
 
Institutionen för ABM 
Biblioteks- och informationsvetenskap 

 
 
 

Kvinna, chef, bibliotekarie 
Triss i stereotyper?  

    
  
 

Jenny Öström 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
Institutionen för ABM   
Uppsatser inom biblioteks- & informationsvetenskap ISSN 1650-4267 
Masteruppsats, 30 högskolepoäng, 2012, nr 591 
 
 
 
 
 
 
 



 



 2 

Författare/Author 
Jenny Öström 

Svensk titel 
Kvinna, chef, bibliotekarie – Triss i stereotyper 

English Title 
Woman, leader, librarian – Three stereotypes for the price of one 
 

Handledare/Supervisor    
Anne-Christine Norlén 
 

Abstract 
Public libraries are mainly employing women and have female managers. According to theories based upon so-
cial construction we create our roles together in our society. The role of a manager has for a long time been 
viewed as the role of a man. The objective of my thesis is to gain knowledge on how a few women that work as 
managers in public libraries perceive and describe their roles. A parallel aim is to let a few future librarians de-
scribe their managers and their own views on leadership, with a focus on gender issues. My questions are the 
following, how do the women construct their roles as managers of public libraries?, how do the female students 
describe the role as a female manager of a public library, and their own managers?, can stereotype views and 
attributes be distinguished in my informants tales on leadership and gender?  

The starting point of this thesis is theories of social construction of Peter Berger and Thomas Luckmann, the 
thought that we shape our world through social interaction, mainly through our language. The theories of Yvonne 
Hirdman, regarding gender power structure, offers the political backdrop for my thesis. Alice Eagly has re-
searched around leader stereotypes, leadership styles and gender. From her and her peers I take with me theories 
that claim that the leader stereotype is gendered male. 

The material I have used to answer my questions are interviews with ten informants, all of them women 
working at public libraries, five of them managers and five students. I have conducted structured interviews with 
open questions that I have then looked at by means of a method where different factors are intertwined, mainly 
language, social situations, political factors and theory. All these then used to interpret the empirical evidence. 
The basis of the method is interpretation and reflection.  

I found that my informants construe an image of the role as a woman and a manager of a public library as a 
complex role that does not fall into one unambiguous gender stereotype. They describe their one manager roles 
and their managers with attributes and characteristics that in recent research has been assigned to both genders. I 
could nevertheless identify the use of strategies that according to Eagly et al is used by women in manager roles 
to prevent them from suffering negative criticism or other consequences solely because of the combination of 
their gender and position. 
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Inledning  

Rollen som chef har starkt förknippats med mannen, då den innebär makt och auk-

toritet, något som varit främmande för kvinnan som istället iklätts den vårdande, 

familjeorienterade rollen. Då vi alla är delaktiga i skapandet av vår värld, vi kon-

struerar den dagligen i våra interaktioner och genom vårt språk, har vi alla en del i 

att detta inte har ändrats.1  

Alla människor har ett biologiskt kön. Fascinerande nog påverkar detta oänd-

ligt många aspekter av livet som inte alls har med vår könstillhörighet att göra. En 

sådan aspekt är vårt språk, vi verkar ha ett oerhört stort behov av att lägga till pre-

fixet kvinno- eller kvinnlig till en massa uttryck som i sig inte har något med kö-

net att göra. Som ordet chef. Folkbiblioteken är en relativt homogen miljö, 83 pro-

cent av de anställda är kvinnor och följaktligen är även de flesta av cheferna kvin-

nor, de är kvinnliga chefer. 2  

Vad beror då detta ständiga kommenterande av vilket biologiskt kön cheferna 

tillhör? Jo, vårt kön handlar inte bara om reproduktion eller biologi, vi har genom 

tiderna ålagts särskilda egenskaper som knutits till vårt kön, vi har skapat det soci-

alt konstruerade könet, genus. En idé, en stereotyp, en roll som bestämmer vad 

som är en man och vad som är en kvinna. Detta förklarar fortfarande inte varför vi 

lägger till kvinnlig före chef? Dessa stereotyper har skapats i ett samhällssystem 

styrt av män, med män i huvudrollerna och kvinnor i birollerna. Mannen är norm 

och kvinnan undantaget från regeln. Det är där kvinnlig chef blir en anomali. Då 

jag är på väg in i en värld full av kvinnor, utbildade, starka, intresserade, frigjorda 

kvinnor, var jag nyfiken på om även dessa kvinnor tampas med stereotyper eller 

om folkbiblioteksvärlden var befriad från dessa idéer. Min förutfattade mening var 

att i en kvinnodominerad bransch där den genomsnittliga medarbetaren har hög 

utbildningsnivå kanske ledarrollen såg annorlunda ut? Folkbiblioteken kanske har 

kommit längre än samhället i övrigt? 

 

 

 

                                                 
1 Berger, P. & Luckmann, T. (1966), Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 81. 
2 Kungl. biblioteket, (2010), Bibliotek 2010 s. 12 ff.  



 7 

 

Syfte och frågeställning 

Mitt syfte är att ta reda på hur några kvinnor som arbetar som chefer inom folk-

bibliotekssektorn uppfattar och beskriver sina roller. Ett parallellt syfte är att låta 

några blivande bibliotekarier beskriva sina chefer och sin syn på chefskapet med 

fokus på genusfrågor. Jag vill genom informanternas berättelser försöka bilda mig 

en uppfattning kring hur ledarskapet på deras arbetsplatser relaterar till genusrela-

terade frågor och stereotyper. När jag nämner stereotyper menar jag både de typi-

fieringar som sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckmann beskriver, där 

vi kategoriserar människor utifrån deras externa egenskaper, som biologiskt kön 

eller nationalitet, men också de idéer socialpsykologen Alice H. Eagly lanserat 

kring genusrelaterade stereotyper och olika ledarstilar.3 Precis som genusvetaren 

Lena Gemzöe använder jag både ordet kön och ordet genus, men skriver i grunden 

under på definitionen av kön som beskrivande vårt biologiska kön och genus som 

ordet för vårt socialt konstruerade kön.4 När det gäller uttrycken som berör ledar-

skapet ser jag på ordet ledare som att det kan vem som helst vara, chef är den med 

den formella makten att vara ledare. Bägge orden används dock i stora delar av 

litteraturen jag använt med övervikt för ledare. Trots detta har jag genomgående 

försökt använda chef. Jag anser att detta varit tillämpligt då min uppsats har som 

ansats att se på dessa chefers berättelser. Med mina informanters berättelser som 

utgångspunkt vill jag diskutera ledarstereotyper. Jag vill även se om jag kan hitta 

gemensamma beröringspunkter dessa kvinnor emellan i hur de bygger upp bilden 

av sig själva och sitt chefskap. Har de liknande upplevelser endast på grund av att 

de är kvinnor? Ytterligare ett syfte är att se hur några unga kvinnor på väg in i 

yrket uppfattar sina respektive kvinnliga chefer samt hur de ser på genus, ledar-

skap och stereotyper. Studenterna får också hjälpa mig se på hur de själva tänker 

kring eventuellt eget framtida ledarskap. För att närma mig och försöka ringa in 

dessa teman har jag använt följande frågeställningar: 

Hur konstruerar kvinnorna sina roller som chef på folkbibliotek? 

Hur beskriver de kvinnliga studenterna rollen som kvinnlig chef på folkbibliotek, 

samt sina egna chefer? Kan stereotypa åsikter och egenskaper urskiljas i informan-

ternas berättelser kring ledarskap och genus? 

                                                 
3 Berger, P. & Luckmann, T. (1966), Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 45 samt Eagly, AH., Johannesen-Schmidt, MC.  & van Engen, ML (2003), ”Transformational, 

transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 570 
4 Gemzöe, L. (2002), Feminism, s. 80. 
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Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer ett kapitel med tidigare forskning. Den tidigare 

forskningen har delats in i fem underkategorier, bibliotekarien och yrkesrollen, 

bibliotekarien och ledarskapet, genus, bibliotek och ledarskap, konstruktion av 

ledarrollen samt ledarstereotyper. Därefter kommer ett kapitel där jag redogör för 

min teoretiska grund. Jag börjar med att kort beskriva de socialkonstruktionistiska 

teorier som jag använt mig av. Därefter följer en del som kortfattat redogör för den 

genusteori jag vilar mina resonemang på. Teoridelen fortsätter med teorier kring 

könsmärkning av arbete, kring hur förväntningsteori påverkar chefsrekrytering, 

teorier kring språk och genus samt ledar- och genusstereotyper. Efter teorikapitlet 

finner man metodkapitlet där jag går igenom min forskningsansats, hur jag sökt 

litteratur, mitt material och urval, mina informanter och min analysmetod. Detta 

kapitel avslutas med en kort problematisering av metoden.  Mitt kapitel med em-

piri och analys av densamma tar vid och uppsatsen avslutas med en avslutande 

diskussion.  
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Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som jag vill lyfta fram berör i huvudsak antingen yrkesrol-

ler och chefskap på bibliotek eller kvinnligt ledarskap och ett antal aspekter av 

dessa teman.  

Bibliotekarien och yrkesrollen 

Svensk Biblioteksförening gav 2008 ut rapporten Bibliotekarien och professionen 

– en forskningsöversikt, som tar ett samlat grepp på den forskning som dittills 

producerats kring bibliotekariens yrkesroll. Utredaren Anna Kåring Wagman iden-

tifierar fem olika teman inom forskningsområdet. Det första temat berör vad som 

kan sägas karaktärisera bibliotekarieyrket samt vilka egenskaper bibliotekarierna 

har eller förväntas inneha. Kåring Wagman menar att informationskompetens och 

kunskapsorganisation kombinerat med förmågan att ge god service är det som 

bibliotekarier och arbetsgivare kan enas kring.5 Det jag finner anmärkningsvärt i 

denna del är att ingenstans tas förmågan att leda upp som önskvärd. Bibliotekarie-

yrket blir väldigt tydligt en karriärmässig slutstation, man varken vill eller kan ta 

sig högre på någon karriärstege. Tema två är förändring, inom yrket men också 

bibliotekariernas självbild, här beskriver flera forskare hur man inom professionen 

gått ifrån kulturförmedlaridentiteten till dagens informations- eller upplevelseför-

medlarroll. Den nya tekniken har ytligt sett förändrat hur man utför sitt arbete, 

men i grunden har kanske inte arbetsuppgifterna ändrats alls.6 Det tredje temat 

Kåring Wagman identifierat inom den aktuella forskningen är huruvida yrket kan 

kallas en profession eller inte. Olika uppfattningar diskuterar huruvida den relativt 

nya akademiseringen av utbildningen har resulterat i en professionalisering, men 

ingen entydig gemensam konklusion kan skönjas.7 Inriktning fyra är närbesläktad 

med de andra, men behandlar hur yrkeskåren agerar utåt, gentemot omvärlden i 

sin strävan att höja yrkets status och legitimera sin existens. Den tidigare nämnda 

professionaliseringen är ett led i detta, samt omformuleringen av rollen.8 Det 

                                                 
5 Kåring Wagman, A. (2008), Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, s. 6. 
6 Kåring Wagman, A. (2008), Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, s. 17 ff. 
7 Kåring Wagman, A. (2008), Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, s. 21. 
8 Kåring Wagman, A. (2008), Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, s. 23. 
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femte temat berör yrkets uppenbara genusfrågor, då yrket är starkt kvinnodomine-

rat. Kåring Wagman uttrycker förvåning över att detta ämne är så underrepresente-

rat inom biblioteksforskningen då yrkeskåren ser ut som den gör. Informationsvet-

aren Roma M. Harris omnämns som inflytelserik inom området och hennes teorier 

kring maskulina och feminina aspekter av yrket och deras respektive status. 

Kåring Wagman tolkar Harris som att hon menar att professionaliseringssträvan-

dena inom kåren är ett sätt att komma ifrån den vanliga låga statusen och låga lö-

nen hos ett kvinnodominerat yrke. I övrigt berör Kåring Wagman informations-

teknikens manliga kodning och manliga bibliotekariers situation som två ämnen 

det forskats kring.9  

Genom DIK-förbundet gav journalisten och informationsspecialisten Peter 

Almerud 2000 ut rapporten Biblioteken, bibliotekarien och professionen som sam-

lar erfarenheter från hela Norden. Bibliotekarierna som får komma till tals beskri-

ver liknande teman som i Kåring Wagmans texter. Almerud finner att biblioteka-

rier på svenska folkbibliotek känner att de måste behärska många olika områden, 

att de känner av nedskärningar, men att de trots detta verkligen gillar sina arbeten. 

