andraoch därmedrenheter stöttatur nya unga

utveckla behov olik-fyra idealtypernaockså deklart kommer att av
ledargestalter ochartade mentorer.

få gehörOm6 att

utvecklingsprojekt berättarlokalaantal studeradeKvinnor i ett om
hos denfå gehör for förändringsidéermedsina svårigheter närma-att

med denframförallt problemuppleverförvaltningen. De storaste
inte allvaroch kommunernasektorsuppdelningensnäva att upp-

Kvinno-det framtida livet i byarna.förslag kringderasmärksammar
be-allvar. betraktasde inte blir Desäger tagnaatt somgrupperna

felarbetandesåväl fel frågoroch drivandesvärliga somav
sätt.

förofta för beroende kommunenmänniskorsmåPå attärorter av
aktiva kvinnliga eldsjälar.mycket, delalltförvåga bråka menar en

olikatill kvarboende handlarMöjligheten sätt värnaatt omom
tillstånd.sysselsättning, bidrag och diversetillframtida möjligheter

årsvissa kvinnogrupper efter mångaförklaring till varförDetta är en
ursprungligasinaför definitivtsigarbete bestämmer grävaatt ner
ofta negativamotstånd har dessutomUpplevelsen konstantidéer. av

ledarutveckling. Grup-och eldsjälarnasgruppdynamikeneffekter på
eldsjälar brännereller fåtalblir beroende ett som snarareav enperna

förmågan skapa nytillväxtledarrollen ochutvecklarsig än attut ge-
antaluppgifter och Bull, 1993; 1995 Ettdelegeraatt ansvar.nom

för arbetet medutgjorde utgångspunktendetta slagexempel av
Demokrati. Bull,och 1995;pilotprojekt Kvinnor, OmsorgGBV:s

1996
skönjasemellertidspännande erfarenheter kanexempelNågra

utveckla .al-förändra arbetssätt ochbrytförsök gjorts fördär olika att
förändrings-framtidsorienteradeorganisationsformerternativa samt

blir hänger bl.a.framgångsrika dessa brytförsökstrategier. Hur sam-
agerande.makten uppfattar kvinnornas Attmed hur agera somman
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minoritet och pionjär ofta hot den rådande maktbalan-utgör ett mot
sen.

tydlig illustrationEn detta hanteringen kortlivat kvin-är ettav av
noparti i Torsås 1970-talet. detAtt hade bildats kvinnoparti iett
kommunen förvåning framföralltmöttes manliga kommu-storav av
nala företrädare. Kvinnorna hotade den rådande balansen och det
gällde snabbt och effektivt få bort En äldre politikeratt gruppen.
medgav kvinnornas agerande varit framgångsrikt i sak ocksåatt men
mycket provokativt. Frågan hanterades följandepå sätt:

Några kvinnor i syjunta irriterade vägfrågaöveren var en som-
aldrig löstes Kvinnornaoch därför beslöt de sig för bilda parti. fickatt

oerhörd uppmärksamhet utanför kommunen. skrevsäven Deten ar-
tiklar i Aftonbladet. Kvinnopartiet ställde i valet och fick ettupp
mandat. Om de tryckt fler valsedlar så hade de säkert fått fler platser.
Alla lappar nyfikenhet. detNär kommit kvinnoparti itog ettav
fullmäktige landshövdingen måste verkligen någotatt göras.sa nu
Alla övriga partier därmed vägfrågan skulleöverens lösasattvar om
så snabbt möjligt. blev klarVägen och kvinnorna hade inga flersom
frågor lämnade fullmäktige. Och sedan dess har det inte tillutan sett

Ånnan,några kvinnopartier i kommunen. Bull 1997
kommunI Bergs situationen delvis annorlunda. handladeDetvar

ungdomsparti med klar majoritet tjejer följdes med in-ettom av som
från kommunledningen. Unga kvinnor i Berg hade aktivt drivittresse

olika sakfrågor. initierade, byggdeDe och drev ridhus i kommun-ett
kvinnornasDe hade breddats kampenen. unga engagemang genom

för ridhuset och de beslöt bilda ungdomsparti för på-att ett att mer
tagligt kunna påverka kommunalpolitiken. De kvinnorna utgjor-unga
de minoritet i kommunfullmäktige upplevde detta detrots atten men
fick visst inflytande. Trots stöd från makten lyckades de inteett nå så
långt de ville. Kommunpolitiken upplevdes svårtillgängligsom som
med och främmande former för beslutsfattande.tröga kvin-De unga

saknade stödjande nätverk eller för mentorskapett ett systemnorna
med etablerade politiker. kvinnaEn uttryckte dettamer som:

Hade vi upplevt vi verkligen välkomna hade vi ocksåatt var-
Arman,kunnat åstadkomma betydligt Bull Rönnblom,1997;mer.