Många har valt yrket relativt sent, för många är det också följden av att man inte 

kommit in på sitt förstahandsval eller att man helt enkelt inte velat bli något annat, 

så bibliotekarie blev bra. Almerud kommenterar inte genusfrågan alls, men av de 

95 svenska folkbibliotekarier som svarat på undersökningen är åttio procent kvin-

nor. Han nämner att flera av dem efterfrågar mer handfast ledarskapsutbildning 

som en del i utbildningen, men vi vet inte vilket kön just dessa informanter har.10 

Med tanke på att alla mina informanter är utbildade bibliotekarier finner jag det 

intressant att se om de känner att det är svårt att kliva in i en chefsroll utan biblio-

teksrelaterad ledarskapsutbildning, eller om de alls reflekterar på samma sätt. 

Bibliotekarien och ledarskapet 

Flera svenska uppsatser, som Linda Anderssons och Johanna Dahléns kvalitativa 

studie från 2011 kring bibliotekariers och utbildningsföreträdares syn på karriär 

bland annat, Bibliotekarie- vad är du, vad kan du, vad vill du? snuddar vid chef-

skapet. I deras undersökning visar informanterna lite större intresse för chefskap 

än tidigare undersökningar visat. Andersson och Dahlén uttrycker närmast förvå-

ning över detta, då deras arbetshypotes varit att bibliotekariestudenter inte vill bli 

chefer. Flera av studenterna de intervjuar kan tänka sig chefskap men i samtalet 

kring karriär framställs ändå chefsrollen med negativa ordalag som ”tråkigt”, 

”kontor där uppe” och man fokuserar på administration och budgetarbete.11 An-

                                                 
9 Kåring Wagman, A. (2008), Bibliotekarien och professionen – en forskningsöversikt, s. 26. 
10 Almerud, P. (2000), Biblioteken, bibliotekarien och professionen.  s.40 ff. 
11 Andersson, L. och Dahlen, J. (2011), Bibliotekarie – vad är du, vad kan du vad vill du? s. 22. 
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dersson & Dahlén finner dock att det finns ett ideologiskt drag bland deras infor-

manter, de ser det som att de har ett viktigt uppdrag. Man väljer yrket utifrån ett 

visst samhällsengagemang kombinerat med att man tycker om biblioteksmiljön 

och att läsa. De blivande bibliotekarierna vill gärna vara med och driva verksam-

heten framåt, men kanske inte om det innebar budgetansvar och långa timmar. 

Andersson & Dahlén har inte haft något genusperspektiv på sin undersökning, de 

nämner inte något om att det är ett kvinnodominerat yrke som bakgrund till tankar 

kring karriär och chefskap.12 Maria Apelmo skriver i sin masteruppsats vid biblio-

tekshögskolan 2002 mer specifikt om chefskap på folkbibliotek, men hennes fo-

kus är på de dubbla roller som många bibliotekschefer har, som både bibliotekarie 

och chef. Apelmo beskriver i uppsatsen hennes informanters motvilja gentemot 

det egna ledarskapet och ett visst ifrågasättande av chefskap som sådant. Inget 

genusperspektiv förs fram i uppsatsen, det framgår dock att alla informanter är 

kvinnor.13 

Om vi lyfter blicken och ser utanför Sveriges gränser finns fler studier, de är 

dock lite äldre. Bland dem finner vi tidigare nämnda Roma M. Harris som 1986 

skrev om karriärmål hos kanadensiska biblioteksvetenskapsstudenter i artikeln 

”Career Aspirations of M.L.S. Students: Yes, the Women Are as Ambitious as the 

Men” i ”Journal of Education for Library and Information Science”. I den kvanti-

tativa studie hon beskriver framkommer att dessa studenter hade samma mål med 

sina karriärer under studietiden, det var först när de blivit färdiga bibliotekarier 

man kunde urskilja könsskillnader i hur karriärerna tog fart och vilka löner man 

fick, männen gick om kvinnorna. Ambitionen var alltså inte problemet här.14 John 

Mullins från Cork City Library och Margaret Linehan från Cork institute of Tech-

nology gav 2005 ut en forskningsartikel i ”Library Management” som syftade till 

att beskriva hur chefer på folkbibliotek ser på ledarskap. De intervjuade 30 ledare 

inom folkbibliotek i Storbritannien, på Irland och i USA. Bland annat fann de att 

dessa chefer ansåg att ledarskapet var en av de viktigaste komponenterna för att få 

en organisation att fungera samt att ledaren var helt eller delvis ansvarig för att 

forma organisationskulturen.15 ”Leaders were also seen to determine organization-

al culture, since ’staff tends to hum the same tune as the leader’.” 16 

Mullins & Linehan menar att större fokus på ledarskap behövs inom folk-

biblioteken och bibliotekariekåren för att organisationerna ska utvecklas och att 

                                                 
12 Andersson, L. och Dahlen, J. (2011), Bibliotekarie – vad är du, vad kan du vad vill du? s. 17ff 
13 Apelmo, M. (2002), Både chef och bibliotekarie: om chefsrollen på bibliotek, passim. 
14 Harris, R. (1986), “Career Aspirations of M.L.S. Students: Yes the Women Are as Ambitious as the Men”, 

s. 34 
15 Mullins, J. & Linehan, M. (2005), “Leadership and followership in public libraries: transnational perspec-

tives”, s. 391. 
16 Mullins, J. & Linehan, M. (2005), “Leadership and followership in public libraries: transnational perspec-

tives”, s. 393. 
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visioner skall förverkligas.17 De har inte kommenterat kvinnodominansen inom 

yrket alls i artikeln. Lena Floser, Helene Gebele och Maria Ljung skrev 2005 en 

uppsats som undersökte hur ledarskapet ser ut på högskole- och universitetsbiblio-

tek, uppsatsen lade de fram vid Högskolan i Borås. De har valt bort genusperspek-

tivet helt och vill bland annat undersöka chefernas allmänna inställning till ledar-

skap, hur de själva uppfattar sitt eget ledarskap, vem som väljer att bli chef och 

om det finns ett specifikt akademiskt ledarskap som påverkar det akademiska 

biblioteket.18 Angående vem som väljer att bli chef fann Floser, Gebele & Ljung 

att flera av deras informanter menade att det var svårt att rekrytera chefer. Det 

uppgavs i uppsatsen flera orsaker till detta, bland annat hade informanterna nämnt 

rädsla för att tappa sin yrkesidentitet, brist på acceptans hos gruppen för viljan att 

bli chef och som en chef uttryckte det; ”[…]De i min generation är präglade 

på[sic] att det ska vara en grupp som är med och bestämmer och har stormöten”.19 

Dock var de flesta av deras informanter enligt Floser, Gebele & Ljung nöjda 

med sitt beslut att bli chef, flera menade att det var roligt att vara chef och ingen 

ångrade sitt val. De kunde dock sörja att de inte längre var en del av gemenskap-

en.20 Den speciella miljö det akademiska biblioteket verkar inom fann författarna 

bara påverkar rollen på det sättet att en chef inom universitets- eller högskolebib-

liotek bör ha förståelse för omgivningen och kunna navigera denna.21 Journalisten 

och författaren Stefan Ersgård gav 2004 i samarbete med Svensk Biblioteksför-

ening ut skriften Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling och 

kunskapsöverföring. I boken ingår ett antal intervjuer med bland annat flera bib-

liotekschefer samt några anställda. I intervjuerna med cheferna har Ersgård åter-

kommit till några teman, bland annat ensamheten i ledarskapet, ledarskapsförebil-

der, återväxten av ledare inom biblioteksväsendet samt vad som utmärker en bra 

chef. Jan Wolf-Watz, dåvarande chef för Härnösands stadsbibliotek, kommenterar 

ensamheten i yrkesrollen. ”Men ensamhet måste man lära sig att hantera. För i 

vissa frågor är man ensam, i mitt fall i förhållandet till min chef i kommunen, och 

även kommunbiblioteksarbetet är jag givetvis ensam. Denna ensamhet måste jag 

axla och den tillhör mitt uppdrag”.22 Även i intervjun med Madeleine Odén-

Göransson, dåvarande bibliotekschef i Bergs kommun, kommer ensamheten på tal 

och Odén-Göransson beskriver att hon har långt till närmaste chefskollega, och 

därmed saknar någon att diskutera ledarskapsfrågor med. Hon nämner också flera 

                                                 
17 Mullins, J. & Linehan, M. (2005), “Leadership and followership in public libraries: transnational perspec-

tives”, s. 393 
18 Floser, L. m.fl (2005), Ledarskap på bibliotek – En studie av tre högskole- och universitetsbibliotek, s. 2 
19 Floser, L. m.fl (2005), Ledarskap på bibliotek – En studie av tre högskole- och universitetsbibliotek, s. 39 
20 Floser, L. m.fl (2005), Ledarskap på bibliotek – En studie av tre högskole- och universitetsbibliotek, s. 80 

ff 
21 Floser, L. m.fl (2005), Ledarskap på bibliotek – En studie av tre högskole- och universitetsbibliotek, s. 83 
22 Wolf-Watz, J. enligt Ersgård, S. (2004), Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling och 

kunskapsöverföring, s. 20 
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kvinnor som hon haft som förebilder under sin karriär och de egenskaper hon läg-

ger vikt vid, som tydlighet, öppenhet och förmågan att som Odén-Göransson be-

skriver det, applådera sina medarbetares initiativ.23 Inga Lundén, stadsbibliotekarie 

på Stockholms stadsbibliotek, berättar om de egenskaper Stockholms stadsbiblio-

tek satt upp som kriterier för sina ledare. De är, i något förkortad form, förmågan 

att arbeta med mål, beslutsförmåga, förmåga att skapa team och motivera dem, 

kommunikationsförmåga samt omvärldsorientering.24 Catta Torhell, dåvarande 

chef för Social- och beteendevetenskapliga biblioteket i Lund, och Per Olsson, 

dåvarande chef på Karolinska institutets universitetsbibliotek, diskuterar i en av 

Ersgårds intervjuer återväxten av ledare och menar att det krävs mod för att kliva 

fram och ta en chefsroll. Olsson berättar också att han själv tyckte att chefskap 

verkade tråkigt och besvärligt innan han själv hade provat på. Han hade inga posi-

tiva förebilder.25 Ersgårds samling intervjuer tar flera grepp på ledarskap inom 

biblioteksvärlden, men inget av dem har ett genusperspektiv och kvinnodominan-

sen i yrket diskuteras inte. 

Genus, bibliotek och ledarskap 

1996 skrev biblioteksvetaren Jane Simon i ”Women in Management Review” om 

kvinnliga chefer på bibliotek i Australien. Hon beskriver en svår situation, där 

kvinnorna på chefspositioner tampas med sexism, både institutionell och interper-

sonell. De missar befordringar, de får nedsättande kommentarer från manliga kol-

legor och de har lägre löner som inte har annan förklaring än deras kön. De be-

skriver den kvinnliga ledarstilen som mer inkluderande men berättar att de känner 

att de måste vara tuffare än männen. Simon beskriver vardagen för 20 kvinnliga 

bibliotekschefer i Queensland i Australien och artikeln publicerades 1996, jämfö-

relsen med dagens Sverige är ganska långsökt men studien kan säga en del om hur 

situationen har sett ut.26 En uppsats som utgår helt ifrån genusproblematiken inom 

yrket är Cecilia Stiernstedt och Johanna Wassholms Könsmärkning och statusre-

levans i folkbiblioteksvärlden från 2004. De har låtit bibliotekarier fundera kring 

könsfördelning, könsmärkning av yrket och status. Deras informanter såg bland 

annat historiskt skäl till könsmärkningen av bibliotekarieyrket som ett kvinnligt 

yrke. Informanterna pekar också på bristen på karriärmöjligheter och låga löner 

som orsak bakom snedfördelningen, män är mer intresserade av höga löner och av 

                                                 
23 Odén-Göransson, M. enligt Ersgård, S. (2004), Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling 

och kunskapsöverföring, s. 26 ff 
24 Lundén, I. enligt Ersgård, S. (2004), Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling och kun-

skapsöverföring, s. 48 
25 Torhell, C.l & Olsson, P. enligt Ersgård, S. (2004), Från ord till handling – om ledarskap, generationsväx-

ling och kunskapsöverföring, s. 62 
26 Simon, J. (1996), “Success for women library managers – but on whose terms?”, s. 12ff. 
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att klättra i karriären. En manlig informant tror att kvinnor drivs mer av samhälls-

nytta än egennytta.27 När det gäller status är det en svår fråga att enas kring men 

flera informanter tror att yrkets låga status beror på att bibliotekarierna inte mark-

nadsför sig själva tillräckligt. En åsikt som förs fram är också den om statusskill-

nader inom biblioteksfältet och att den beror på olika låntagares status, forskare 

har högre status än skolungdomar.28 Uppsatsförfattarna menar att de ser tendenser 

till att chefstjänsterna är manligt könsmärkta. Detta på grund av att de egenskaper 

som kopplas till en chef är typiskt manliga. Jag saknar dock vidare förklaring till 

vilka specifika egenskaper de menar.29 Marija Hane och Mauritza Rhodén har i sin 

magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan från 2008, Kvinnlig chef på en kvinno-

dominerad arbetsplats – en studie med genusperspektiv av folkbibliotek, haft an-

satsen att undersöka hur genus påverkar chefsrollen på folkbibliotek. De tar av-

stamp i svensk arbetsmarknadshistoria med inriktning på genus och använder ge-

nusteoretikern Yvonne Hirdmans samt organisations- och genusteoretikern Hanna 

Westberg-Wohlgemuths teorier om genussystem respektive könsmärkning av ar-

bete. Tre nyckelbegrepp som Hane & Rhodén använder är glasrulltrappan, glasta-

ket och könssegregering. Glasrulltrappan är ett begrepp som sociologen Christine 

L. Williams myntat som syftar på hur män i kvinnodominerade yrken kan dra kar-

riärmässig fördel av sitt kön. Inom traditionellt kvinnliga branscher är det enligt 

Williams vanligt med positiv särbehandling av män, de har lättare att få chefsrol-

ler eller andra stereotypiskt manliga roller, så som IT-bibliotekarie, inom organi-

sationen.30 Glastaket är ett vanligt begrepp som författarna menar kan härledas från 

amerikansk organisationslitteratur och författarna hänvisar till ekonomen Irmelin 

Drake och sociologen Anne Grethe Solberg som definierar glastaket som de hin-

der som möter kvinnor när de vill uppåt inom en organisation.31 Hane och Rhodén 

hänvisar också till en utredning från 1997, Glastak och glasväggar?, som enligt 

uppsatsförfattarna hävdar att den ojämna arbetsfördelningen i hemmet påverkar 

arbetslivet, i det att kvinnor tar större ansvar i hemmet och bland annat därför bara 

når upp till detta imaginära glastak.32 Könssegregation innebär att män och kvin-

nor har olika yrken, antingen arbetar man på olika arbetsplatser, med olika arbets-

uppgifter på samma arbetsplats eller på olika positioner i hierarkin på arbetsplat-

sen. Detta uttryck kommer jag att ägna mer utförlig uppmärksamhet åt i kom-

mande teoriavsnitt. Hane & Rhodéns undersökning visar bland annat på ett oin-

                                                 
27 Stiernstedt, C. & Wassholm, J. (2004), Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden, s. 54 ff. 
28 Stiernstedt, C. & Wassholm, J. (2004), Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden, s. 58 
29 Stiernstedt, C. & Wassholm, J. (2004), Könsmärkning och statusrelevans i folkbiblioteksvärlden, s. 70 
30 Williams, C. enligt Hane, M. & Rhodén, M. (2008), Kvinnlig chef på en kvinnodominerad arbetsplats – en 

studie med genusperspektiv av folkbibliotek, s. 21. 
31 Drake, I. & Solberg, AG. enligt Hane, M. & Rhodén, M. (2008), Kvinnlig chef på en kvinnodominerad 

arbetsplats – en studie med genusperspektiv av folkbibliotek, s. 21 
32 Persson, I. & Wadensjö, E. enligt Hane, M. & Rhodén, M. (2008), Kvinnlig chef på en kvinnodominerad 

arbetsplats – en studie med genusperspektiv av folkbibliotek, s. 22 
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tresse för chefskap hos de bibliotekarier de intervjuat. Av fem bibliotekarieinfor-

manter vill tre inte alls bli chef och de två andra ser chefskap som något som 

eventuellt sker senare i karriären. De uppger olika skäl till varför de inte är intres-

serade av chefstjänster, men prat i korridorerna, brist på ambition, familjesituat-

ionen och svårigheter att leva upp till tidigare chefers kompetens omnämns i upp-

satsen.33 En aspekt av chefskapet som Hane & Rhodén tog upp var ensamheten. 

De flesta av deras informanter såg rollen som chef som ensam. Det som ansågs 

bidra till denna ensamhet var bibliotekets platta organisation, alla anställda tillhör 

en enda stor grupp utom chefen. Även bristen på andra kvinnor i chefsposition 

inom den kommunala organisationen sågs som en bidragande faktor till ensamhet-

en.34 

 

Konstruktionen av ledarrollen 

Kring kön och ledarskap har det producerats en hel del, jag kommer bara att 

nämna de för mig mest relevanta texterna här. De som jag anser mest berör det jag 

försöker åstadkomma eller helt enkelt utgår från samma teoretiska grunder.  

Sara Stjärne har i sin uppsats från 2011, Kvinnligt ledarskap eller ledarskap 

på kvinnors villkor – En fallstudie av föreställningar om ledarskap och genus i 

Womentor, tittat på föreställningar och stereotyper kring kvinnligt och manligt 

inom ledarutvecklingsprogrammet Womentor. För att få en bred bild har hon in-

tervjuat kvinnor i olika roller i programmet, mentorer, adepter och föreläsare. Med 

hjälp av en socialkonstruktionistisk ansats har Stjärne fått fram informanternas 

egna berättelser och uppfattningar kring ledarskap och huruvida genus spelar in. 

Womentor leds utifrån utgångspunkten att det inte är skillnad på manligt och 

kvinnligt ledarskap, bara på de förutsättningar de har i och med sina kön. Pro-

grammet har därmed en normativ idé, man vill lyfta kvinnor och deras karriärer 

genom mentorskap. Stjärnes uppsats utgår från teorier kring genus inom ledarskap 

och i organisationsteori, bland andra socialpsykologen Alice H. Eaglys teoribild-

ning kring de olika ledarbeteenden som hon benämner communal och agentic, 

dessa kommer diskuteras närmare i mitt teoriavsnitt. Centralt i uppsatsen är ut-

trycket könsstereotyper som Stjärne beskriver som föreställningar om hur män och 

kvinnor bör vara.35 Könsstereotyperna innebär att vi förknippar vissa egenskaper 

med ett visst genus. Enligt den forskning Stjärne utgår ifrån är till exempel många 

                                                 
33 Hane, M. & Rhodén, M. (2008), Kvinnlig chef på en kvinnodominerad arbetsplats – en studie med genus-

perspektiv av folkbibliotek, s. 32 ff. 
34 Hane, M. & Rhodén, M. (2008), Kvinnlig chef på en kvinnodominerad arbetsplats – en studie med genus-

perspektiv av folkbibliotek, s. 37 ff. 
35 Stjärne, S. (2011), Kvinnligt ledarskap eller ledarskap på kvinnors villkor?,  s. 13ff. 
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av de egenskaper vi associerar med ledare enligt stereotyperna manliga.36 ”En 

kvinnlig ledare brister i legitimitet antingen i förhållande till rådande ledarideal 

eller till att vara kvinna. Bara benämningen kvinnligt ledarskap indikerar att denna 

typ av ledarskap ska vara något annorlunda, avvikande och skilja sig från nor-

men”.37 Stjärnes uppsats har framför allt ett värde för min uppsats i det att hon 

undersöker attityder och föreställningar kring genus och ledarskap. Hennes infor-

manter uttrycker vissa åsikter som jag känner igen hos mina informanter, men de 

verkar i en helt annan miljö. Bland annat uttrycker de att de inte ser skillnad på 

manligt och kvinnligt ledarskap, men gör sedan trevande försök att ändå beskriva 

skillnader, där till exempel en av hennes informanter beskriver kvinnliga chefer 

som mer mjuka. Ett område som Stjärnes informanter tycker har många olikheter 

mellan könen är kommunikation, män anses vara mer rättframma, men också mer 

burdusa och ibland bara talar för att göra sig hörda, inte för att de har något att 

säga. En av Stjärnes informanter menar att män är bättre på att ta kritik, det rinner 

bara av dem.38 Stjärne menar att de ledaregenskaper hennes informanter efterfrågar 

och lägger vikt vid överensstämmer både med manliga och kvinnliga stereotyper, 

men att vissa stereotypt manliga egenskaper ger större legitimitet i vissa organisat-

ioner.39 I sin uppsats Kvinnligt ledarskap – i betraktarens öga har Anna Gabriels-

son och Charlotta Claeson använt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för att 

beskriva hur anställda uppfattar sina kvinnliga chefer. De fann att kvinnliga an-

ställda ofta beskrev sina kvinnliga chefer med traditionellt manliga attribut, medan 

männen lade vikt vid andra egenskaper, som kanske mer förknippas med kvin-

nor.40 En annan aspekt som de tar upp i uppsatsen är den om könsblindhet, man 

har en tendens att förneka att det finns skillnader i hur man som chef agerar till 

exempel gentemot medarbetare av olika kön. Dock menar en av cheferna Gabri-

elsson och Claeson intervjuat att hon talar försiktigare med sina kvinnliga medar-

betare. De kvinnliga cheferna beskriver sig själva som tuffa och inte rädda att ta 

hand om konflikter, en bild deras medarbetare inte alltid stöder. ”De beskriver sig 

själva med egenskaper som tuff, stark, tydlig, prestigelös, vill bestämma, är bra på 

att fatta snabba beslut, rakt på sak, resultatinriktade”.41 Som motpol till detta be-

skriver Gabrielsson och Claeson en familjekänsla hos två av företagen och dess 

vd:ar i termer av moderlighet. De finner också att de flesta av deras informanter 

vill få in fler män på deras kvinnodominerade arbetsplatser och ser det som något 

positivt i sig att vara man inom organisationen, könet i sig tillför något.42 Organi-

sationsteoretikern Cecilia Åkerbloms avhandling Ledarskap makt och känsla be-

                                                 
36 Stjärne, S. (2011), Kvinnligt ledarskap eller ledarskap på kvinnors villkor?,  s. 16 
37 Stjärne, S. (2011), Kvinnligt ledarskap eller ledarskap på kvinnors villkor?,  s. 18 
38 Stjärne, S. (2011), Kvinnligt ledarskap eller ledarskap på kvinnors villkor?,  s. 29 
39 Stjärne, S. (2011), Kvinnligt ledarskap eller ledarskap på kvinnors villkor?,  s. 29 
40 Gabrielsson, A. & Claeson, C. (2011), Kvinnligt ledarskap – i betraktarens öga, s. 52.  
41 Gabrielsson, A. & Claeson, C. (2011), Kvinnligt ledarskap – i betraktarens öga, s. 46 
42 Gabrielsson, A. & Claeson, C. (2011), Kvinnligt ledarskap – i betraktarens öga, s. 46 ff. 
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handlar hur unga ledare konstruerar sitt eget narrativ kring ledarskap. Hon har 

intervjuat 22 unga ledare av båda könen och undersökt vilka mekanismer som gör 

att de utvecklar sina ledarpersonligheter i olika riktningar. Åkerblom finner att de 

unga ledarna finner sina egna roller genom det hon kallar kreativ imitation, en 

process som sker genom interaktion med omgivningen.43 I avsnittet om köns-

märkta maktrelationer kommer de kvinnliga informanterna till tals och berättar om 

sina upplevelser av hur maktrelationer baseras på sociala kategorier som kön och 

ålder. Flera av dem har upplevt patriarkala strukturer och mönster när de försökt 

skapa förändring i de organisationer de verkar i.44  

 