1997
Orsa situationenI helt Kvinnorna utgjorde plötsligtvar en annan.

majoriteten i fullmäktige och hade därmed också reell makt. Aktiva
politiker beskrev detta något hände i samband föränd-medattsom

Äldreringar politikersammansättningen i fullmäktige. hademänav
tillavgått förmån för fler och kvinnor. kvinnligaDet kommu-yngre

nalrådet kvinnomajoriteten förändrades samarbets-attmenar genom
klimatet i fullmäktige. blev vanligareDet med samförståndslösningar
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partigränserna. Andra frågor med social prägel disku-även över mer
till förändrades.terades. Urvalet några nämnderrepresentanterav

for tidigare prioriterades partitillhö-Istället änsom engagemang mer
kan väljas i AF-nämdenrighet vilket innebär bl.a.att personer som

for exempelvis byautvecklingsrörelsen.opolitisk representant

Avslutande kommentarer7

1993/94;ofta konstaterats Regeringens. pol. proposition,harDet
central fråga för lands- och glesbygdens1997Gustavsson, att en

överlevnad fler aktivt med och formarframtida ärär att personer
och kommuner. Exemplen i visar olika för-framtiden i byar texten att

genomfors i landet skall dessa få genomslagskraft krävssök men mer
genomgripande åtgärder. behövs slags mötesplatser mellanDet nya

beslutsfattare alternativa organisationsformer förbybor och samt
kvinnor och gamla medsamverkan. Både och måstemän, unga vara

villkoren for det politiska och ekonomiska livet i regi-och forma ute
och bygder.oner

kvinnors och utvecklingspotentialtillvaratasHur engagemang
konstruktivt fråga ställts otal gångersätt Det är ettett mer en som

fortfarande händer mycket lite på konkret nivå. Två huvudsakli-men
blandstrategier urskiljas existerande piloterfarenheter.kan Detga

antingen stöd till redan existerande verk-handlar separatom gruppers
samhet eller aktivt verka for ökat kvinnligt deltagande isärart att ett

planeringsprocessenden kommunala integration. kanDet vara mer
fruktbart diskutera olika kombinationer dessa båda Ak-synsätt.att av

särartsinriktade långsiktiga målettiviteterna kan detävenvara om
integration. bl.a. imed verksamheten Exempel på detär senare syns
regionala kvinnliga kommunalaföljande verksamheter: ResursCentra,

Glesbygdsverketskvinnliga affársrådgivare, pilotprojekt, kommuners
initiativ kring medborgerligt deltag-Ljungby, Kils och Torsåst.ex.

planering. Framtida modeller behöverande i översiktlig utgöras av
kombinationsstrategier. innebärfler liknande Det strävan atten sam-

för integration och ökat aktivt deltagandetidigt verka Ettsärart. av
i nivåbåde kvinnor och ledande lokal och kommunalmän organ

specifikt stödjande kvinnors lokala utvecklings-parallellt med ett av
Årrnan,Bull, Bull Gustafsson,arbete. 1996; 1997; 1997

Diskussionen i detta kapitel kring det kvinnliga lokala utveck-
utvecklalingsarbetets komplexitet påvisar också behov attett av mer

flexibla verksamhetsspecifika och lokalt anpassade åtgärder. kon-De
for inom de olika idealtyperna aktionsgrupp,kreta behoven grupper

och kvinnoklubb inte identiskadiskussionsarena, lobbygrupp är utan
det handlar projektmedel,varierar oerhört oavsett process-om om

361



BullMarianne

handledning, ledarskapsträning eller mentorfrågor. Frågan hur denna
komplexitet skall kunna synliggöras och implementeras i den sam-
hälliga stödstrukturen kvarstår dock.
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