Ledarstereotyper 

Lillith Eriksson och Julie Wessman har för sin uppsats i psykologi utfört en kvan-

titativ studie för att undersöka könsstereotyper och ledarskap. De har bett studen-

ter ange egenskaper som utmärker fyra kategorier, män, kvinnor, önskvärda ledare 

samt icke önskvärda ledare. De fick fram att lika många egenskaper stämde över-

ens mellan de kvinnor och den önskvärde ledaren som mellan män och den önsk-

värde. Män ansågs dock av dessa studenter ha egenskaper som stämmer överens 

med den icke önskvärde ledaren, något kvinnor enligt studien inte har. Detta var 

delstudie ett, delstudie två i uppsatsen uppmanade de deltagande studenterna ranka 

egenskaper de ville att en bra chef skulle ha. Dessa egenskaper var bland andra 

lyhörd, ärlig, beslutsam. Eriksson & Wessman menar att deras undersökning visar 

att män skattar manliga egenskaper högre och kvinnor skattar kvinnliga egenskap-

er högre.45 Gary N. Powell, professor i management vid University of Connecticut, 

har i sin artikel ”Six ways of seeing the elephant: the intersection of sex, gender, 

and leadership”, tittat på sex olika sätt att se företeelserna som är kön, genus och 

ledarskap. Han finner att ledarstereotyper är fortfarande maskulina och att män har 

lättare att klättra, även om det långsamt håller på att förändras. Powell menar att 

den bristande överensstämmelsen mellan ledarrollen och den förväntade kvinnliga 

könsrollen kan verka restriktivt på kvinnors möjligheter att avancera och på hur de 

värderas som ledare.46 Powell visar också på tendensen att ju fler som har erfaren-

                                                 
43 Åkerblom, C. (2011), Ledarskap makt och känsla, s. 207. 
44 Åkerblom, C. (2011), Ledarskap makt och känsla, s. 205 
45 Eriksson, L. & Wessman, J. (2010), Är det fortfarande manligt som gäller?, s. 15. 
46 Powell, G. (2012), “Six ways of seeing the elephant: the intersection of sex, gender and leadership”, s. 126. 
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het av att ha en kvinnlig chef, desto färre uttrycker sig negativt kring kvinnliga 

chefer över lag.47  

                                                 
47 Powell, G. (2012), “Six ways of seeing the elephant: the intersection of sex, gender and leadership”, s. 134. 
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Teoretiska referensramar 

I detta kapitel kommer jag att presentera de teoretiska referensramar som jag utgår 

ifrån i min studie. Jag börjar med min grundläggande utgångspunkt, den att vårt 

samhälle är socialt konstruerat, här utgår jag till stor del från Berger och Luck-

manns forskning. Jag är medveten om att boken The Social Construction of Rea-

lity kom ut 1966, men den citeras fortfarande flitigt i ny forskning och jag anser att 

den inte tappat i relevans. Vidare redogör jag för den genusteoretiska ram som 

finns för denna uppsats. Efter det beskriver jag de teorier kring ledarskap och ge-

nus som jag anser vara relevanta för just min uppsats. 

Social konstruktion genom typifiering och språk 

Verkligheten konstrueras genom socialt samspel och i vår uppfattning av 

verkligheten runt om oss använder vi det Berger och Luckmann kallar typifie-

ringsscheman. Typifieringsscheman ger oss kategorier av typer som vi sedan an-

vänder för att uppfatta, förstå och behandla våra medmänniskor. Dessa scheman 

ändras bara då den vi bedömer gör eller säger något som tar hen ur karaktär, vi 

modifierar då typifieringsschemat med hjälp av egna, inre förhandlingar.48 Typifie-

ringarna blir mer abstrakta och anonyma ju längre ifrån vi är ifrån att vara ansikte 

mot ansikte med människan vi stoppar in i schemat. Om man har en person i sin 

närhet som man fastställer tillhör en viss typ i en viss kategori adderar man dennes 

beskaffenheter till sin bild av denna specifika typ, dennes beteende blir karakter-

istiskt för denna typ.49 Vetenskapsfilosofen Ian Hacking beskriver denna kategori-

sering av människor, i detta fall kvinnliga flyktingar, som att de blir en egen art. 

”Detta slags människa, som en särskild sorts person, är socialt konstruerad. Eller 

helt enkelt: idén om en kvinnlig flykting är konstruerad”.50 Huruvida upplevelsen 

av en viss typ är direkt eller indirekt styr även graden av närhet med och intresse 

för denna typ. Berger & Luckmann menar att vår sociala verklighet är en strid 

                                                 
48 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 43. 
49 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 44. 
50 Hacking, I. (2000) Social konstruktion av vad?,  s.24 
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ström av typifieringar som formas av hur långt de befinner sig från vår omdelbara 

närhet, det de kallar en ”face to face”- situation.51 ”Den sociala strukturen är total-

summan av dessa typifieringar och de återkommande interaktionsmönster som 

etableras med hjälp av dem”.52 Vi manifesterar vår inre värld genom yttre objekt 

eller tecken. Vi människor producerar alltså tecken för att förklara subjektiva be-

tydelser. Tecknen samlas sedan i olika system och kan lösgöras från det samman-

hang där det först kom till.53 Av dessa system av tecken är språket det främsta i 

vårt samhälle. Berger & Luckmann menar att för att förstå vår verklighet måste 

man förstå språket. Språket blir kärlet där vi förvarar samlade erfarenheter och 

betydelser och för dem vidare till kommande generationer.54 En annan funktion 

språket har är att när vi uttrycker oss blir våra subjektiva känslor och tankar mer 

påtagliga, inte bara för dem vi samtalar med, utan även för oss själva.55 Det är ge-

nom språket vi levandegör våra typifieringar, så dessa kan kategoriseras och få 

mening. Våra egna upplevelser sätts in i allmänna system av betydelser som ger 

dem både subjektiv och objektiv sanning.56 Berger och Luckmann beskriver att vi 

samlar dessa upplevelser i det de kallar ett socialt kunskapsförråd och överför dem 

mellan generationerna. Detta sociala kunskapsförråd, vår kunskap om vardagsli-

vet, tas för givet av alla oss tills ett problem uppstår som vi inte kan lösa med 

hjälp av den befintliga kunskapen i förrådet. Vi tvivlar aldrig kring vår kunskap 

förrän något ifrågasätter densamma.57 Våra kunskaper om vardagslivet ordnas efter 

relevans, och en viktig del i detta är vetskapen om vad som är relevant för andra.58 

Vi väljer vilka delar av vårt liv och våra tankar vi kommunicerar i olika situation-

er, med olika typer. Vi berättar inte om vår onda mage för brevbäraren, eller om 

vår trasiga dagstidning för vår husläkare. 

Berger och Luckmann menar att en grundläggande problematik för männi-

skans självuppfattning är att vi å ena sida är en kropp å andra sidan har en kropp 

som vi upplever att vi disponerar över. Vi är inte identiska med vårt fysiska jag. 

                                                 
51 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 46. 
52 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 46. 
53 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 50. 
54 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 51. 
55 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 52. 
56 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 53. 
57 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 58. 
58 Berger, P. & Luckmann, T. (1966) Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 59. 
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De menar fortsatt att vårt skapande av våra jag alltid sker i en social kontext.59 

Reproduktionen av samhällsordningen upprätthålls genom att våra aktiviteter blir 

vanemässiga. Om man upprepar en handling tillräckligt ofta blir handlingen en del 

av ett mönster och det krävs mindre ansträngning för att återigen utföra handling-

en. De uppfattade vinsterna för människan är att en handling som blir en del av 

vårt mönster utförs på samma sätt varje gång och vi behöver inte tänka lika myck-

et. Antalet val vi ställs inför i vardagslivet minskar, det medför en psykologisk 

besparing, färre beslut och minskad beslutsbörda. Detta gör att vi som individer 

kan lägga mer tankekraft på oväntade händelser och krångligare problem. Berger 

och Luckmann beskriver det som att man som individ befrias, genom vanemäss-

igheten, från att behöva definiera varje situation.60 För att en handling skall in-

stitutionaliseras krävs att en viss typ av aktörer inom en social grupp ömsesidigt 

typifierar densamma, de är gemensamma och tillgängliga för alla inom gruppen. 

När en institution förs vidare, till exempel till nästa generation, får den en ny legi-

timitet och den nödvändiga historien och upplevs som än mer verklig även av de 

ursprungliga aktörerna.61 Denna sociala värld uppbyggd av institutioner upplever 

vi som en objektiv verklighet, att den har funnits innan vi föds och kommer att 

finnas efter vi dör. Vi uppfattar vår egen livstid som en episod i samhällets kollek-

tiva, objektiva historia. Berger & Luckmann lägger vikt vid att vi trots detta för-

står att denna uppfattat objektiva värld är konstruerad och reproducerad av oss 

människor. Människan och den skapade sociala världen samspelar med varandra. 

Legitimeringen av den skapade sociala världen bygger på språket, det är genom 

språket vi definierar vår värld och dess regler.62 ”Språket objektiverar de gemen-

samma erfarenheterna och gör dem tillgängliga för alla inom språksamhället, och 

det blir sålunda både basis och verktyg för det kollektiva kunskapsförrådet”.63 

Dessa ”minnen”, erfarenheter kan vidarebefordras genom språket till individer 

som inte upplevt dem. Genom den språkliga beskrivningen av en händelse eller 

företeelse tar man den ur det individuella minnet och adderar den till kollektivets 

objektiva kunskaps- och erfarenhetsförråd.64 Berger & Luckmann menar att genom 

att spela olika roller deltar vi som individer i den sociala världen, det är genom 

rollerna vi konkretiserar institutionerna. I det tidigare nämnda gemensamma kun-
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skapsförrådet ingår normer för hur rollerna utövas samt vem som kan inneha rol-

lerna. I vår sociala värld vet vi vilka roller som finns, reglerna för dem samt att vi 

alla känner till dessa regler. Detta gör att vi som samhälle kan kräva av den som 

tar på sig en roll att aktören följer rollens regler.65 Berger & Luckmann uttrycker 

det som att aktörerna personifierar rollerna och gör dramat som är våra institution-

aliserade vanor till verklighet på scenen som är vårt samhälle. Vi skapar alltså vår 

sociala värld tillsammans genom interaktion och upprepning av inlärda mönster 

som kommuniceras till stor del genom vårt gemensamma språk.  

Hirdmans genusbegrepp  

Min teoretiska utgångspunkt när det gäller genusteori är begrepp och tankar som 

historikern och genusteoretikern Yvonne Hirdman utvecklat. Genus är begreppet 

Hirdman använder för att beskriva den symboliska kategori som skapas med ut-

gångspunkt i vårt biologiska kön, men som är en kulturellt och socialt skapad roll. 

Genussystemet som Hirdman beskriver som en ordningsstruktur av kön menar 

hon är förutsättningen för andra sociala system. Grundförutsättningen för vår 

samhällsordning med andra ord. De två principerna, eller bärande bjälkarna i detta 

system menar Hirdman är dels isärhållandet, manligt och kvinnligt får inte blan-

das, de olika könen bör hållas isär. Den andra bjälken är hierarkin som utnämner 

mannen till norm i samhället. Det normala och allmängiltiga utgår från mannen 

som är urtypen för människan enligt Hirdman.66 Vidare menar Hirdman att isärhål-

landet finns som princip inom alla lager av samhället. Dels som fysisk egenskap, 

där vi hänvisas till olika platser och sysslor och som psykisk företeelse, där vi 

åläggs olika egenskaper. Denna grundläggande arbetsfördelning menar Hirdman 

blir meningsskapande, vi orienterar oss med hjälp av att dela in världen i platser, 

sysslor, kategorier. Hon menar också att denna arbetsfördelning och kategorisering 

blir som en självuppfyllande profetia, i det att den legitimerar och befäster vårt 

genussystem.67 Hon menar att vi avgränsar oss själva gentemot världen genom att 

avgränsa eller bestämma den andra. Enligt Hirdman är kvinnor med och skapar 

och upprätthåller detta genussystem, de deltar i sitt eget förtryck. Hirdman beskri-

ver vidare ett genuskontrakt som funnits genom tiderna i olika former, kontraktet 

berör i princip allt som har med interaktionen mellan könen att göra. Kontraktet 

existerar på tre skilda nivåer, föreställningar kring den ideala relationen man – 

kvinna, ett mer konkret ”kontrakt” kring sådant som arbetsfördelningen i sam-

hället och den individuella nivån som berör oss som individer i vår vardag. Hird-
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man menar att dessa tre kontraktsnivåer förs vidare mellan generationerna, som 

den praktiska delen av vårt genussystem.68 Hon menar också att män och kvinnor 

hela tiden agerar och tänker utifrån en plattform som utgörs av dessa genuskon-

trakt. Med det i åtanke menar Hirdman att för att förstå mäns och kvinnors age-

rande måste vi utgå ifrån de just nu rådande genuskontrakten, vad vi har kommit 

överens om för regler kring genus i samhället här och nu.69 Enligt Hirdman är ge-

nuskontraktets villkor åtminstone teoretiskt möjliga att ändra på. Dock menar hon 

att den grundläggande förutsättningen, biologin, det faktum att kvinnor föder barn, 

ständigt befäster olikheterna könen emellan.70  

 

Fyra ståndpunkter rörande bristen på chefer som är kvinnor 

Organisationsteoretikerna Mats Alvesson och Yvonne Due Billing tar i sin bok 

Kön och organisation upp fyra olika ståndpunkter man kan inta i förhållande till 

tanken att kvinnor bör få fler chefsposter och mer makt. 

Den första de tar upp är de lika möjligheternas ståndpunkt. Enligt detta per-

spektiv är problemen i grunden strukturella, de beror på de processer och struk-

turer som favoriserar män trots att män och kvinnor i grunden är lika. Alvesson 

och Due Billing beskriver att ur detta perspektiv ser man problemet som poli-

tiskt.71 

Den meritokratiska ståndpunkten handlar mer om att rätta till det som gör att 

samhället inte fullt ut utnyttjar kvalificerade kvinnor. Detta rationella perspektiv 

utan etiska eller politiska ställningstaganden ser fler kvinnor i ledande positioner 

som ett medel för att öka organisationers effektivitet, man utnyttjar alla tillgäng-

liga resurser.72 

Alvesson och Due Billing benämner den tredje ståndpunkten det särskilda bi-

dragets ståndpunkt. Till skillnad från de tidigare perspektiven lägger man här fo-

kus på könens tänkta skillnader, inte deras likheter. Enligt detta perspektiv har 

kvinnor särskilda erfarenheter och en egen form av ledarskap som de erhållit ge-

nom sociala processer som format dem till just kvinnor. Alvesson och Due Billing 

hänvisar till psykologen Jan Grant som menar att kvinnor bland annat bidrar med 

kommunikation, samarbete och omsorg till ledarskapet.73 

De alternativa värdenas ståndpunkt går ännu längre och menar att könen skil-

jer sig väsentligt åt samt att kvinnor och män agerar utifrån skilda rationaliteter. 
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Denna bakomliggande prioritering blir skälet till varför kvinnor hamnar i andra 

yrken och roller än män, inte stereotyper eller strukturer.74 Alvesson och Due Bil-

ling berättar även om en del av detta perspektiv som menar att många kvinnor helt 

enkelt saknar intresse för den anpassning som krävs av någon som tar en chefs-

tjänst.75 Ovanstående ståndpunkter kommer att jämföras med mina informanters 

svar på varför så få kvinnor innehar chefstjänster. Jag intar själv en ståndpunkt 

som är en blandning mellan de lika möjligheternas ståndpunkt och den meritokra-

tiska ståndpunkten. Jag ser problemet som i grunden politiskt och strukturellt. 

Dock har det praktiska konsekvenser som påverkar samhällets utnyttjande av re-

surser, vårt samhälle är långt ifrån en sann meritokrati. 

Könsmärkning av arbete och en segregerad arbetsmarknad 

Att vi konstruerar kön av annat än bara vår kropp har jag nämnt tidigare, men vad 

är det som gör att till exempel vissa yrken eller arbetsplatser förknippas med ett 

visst kön?  Sociologen och organisationsteoretikern Elisabeth Berg menar i boken 

Kvinna och chef i offentlig förvaltning att skillnaden mellan mäns och kvinnors 

arbetslivsvägar har ursprung i den sociala, skapade, könstillhörigheten.76 Sociolo-

gen Magnus Nermo menar i sitt kapitel i Framtiden i samtiden: könsrelationer i 

förändring i Sverige och omvärlden att den primära arbetsdelningen efter kön, den 

i hemmet, är jämnare i länder som Sverige, individorienterade välfärdsstater. Detta 

medför enligt Nermos forskning att kvinnor i dessa länder är mer frekventa på 

arbetsmarknaden, och att detta ses som naturligt och en samhällsekonomisk förut-

sättning. Dock är Sverige fortfarande ett land med en ganska hårt könssegregerad 

arbetsmarknad.77 Män och kvinnor arbetar ofta inom olika yrken och till och med 

på olika arbetsplatser, jämn fördelning mellan könen är ovanlig. Enligt Alvesson 

och Due Billing definieras oftast jämn könsfördelning som att ingen av grupperna 

är färre än 40 procent av arbetsstyrkan.78 ”Ett yrke är i sig neutralt och har inget 

kön. Först när det fylls med innehåll och kopplas till person anpassas yrket efter 

det kön som personen har. Om de flesta utövarna av yrket har samma kön, färgar 

det synen på yrket”.79 Alvesson och Due Billing menar att arbetsplatser som andra 

sociala institutioner skapas och återskapas på olika sätt och i sin tur bidrar till 

konstruktionen av könsrollerna.80 Detta överensstämmer med hur genusforskaren 
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Hanna Westberg-Wohlgemuth beskriver könsmärkningsprocessen. Hon menar att 

vi människor skapar vår föreställning av världen genom de individer, kulturella 

företeelser sociala förhållanden och relationer som omger oss. Oftast är dessa pro-

cesser omedvetna. I vår föreställningsvärld fäster vi maskulina eller feminina kva-

liteter vid olika yrken och arbetsuppgifter. Dessa uppfattningar formas av vårt 

omgivande samhälle, våra erfarenheter, våra förkunskaper samt den specifika situ-

ationen. Westberg-Wohlgemuth menar att om våra erfarenheter inte överens-

stämmer med den verklighet vi står inför kan vi ändra vår uppfattning av den soci-

ala verkligheten.81  

Nermo menar att en integrerad arbetsmarknad inte nödvändigtvis måste vara 

målet, snarare en statushöjning av kvinnodominerade yrken. Med åtföljande löne-

utjämning. Han menar att en av grundförutsättningarna för en jämställd arbets-

marknad är en jämlik fördelning av det obetalda arbetet i hemmet.82 

 

Vill kvinnor bli chefer? 

Irmelin Drake och Anne Grethe Solberg beskriver i Kvinnor och ledarskap hur 

kvinnor resonerar när de ställs inför eventuella karriäravancemang. Som inför alla 

val som kräver aktivitet av den som ställs inför dem krävs viljan, motivationen. 

De två faktorer Drake och Solberg menar är centrala för att kvinnor ska aktivt 

söka en chefstjänst är att de uppfattar befattningen som lockande och att de för-

väntar sig att kunna få tjänsten.83 

Drake och Solberg grundar detta på förväntningsteori och applicerar detta 

specifikt på kvinnor, de menar att kvinnor har andra behov än män vilket gör att 

kvinnor agerar annorlunda när de funderar över sin karriär.84 Annorlunda än män 

som vi tidigare förstått är normen. Drake och Solberg hävdar att kvinnor ofta har 

en annan sits i livet och andra krav än män, vilket gör att de tar annat i beaktande. 

Författarna menar vidare att de traditionellt manliga värdena inte attraherar kvin-

nor i samma utsträckning. Detta gör enligt Drake och Solberg att kvinnor inte fin-

ner samma förutsättningar, arbetsuppgifter och förmåner intressanta, som de förut-

sättningar, arbetsuppgifter och förmåner män finner attraktiva. Den subjektiva 

värderingen av befattningens attraktionskraft innebär att individen alltså måste se 

fler fördelar än nackdelar med att inneha denna.85 En chefstjänst attraktionskraft 
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bedöms precis som alla andra arbeten utifrån individens egna, högst subjektiva, 

behov, önskningar och mål. Drake och Solberg menar här att eftersom fler kvinnor 

än män upplever sig ha huvudansvar för hem och familj kan en chefstjänst verka 

oattraktivt för kvinnor.86 Mer relevant än idag är undersökningarna som visar att 

kvinnor inte är lika intresserade av status och hög lön som män när det gäller yr-

kesval, de fokuserar enligt Drake och Solberg på personlig trivsel och yrkesmässig 

tillfredställelse.87 

När det gäller förväntningen på att få anställningen, som en faktor när det gäl-

ler om man ens söker densamma, menar Drake och Solberg att kvinnor har lägre 

förväntningar redan från början. Författarna formulerar det som att vi formar våra 

preferenser efter de möjligheter vi uppfattar att vi har, vi rättar mun efter matsäck 

och tappar helt enkelt lusten att försöka nå något vi uppfattar att vi inte kan 

uppnå.88 Drake och Solberg menar att kvinnors brist på självförtroende är en av 

faktorerna som gör att de inte tror att de ska få anställningen, de refererar till 

forskning kvinnors tendens att attribuera sina framgångar till yttre faktorer, som 

tur. Motgångar förklarar kvinnor dock med sina egna brister enligt Drake och Sol-

berg. Män agerar på motsatt sätt.89 Författarna redogör också för flera undersök-

ningar som visar att kvinnor generellt undervärderar sig själva.90 För att kvinnor 

ska söka chefstjänster ska de alltså uppfatta anställningen som begärlig och stimu-

lerande och ha självförtroende nog att tro att de får detsamma. 

 

Det könade språket 

Då vår sociala verklighet upprätthålls genom språket och de kontrakt vi återskap-

ar, bland annat genuskontraktet, vill jag översiktligt kommentera det könade språ-

ket. Språkvetaren Kerstin Nordenstam har i skriften Genusperspektiv på språk 

från 2003 sammanställt ett antal olika vetenskapliga aspekter av språk och kön. 

Lingvisten Deborah Cameron har delat in forskningen kring språk och kön i tre 

inriktningar: bristhypotesen, dominanshypotesen och skillnadshypotesen.91 Brist-

hypotesen menar att kvinnors språkbruk är bristande jämfört med mäns språkbruk, 

ett senare exempel på detta är undersökningar kring kvinnor, män och artighet. 

Sociolingvisten Janet Holmes skrev 1995 i sin bok Women, Men and Politeness 

om kvinnors indirekta talstrategier, till exempel vanan att uttrycka en order som en 
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fråga.92 Detta kan dock inte alls sägas gälla generellt. Dominanshypotesen menar 

att män dominerar kvinnor och att detta syns även i språkbruket. Nordenstam be-

skriver mönster i olika miljöer där männen tar större plats, pratar längre tid och 

bereds plats.93 Samtalsforskaren Viveka Adelswärds avhandling Kvinnligt och 

manligt i anställningsintervjuer från 1992 analyserar samtalsstrategier under ett 

antal anställningsintervjuer och finner att kvinnor som inte fått arbetet de sökt 

ansågs ha talat och skrattat för mycket, medan de män som inte fått samma an-

ställning tvärtom ansågs ha pratat och skrattat för lite.94 Skillnadshypotesen, eller 

särartsperspektivet, baseras på antagandet att mäns och kvinnors språk är olika då 

vi tillhör olika kulturer och hör ihop med tanken om att det finns en särskild kvin-

nokultur.95 Undersökningar som nämns i samband med särartsperspektivet visar 

bland annat att kvinnors vardagliga samtalsstil utmärks av uppbackningar av den 

som har ordet, utbyte av berättelser om egna erfarenheter och korta replikväxling-

ar. Nordenstam menar att samtalen har som syfte att skapa gemensamma betydel-

ser.96 Nordenstam tar upp hur språket påverkas av avsändarens biologiska kön, hur 

innehåll och form kan underordnas vem avsändaren är. Hon menar att förvänt-

ningar gör att vi bedöms olika, som exempel tas språksociologen Jan Einarssons 

experiment upp. Han satte olika avsändare på samma text och bad läsare bedöma 

avsändaren. Den ”kvinnliga” avsändaren ansågs vara mer mänsklig och den ”man-

liga” mer trovärdig och intelligent. 97 Cameron menar att det numera är männen 

som anses ha brister i sitt sätt att kommunicera och exemplifierar detta med kvin-

nor anställda vid callcenter, som alltså anses kunna kommunicera på ett mer effek-

tivt och trevligt sätt i olika servicesituationer.98 Samma stereotypa uppfattningar 

om skillnader i vår kommunikation finns alltså kvar, men värderas annorlunda. 

Ledarstilar, genus och stereotyper 

Att män länge varit i majoritet bland chefer och ledare bör ha påverkat hur vi ser 

på ledarstereotyper. En riktning inom forskningen rörande ledarstereotyper och 

genus har kretsat kring teorin om rollkongruens och begreppen communal och 

agentic. Rollkongruensteorin kan beskrivas som teorin kring överensstämmelsen 

mellan könsrollen och ledarrollen, communal är det uttryck man inom teorin an-

vänder för att beskriva de kvinnliga stereotypa egenskaperna och agentic de man-

liga. Eagly har förutom rollkongruensteorin forskat mycket kring ledarstilar och 
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ledarstereotyper genom åren. I en studie från 2003 utför Eagly, tillsammans med 

organisationspsykologerna Mary C. Johannesen-Schmidt och Marloes L. van 

Engen en kvantitativ metastudie på hur olika ledarstilar fördelas mellan manliga 

och kvinnliga ledare. Som underlag har de 45 olika undersökningar som de ser på 

resultaten från. De definierar ledarstil som relativt stabilabeteendemönster som 

uppvisas av ledare. De tre ledarstilar som författarna huvudsakligen uppehåller sig 

vid är Transformational som jag översätter till utvecklande ledarskap, Trans-

actional som jag väljer kalla konventionellt ledarskap och Laissez-Faire som 

översätts med låt-gå-ledarskap. Utvecklande ledarskap beskrivs som att ledaren 

gör sig själv till en förebild, sätter mål och planer för att nå dem samt är innova-

tiva och uppmuntrande gentemot medarbetarna.99 Konventionellt ledarskap besk-

rivs som ledare som är mer traditionella, man klargör för sina underställda vad 

deras mål är och belönar dem när de gör rätt samt tillrättavisar dem när de gör fel. 

Bägge stilarna anses inneha av olika framgångsrika ledare. Däremot anses den 

tredje stilen, låt-gå-ledarskapet, inte vara en framgångsrik stil då den ju utmärks av 

just ett låt-gå-beteende, ledaren ingriper egentligen inte på något sätt. Den utmärks 

även av ett allmänt misslyckande när det gäller att ta ansvar som ledare.100 Eagly et 

al utgår från tanken kring roller, både ledarroller och könsroller, som styrande vårt 

beteende och våra förväntningar. De menar att båda dessa påverkar hur ledare age-

rar och vilka ledarstilar man använder. Dock menar de att den formella ledarrollen 

bör vara av större vikt, då denna roll styr vilken legitimitet personen i fråga har i 

sitt ledarskap.101 Agentic beteende beskriver Eagly med flera som självständigt, 

dominant och bestämt. Communal beskrivs som vänligt, osjälviskt och uttrycks-

fullt. Dessa egenskaper tillskrivs alltså i olika utsträckning olika kön, kvinnor ses 

oftare som att de beter sig communal och män agentic.  Det som uppstår enligt 

Eagly med flera som följd av detta är det som kallas rollinkongruens, en diskre-

pans mellan hur man förväntar sig att en ledare agerar och hur man förväntar sig 

att en kvinna beter sig. Rollerna stämmer inte överens. Den differens som förfat-

tarna ser mellan förväntat ledarbeteende och förväntat kvinnligt beteende kan 

skapa två typer av fördomar gentemot kvinnliga ledare. Dels en mindre fördelaktig 

syn på kvinnors potential för ledarskap, dels en mindre fördelaktig utvärdering av 

kvinnors faktiska ledarskap, då ett agentic beteende inte anses passa kvinnor.102 

Eagly med flera menar att särskilt svårt blir det för kvinnor som beter sig kontrol-

lerande och dominerande. Som lösning på detta, menar författarna, hemfaller 

många kvinnor i chefsroller till språk och kommunikationssätt som är mindre hie-

rarkiska och mer samverkansinriktade än män i samma ställning för att vara kon-

                                                 
99 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 570. 
100 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 571. 
101 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
102 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
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sekventa gentemot sina roller som kvinnor.103 “Moreover, as shown in a meta-

analysis of studies of managers’ motivation to manage in a traditional, hierarchic 

manner, women may be less likely than men to impose their authority in a com-

mand-and-control style”.104 I och med detta menar Eagly med flera även att det de 

kallar utvecklande ledarskap överensstämmer med kvinnors könsroll, till exempel 

de communal beteenden som innebär att ta hänsyn till individen, utvecklandet av 

medarbetarna samt verka som mentor och se till deras behov. Som författarna ut-

trycker det så är få, om några alls, beteenden förknippade med utvecklande ledar-

skap också förknippade med den manliga könsrollen eller specifikt ”manliga” 

beteenden. Ett annat beteende som Eagly et al menar är fördelaktigt för kvinnor 

med makt att inneha eller ta till, är att trycka på det gemensamma uppdraget hellre 

än sina egna mål då detta hjälper till att ta udden av det faktum att de utövar makt 

på ett sätt som inte överensstämmer med kvinnorollen.105 De fann också i sin stu-

die att det förelåg olika regler för män och kvinnor när de bedömdes för sina insat-

ser eller meriter, kvinnor dömdes hårdare.106 Sammanfattningsvis kan man säga att 

oavsett om det är kvinnans stil från början så blir det vanligare att kvinnor anpas-

sar sig till en variant av det Eagly med flera kallar utvecklande ledarskap då det 

inte skapar friktion på grund av förväntningsgapet hos omgivningen.107 De nämner 

en studie av F.Luthans som visar att de chefer som snabbt klättrar på karriärstegen 

inte nödvändigtvis är de som styr framgångsrika enheter och har nöjda medarbe-

tare. Snarare handlar det om att kunna hantera det sociala och politiska spelet och 

att nätverka. Detta tolkar Eagly med flera som att kvinnor som fokuserar på att 

vara bra på sina chefstjänster, och inte lägger vikt vid det övriga därför stannar 

längre i sina mellanchefsroller.108 I en annan artikel från 2011 menar Eagly till-

sammans med sociologerna Anne M. Koenig, Abigail A. Mitchell och Tiina Risti-

kari att även kontexten har betydelse och menar att ledarrollen inte behöver anses 

som så stereotypiskt maskulin i kvinnodominerade miljöer som till exempel 

bibliotek.109 Personalvetarna Janka I. Stoker, Mandy Van der Velde och Joris 

Lammers finner i sin undersökning från 2011 att medarbetarnas kön och förhål-

landet mellan antal anställda av ett särskilt kön och chefens kön påverkar hur 

medarbetarna ”könar” ledarstereotypen. Om en arbetsplats är kvinnodominerad 

                                                 
103 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 573. 
104 Eagly, Karau, S., Miner, J. & Johnson, B. enligt Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, 

and laissez-faire leadership styles”,  s. 573. 
105 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 573. 
106 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 584. 
107 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 585. 
108 F. Luthans enligt Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership 

styles”,  s. 585. 
109 Koenig, A. m.fl. (2011), “Are leader stereotypes masculine? A meta-analysis of three research paradigms” 

s. 619. 
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och har många kvinnliga chefer, blir de anställdas bild av en ledare mer andro-

gyn.110 

                                                 
110 Stoker, J. m.fl. (2012), “Factors Relating to Managerial Stereotypes: The Role of Gender of the Employee 

and the Manager and Management Gender Ratio” s. 31. 
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Metod 

I detta avsnitt beskriver jag hur jag gått till väga när studien genomförts. Inled-

ningsvis går jag igenom min forskningsansats, sedan insamlandet av empiri, in-

klusive val av metod och urval, samt min avgränsning. 

Forskningsansats 

Min utgångspunkt i uppsatsen är socialkonstruktionistisk, vilket innebär att verk-

ligheten konstrueras av oss alla i ett socialt samspel. Både organisationers och 

individers roller, och föreställningar om dessa produceras genom processer som 

upprepas och förändras ständigt. Denna studie bygger därmed på både min och 

mina informanters föreställningar samt tolkningar av världen. Jag utgår även från 

en feministisk samhällssyn. Att studera ett område utifrån idéer om genus blir all-

tid ett politiskt, normativt, val.111  

Litteratursökning 

Jag började med att söka uppsatser som behandlade yrkesroller och ledarskap på 

bibliotek, och mer specifikt kvinnligt ledarskap på bibliotek. Jag sökte bland 

ABM-uppsatser, i DiVA, på uppsats.se samt i Libris. När jag hittat flera relevanta 

exempel och började finna det svårt att hitta fler, gick jag vidare till uppsatser och 

artiklar kring kvinnligt ledarskap mer generellt, men med avgränsningen att den 

skulle vara någorlunda ny och ha en tydlig genusprofil och centrera kring kvinnors 

egna uppfattningar om ledarskap. Mycket av min övriga tryckta litteratur har jag 

hittat genom relevanta uppsatsers referenser.  

                                                 
111 Alvesson, M. & Due Billing, Y. (2009) Kön och organisation, s. 24. 
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Material 

Då jag velat komma åt åsikter, attityder, tankar och synsätt har jag valt att närma 

mig min empiri med kvalitativa metoder. Insamlingen av mitt material har genom-

förts med hjälp av intervjuer. Jag delar den syn på kvalitativ forskning som socio-

logen Norman K. Denzin och pedagogen Yvonna S. Lincoln ger uttryck för i 

Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod:  

Kvalitativ forskning är en kontextbunden verksamhet som placerar betraktaren i världen. Den 
består av en uppsättning tolkande, materiella praktiker som gör världen synlig.[…]Detta bety-
der att kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga omgivning och försöker förstå, eller 
tolka, fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem.112 

De jag intervjuat är fem chefer på folkbibliotek, på olika nivåer i respektive orga-

nisationer, samt fem studenter på olika biblioteks- och informationsutbildningar 

som också arbetar på folkbibliotek och har chefer som är kvinnor. Intervjuerna är 

anonymiserade i den utsträckning det går, och jag har valt att ge informanterna 

fiktiva namn för att underlätta läsningen. Alla mina informanter är kvinnor. Då jag 

vill undersöka hur det kvinnliga ledarskapet konstrueras av kvinnor i en kvinno-

dominerad bransch som folkbiblioteken är var denna avgränsning den jag valde. 

Studenterna intervjuade jag då jag ville ha med ett annat perspektiv på ledarskapet 

samt för att se hur studenterna tänkte kring det egna eventuella ledarskapet. 

Då jag ville se huruvida jag kunde utläsa likheter i berättelserna från mina in-

formanter har jag använt mig av strukturerade intervjuer med öppna frågor där jag 

utgått från en samling frågor vid intervjuerna med cheferna och en annan, lite 

mindre till omfånget, när jag intervjuat studenterna. Vissa frågor har återkommit i 

bägge intervjuguiderna.113 

Intervjuerna har spelats in med hjälp av applikationen Recorder och min mo-

biltelefon. Jag tog även anteckningar vid intervjutillfällena. Fyra av de fem inter-

vjuerna med chefer har utförts ansikte mot ansikte, samtliga av dessa på chefernas 

arbetsplatser. En gjordes över telefon på grund av sjukdom och avstånd och denna 

intervju kunde då heller inte tyvärr spelas in på grund av tekniska problem. Stu-

dentintervjuerna har genomförts på diverse kaféer, och spelats in med varierande 

ljudkvalitet. Jag har gjort en avvägning mellan läsbarheten i uppsatsen och exakt-

heten i min återgivning av informanternas citat, och återger deras uttalanden så 

korrekt som möjligt. 

                                                 
112 Denzin, N. & Lincoln, Y. enligt Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion : veten-

skapsfilosofi och kvalitativ metod,  s. 17. 
113 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 42 
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Urval 

Urvalet av mina informanter började som ett bekvämlighetsurval och har trots 

detta uppnått ett visst mått av heterogenitet inom de homogena grupperna.114  

Framförallt i gruppen chefer har någorlunda spridning åstadkommits. De är alla i 

olika åldrar, har varit olika länge i yrket, har olika yrkesmässiga positioner och 

verkar på relativt olika orter. Min variant av bekvämlighetsurval har haft formen 

av att jag först kontaktat personer som stämt in på min profil, sedan frågat dem om 

de känt till ytterligare personer som stämmer in på mina kriterier och närmat mig 

denna grupp med hjälp av den förstas rekommendation. Sociologen Jan Trost be-

skriver detta som snöbollsmetoden.115 

Att jag intervjuade fem chefer och fem studenter var ett medvetet val, om jag 

hade intervjuat fler hade materialet lätt kunnat bli oöverskådligt och kvaliteten 

både av intervjuerna och av bearbetningen av dessa har varit av största vikt. Då 

min avsikt varit att förstå just hur dessa kvinnor resonerar anser jag att urvalet 

varit relevant. Hade min undersökning haft en mer generaliserande ansats, om jag 

till exempel hade velat kunna dra slutsatser kring alla Sveriges kvinnliga folkbib-

liotekschefers åsikter om ledarskap hade jag fått använda mig av ett betydligt 

större urval, men också av en helt annan undersökningsmetod.  Den analysmetod 

jag använt handlar mer om övergripande konstruktioner av begrepp och roller, än 

om att analysera utsagorna ord för ord, med det i åtanke anser jag att jag hållit en 

lagom balans vid återgivningen av informanternas utsagor. Jag har därför också i 

vissa fall valt att sammanfatta och slå ihop resonemang, då till exempel flera in-

formanter sagt nära på samma sak.  

Cheferna 

Gruppen chefer är mellan 39 och 65 år gamla och har alla olika lång erfarenhet 

som chef. Anna har bara varit chef i lite drygt ett år, medan Cecilia har varit chef 

till och från sedan 1976. De har alla läst i Borås, men har utexaminerats mellan 

1975 och 2000. Under denna tid har utbildningen hunnit ändras, från en praktiskt 

inriktad utbildning med två olika grenar, till en relativt färsk ny akademisk disci-

plin som tar sig själv på stort allvar. Det är sannolikt inte helt fel att anta att de har 

flera gemensamma erfarenheter av utbildningen. Doris hade inriktningen forsk-

nings- och företagsbibliotek på sin utbildning, men bytte ganska tidigt i karriären 

från företagsbibliotek till folkbibliotek. 

De är alla kvinnor födda i Sverige, med relativt liknande utbildningsbakgrund 

innan sin biblioteksexamen. Litteraturvetenskap, språk och historia återkommer 

hos flera av dem. Alla utom en av dem har barn och de talar om dem vid intervju-

                                                 
114 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 137 
115 Trost, J. (2010), Kvalitativa intervjuer, s. 141 
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tillfället. Utan att dra för stora växlar väljer jag att beskriva dem alla som akade-

miker och medelklass. Eva är uttalat lesbisk och definierar sig själv som det i in-

tervjun, annars kommer inte chefernas sexualitet upp alls. Anna och Cecilia arbe-

tar på folkbibliotek i kranskommun utanför storstad, Barbro arbetar på huvudbib-

liotek i storstad, medan Doris och Eva arbetar på folkbibliotek i mellanstor lands-

ortskommun. Arbetsuppgifterna skiljer sig en del åt, från bibliotekschef över hela 

verksamheten, Anna, Cecilia och Doris, till en av flera enhetschefer under en 

stadsbibliotekarie, Barbro, och en biträdande bibliotekschef, Eva. De har alla per-

sonalansvar, men alla har inte direkt budgetansvar. 

Studenterna 

De fem studenterna är mellan 31 och 42 år gamla. Tre av de fem läser vid Uppsala 

Universitet, två läser i Borås. De har läst litteraturvetenskap, språk, genusveten-

skap, konstvetenskap, journalistik och kulturvetarprogrammet innan sina nuva-

rande studier. Camilla och Dagmar har familjer, Britta är sambo och Alva samt 

Elsa är ensamstående. De arbetar alla på olika folkbibliotek runtom Storstock-

holm, alla utom Dagmar som timanställda. Dagmar har arbetat som biblioteksassi-

stent i nästan tio år, Alva och Camilla har bara arbetat på folkbibliotek ungefär ett 

år. De har alla erfarenhet av chefer av bägge könen, men har nu en kvinna som 

chef. Alla utom Dagmar har börjat arbeta på bibliotek efter att de påbörjat sin nu-

varande utbildning, hon sökte utbildningen som en följd av sin sysselsättning som 

biblioteksassistent.  

 

Analysmetod 

Analysmetoden som sådan har inspirerats i hög grad av det Alvesson och Sköld-

berg kallar reflekterande empirisk forskning. De beskriver begreppet som en me-

tod där språkliga, sociala, politiska och teoretiska delar flätas ihop till det som blir 

processen för att tolka empirin. Grundelementen i denna forskningsmetod är tolk-

ning och reflektion. Det innebär att all empiri är föremål för olika tolkningsmöj-

ligheter samt att reflektionen kräver att vi tolkar våra egna tolkningar.116 

 Jag kan också sägas ha använt min egen variant av den abduktiva förståelse-

ansatsen. Abduktion utgår från den empiri man har för handen precis som indukt-

ion, men tar också in teoretiska idéer på ett sätt liknande deduktionen. Forsk-

ningsprocessen beskrivs av Alvesson och Sköldberg som att man alternerar mellan 

                                                 
116 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod,  s. 

20. 



 35 

teori och empiri och hela tiden tolkar nytt i ljuset av det man precis lärt sig.117Rent 

praktiskt har detta inneburit att jag löpande under arbetet har tillgodogjort mig ny 

teori.  

Problematisering av metoden 

Jag är medveten om det besvärliga rent metodologiskt att forska kring genus. Min 

utgångspunkt ligger i Hirdmans idéer som menar att en könsmaktsordning förelig-

ger i samhället idag. Genom isärhållning av könen och ett system där mannen är 

norm och kvinnan är den andre som ständigt återskapas i samhället upprätthålls 

det befintliga patriarkala samhällssystemet.118 Jag är kvinna, jag är på väg in i 

samma bransch som dessa kvinnor. Jag kan, som Alvesson och Due Billing påpe-

kar, inte undvika att styras av mina egna ståndpunkter.119 Mina frågor är utformade 

av mig, mina följdfrågor ställs i stunden av mig och mitt tonläge och ansiktsut-

tryck när jag ställer frågor eller lyssnar på svar kommunicerar troligtvis min 

ståndpunkt. Inte bara mina tankar och fördomar styr intervjun, även informanter-

nas egna idéer och fördomar formar deras svar. Redan när jag bokat intervjuerna 

har jag berättat vad de förväntas diskutera, de har sannolikt redan då fått vissa 

tankar. De kan tänkas vara extra välvilligt inställda till en ung kvinna på väg in i 

deras yrke, eller en jämlike som läser samma utbildning. Detta är också en del i 

den sociala konstruktionen, jag är med i skapandet av deras bild av sig själva, yr-

ket och ledarrollen. En annan risk med social konstruktion som utgångspunkt, som 

jag varit väl medveten om, är att denna kan leda till antiteoretiska tendenser och 

deskriptiva resultat. 120 Med min abduktionsansats i min metod har jag försökt 

motverka detta, genom att hela tiden återkoppla till de olika teorier jag utgår ifrån. 

 

 

 

 

                                                 
117 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod,  s. 

56.  
118 Hirdman, Y. (2001), Genus – om det stabilas föränderliga former. s. 75 ff. 
119 Alvesson, M. & Due Billing, Y. (2009) Kön och organisation, s. 188. 
120 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och reflektion : vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod,  s. 

103. 
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Empiri 

 

 

Organisationernas strukturer och arbetsplatsernas hierarki 

För att få en bild av världen informanterna verkar inom bad jag dem berätta om 

organisationskulturen på deras respektive arbetsplatser. Att placera informanterna 

i deras miljö kan ge oss ytterligare information som hjälper oss att förstå dem. Jag 

fann även att ett annat fenomen kunde belysas genom deras utsagor. En av de ste-

reotypa uppfattningar som finns kring kvinnliga chefer är att kvinnor föredrar att 

arbeta med, eller är bättre på det demokratiska ledarskapet. Man menar att de fö-

redrar platta organisationer.121 Mina informanter beskriver relativt olika arbetsplat-

ser avseende struktur och hierarki. De uttrycker också relativt olika åsikter och 

preferenser när det gäller organisationsstrukturer. Anna, som är bibliotekschef på 

ett folkbibliotek i en mindre kranskommun utanför Stockholm, tillträdde sin tjänst 

för ungefär ett år sedan. Hon har dock arbetat på detta bibliotek tidigare, som bib-

liotekarie, med andra ord har hon lång erfarenhet av att arbeta i denna kommun. 

Anna beskriver kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen som traditionellt 

uppdelad. ”Fritidsdelen” av förvaltningen är dominerad av män och ”kulturdelen” 

kvinnodominerad. Fritidsgårdarna i kommunen är de enda arbetsplatser som har 

jämn könsfördelning inom gruppen chefer. Utöver att hon berättar att förvaltning-

en är traditionell avseende könsroller berör Anna inte alls förvaltningens struktur. 

Barbro tycker att organisationen hon arbetar inom är hierarkisk, hon arbetar som 

en av flera enhetschefer inom en stor biblioteksorganisation. Barbro tycker att 

hierarkin medför bristande kommunikation mellan de olika grupperna, de an-

ställda kommunicerar och socialiserar bara med medarbetare som arbetar på 

samma nivå i hierarkin. Ett annat problem Barbro ser med hierarkin är att ingen, 

enligt henne, vill bli chef, då man inte vill lämna sin plats i strukturen. Hon menar 

att för många som arbetar på bibliotek är yrket något av ett kall. Enligt henne har 

detta till följd att man har svårt att acceptera styrning, att gruppen är väldigt viktig 

                                                 
121 Kvande, E. och Rasmussen, B. enligt Drake, I. och Solberg, AG. (1996), Kvinnor och ledarskap, s. 237 
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och att medarbetare som bryter sig ur gruppen, eller går emot strömmen, får det 

väldigt svårt. Cecilia beskriver den mellanstora kranskommunen där hon är chef 

över fem bibliotek som att den har en ”ganska platt” organisation. Hon menar 

också att svenska kommuner ”oftast inte” drivs av karriärister utan av individer 

som i grunden är idédrivna och därmed förblir, enligt Cecilia, organisationen platt. 

Cecilia menar att trots den platta organisationen kan personliga relationer ibland 

påverka arbete och beslutsfattande på ett opassande sätt. Doris menar att i hennes 

kommun, där hon är chef över hela biblioteksorganisationen, har det skett en för-

ändring de senaste åren. Kommunen har nu ett öppnare, mer tillåtande klimat än 

förut. Kommunledningen arbetar, enligt Doris, aktivt med stöd till medarbetare 

och chefer. Hon menar vidare att det i kommunen samarbetas över förvaltnings-

gränserna och att kommundirektören har blivit mera synlig samt att man arbetar 

med bemötande och den gemensamma värdegrunden. Eva säger att förvaltningen 

där hon är biträdande bibliotekschef har en, enligt henne, ändamålsenlig struktur, 

de har precis ändrat från en ”alltför platt” organisation till en mer hierarkisk. Mina 

informanters utsagor kan varken sägas gå helt i linje med uppfattningen att kvin-

nor föredrar platta organisationer eller gå emot densamma. De har olika synsätt på 

organisationsstruktur, Eva till exempel verkar föredra den mer hierarkiska struk-

turen, medan Barbro, som arbetar i en mycket större organisation än Eva, ser faror 

med densamma. Dessa utsagor bekräftar alltså inte tidigare nämnda stereotypa 

åsikt att kvinnor föredrar en platt organisation. I detta avseende kan jag alltså inte 

ännu se, för kvinnliga chefer, stereotypa åsikter. Förutom att de alla arbetar på 

folkbibliotek, inom politiskt styrda organisationer, kommuner, och att de alla har 

chefsroller, är deras arbetsplatser inte överväldigande lika. Detta avsnitt/kapitel 

har nu förhoppningsvis erbjudit läsaren en ytterligare inblick i chefernas arbetssi-

tuation, samt i hur de tänker kring hierarkier och strukturer på arbetet. 

Värdering av ledarkompetens, den egna bedömningen och 

medarbetarnas   

Cheferna fick svara på huruvida de känner att de värderas inom sina respektive 

organisationer samt hur de värderar sin egen ledarkompetens. Svaren på dessa 

frågeställningar, förväntar jag mig, ska berätta en del om både självbilden hos in-

formanterna och hur de ser på eventuell extern uppskattning. Informanternas utsa-

gor ger mig uppfattningen att cheferna i grunden ser positivt på den egna kompe-

tensen som ledare. Dock använder några av dem frekvent ord som tar udden av de 

positiva tankar och känslor de i övrigt förmedlar. Cecilia tycker att hon blivit 

”ganska” duktig, Eva värderar sin ledarkompetens ”ganska” högt, Doris menar att 

hon har ”vissa” styrkor och Barbro säger sig vara ”tillräckligt” bra. Anna, som 

varit chef kortast tid, använder inte sådana ord på samma sätt, men svarar istället 
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bara indirekt på frågan om hur hon skattar sin egen kompetens. Anna beskriver sitt 

arbetssätt och sitt perspektiv, men använder inga explicita värdeord. 

Anna tar också till samma strategi för att svara på hur hon uppfattar att hennes 

arbetsgivare värderar henne och hennes ledarkompetens. Hon påtalar att hon mär-

ker att det uppmärksammas vad hon säger och gör samt att hon engageras i frågor 

som inte direkt berör hennes yrkesroll, hon efterfrågas i andra sammanhang än 

direkt biblioteksrelaterade. Dock svarar hon inte direkt på frågan. Barbro ger även 

hon exempel på förhållanden som pekar på arbetsgivarens uppskattning, som att 

hon antagits till ett internt ledarutvecklingsprogram och att hon befordrats, men 

till skillnad från Anna säger Barbro rakt ut att hon känner att hennes chefer har 

förtroende för henne. Detta säger även Doris och Eva, denna gång utan att tveka 

eller förminska med ord som ”ganska” eller ”viss”. Cecilia menar att mottagandet 

av henne inom organisationen är blandat. Hon känner att ibland tas hon emot med 

respekt, och att ibland kan hon ses som ett hot av ”vissa”.  Hon utvecklar inte 

detta ytterligare. Cecilia nämner också bibliotekets status inom kommunen när 

hon egentligen får en fråga om sin egen position. ”Jag jobbar fortfarande med att 

ge biblioteket en status, i kommunen respekteras biblioteket. Det är ju verksam-

heten, men jag är ju bärare av den.”122 Dessa utsagor ger mig en intressant, om än 

komplex bild, av hur de ser på sina egna roller i det sammanhang informanterna 

verkar inom. Att säga att man känner stöd inom organisationen verkar för mina 

informanter vara lättare än att utan förbehåll uttrycka tilltro till den egna för-

mågan.  

De fick även svara på vad de tror om hur deras medarbetare, deras under-

ställda, ser på dem. Här använder Anna samma indirekta strategi som hon tidigare 

använt. Hon talar runt frågan. ”Jag tror medarbetarna märker skillnad på hur vi ser 

på saker, jag ser helheten, de ser detaljer. Jag pratar för biblioteket med politiker-

na. Vi har fått ett större referensrum, det tror jag de märker.”123 Eva kände inte att 

hon kunde svara på frågan då hon varit för kort tid på arbetsplatsen. De övriga tre 

trodde sig veta att de hade sina medarbetares förtroende, dock inte utan förbehåll. 

Återigen kom de språkliga förbehållen alltså fram på olika sätt. Doris visste att 

hon fick ”ganska” bra betyg av sina medarbetare, Barbro spekulerade i att hennes 

medarbetare ibland kanske ifrågasätter vad hon gör, men tror att de litar på henne 

och Cecilia som börjar med att säga att hon aldrig hade stannat kvar som chef efter 

sin sextiofemårsdag om hon inte känt att medarbetarna uppskattade henne, kan 

heller inte stanna vid det uttalandet. ”Det låter lite övermagat på ett vis, de har 

säkert åsikter, men jag tror att de känner att jag är en stark förespråkare för biblio-

teket.”124 Det jag finner intressant i chefernas svar är just dessa strategier för att ta 

udden av det som kan uppfattas som lovord av den egna förmågan samt sättet att 

                                                 
122 Intervju med Cecilia 2012-02-22 
123 Intervju med Anna 2012-02-06 
124 Intervju med Cecilia 2012-02-22 
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svara utan att egentligen svara med värdeord. Detta språkbruk ser jag som att det 

direkt korresponderar med bristhypotesen som exempelvis Holmes skrivit om, där 

kvinnor anses använda indirekta talstrategier.125 Cecilias uttalande om att hon tror 

att hon ibland kan anses vara ett hot uppfattar jag som att det kan kopplas till hen-

nes beteende som chef. Alltså, när hon agerar och för sig på ett sätt som inte för-

väntas av en kvinna, när Cecilia är bestämd och agerar på ett sätt som Eagly med 

flera benämner som agentic, uppfattas hon som ett hot. Eagly med flera menar att 

kvinnor som agerar på detta sätt, uppvisar dessa egenskaper, riskerar att utsättas 

för ogillande av omgivningen. De beter sig inte på ett förväntat, accepterat sätt.126 

Cecilia uttrycker också att hon sammankopplar det tänkta förtroendet från medar-

betarna med att hon tror att hon ses som en förespråkare för biblioteket. Detta be-

hov hos kvinnliga chefer att ha ett högre syfte kommer jag att återkomma till när 

jag skildrar chefernas motivation. 

Studenterna fick frågan om hur de tror, eller uppfattar, att deras respektive 

chefer värderas inom de organisationer cheferna verkar inom. Alva och Dagmar sa 

att de inte visste. Britta, som arbetar på ett relativt fristående bibliotek inom en 

större organisation, tror att hennes chef värderas högt. Britta menar att hennes chef 

varit med och utmanat den traditionella biblioteksformen, och har därmed fått 

visst anseende. Camilla menar att hennes chef har goda relationer inom förvalt-

ningen och kan hantera ”det politiska spelet” som hon kallar det. Camilla tror 

även, något motsägelsefullt, att ingen törs säga emot hennes chef, jag får dock 

ingen direkt klarhet i vad det innebär för hur hennes chef värderas. Elsa tror att 

hennes chef värderas ganska högt, men säger att hon inte vet säkert. Dessa utsagor 

ger ingen enhetlig bild, vissa av studenternas chefer verkar ha skapat sig tydliga 

positioner inom sina organisationer, andra kan ha gjort det, men utan att det är lika 

tydligt. Camilla menar att hennes chef har byggt relationer inom förvaltningen och 

att hon behärskar ”spelet”. Jag ser detta som ett exempel på det som Luthans be-

skriver, chefer som socialiserar, ägnar sig åt organisationspolitik och interagerar 

med andra än medarbetarna. Dessa chefer stiger sedan i graderna fortare än de, 

oftast kvinnliga chefer enligt Luthans, som ägnar sig uteslutande åt att sköta den 

enhet de driver. Camillas chef agerar helt tvärtemot ett, enligt Luthans, stereotypt 

beteende för kvinnliga chefer, som Luthans beskriver som att helt fokusera på den 

dagliga driften utan att bry sig om politiken. 127 Camilla beskriver sin chef som en 

person som har, om inte annat fokus, så åtminstone delat fokus.  

 

                                                 
125 Holmes, J. enligt Nordenstam, K. (2003), Genusperspektiv på språk, s. 20 
126 Eagly, AH., m.fl (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 573. 
127 Luthans enligt Eagly, AH. m.fl (2003),”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership 

styles”,  s. 585. 
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Cheferna beskriver bra chefer och diskuterar det egna ledar-

skapet 

Här kommer jag gå igenom chefernas tankar kring vad ett gott chefskap innebär 

för dem, samt hur de ser på sina egna bra och dåliga egenskaper i rollen som chef. 

Berger och Luckmann menar att vi genom språket ger liv åt våra typifieringar och 

gör tankar och känslor konkreta, inte bara för andra utan även för oss själva.128 I 

samtalet med mig utmejslas alltså informanternas idéer om ledarskap, och för-

hoppningsvis börjar deras roller tydliggöras i texten nedan. Jag anser att de även 

konstruerar bilden av sig själva i det att de beskriver det goda chefskapet. Då detta 

kan ses som ett ideal de eftersträvar säger det en hel del om deras värderingar och 

vad de vill, men även vad de ser som det socialt accepterade ledarskapet.  

Alla cheferna nämner lyhördhet som en viktig egenskap. Både Anna och Eva 

nämner ödmjukhet. Cecilia och Eva menar båda att förmågan att skapa tillit hos 

medarbetarna är betydelsefull. Barbro och Anna lägger bägge vikt vid att en chef 

ska kunna ge sina medarbetare frihet, ha förtroende för deras förmågor. ”En bra 

chef visar förtroende för medarbetarna, det är som med barn, det kräver mod att ge 

dem full frihet.”129 ”Att tro på människor och ställa höga krav samt ha stora för-

väntningar.”130 Cecilia menar att man som chef måste vara intresserad av männi-

skor, man måste tycka om att arbeta med människor medan Eva tar det steget 

längre och säger att hon tycker att man ska kunna sprida glädje och entusiasmera 

sina medarbetare. Ovanstående egenskaper är alla av det slag som tillskrivs det 

beteende som Eagly med flera benämner communal. Dessa uttryck och känneteck-

en som tydligt förknippas med det utvecklande ledarskapet kan visa att cheferna 

värderar ett sådant ledarskap högt, eller att de har lärt sig att detta är vad som för-

väntas av en kvinnlig chef. 131 Mina informanter, cheferna, hade dock fler än dessa 

krav på en skicklig chef. De efterfrågar alla olika typer av mer traditionella chefs-

egenskaper. Barbro och Eva menar att man måste kunna prioritera, och som Eva 

uttrycker det ”vara beslutspotent”.132 Anna och Barbro tycker båda att tydlighet är 

viktigt. ”Man måste kunna beskriva varför man gör något på ett visst sätt.” 133 An-

nat cheferna nämner är att man ska kunna stå upp för verksamheten i svårigheter, 

att man måste kunna skilja på roll och person samt att man måste ha överblick 

över verksamheten. Ovanstående utsagor komplicerar alltså bilden något. Chefer-

na använder ord som inte stämmer väl in med den kvinnliga stereotypen, bland 

                                                 
128 Berger, P. & Luckmann, T. (1966), Kunskapssociologi : hur individen uppfattar och formar sin sociala 

verklighet,  s. 53. 
129 Intervju med Anna 2012-02-06 
130 Intervju med Barbro 2012-02-21 
131 Eagly, AH. m.fl (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
132 Intervju med Eva 2012-02-28 
133 Intervju med Barbro 2012-02-21 
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annat beslutspotent och tydlig. Eagly med flera menar att dessa ord överensstäm-

mer bättre med den manliga chefsstereotypen och beteendet de kallar agentic.134 

 Cheferna beskrev sig själva, i sina yrkesroller. De ombads diskutera vilka 

goda respektive dåliga egenskaper de har. Nedan redovisas deras utsagor separat, 

med ett avslutande stycke där jag ser på eventuella likheter. Anna menar att hon är 

tydlig, rak och kommunikativ. Hon säger också att hon är öppen, positiv och har 

god kontakt med sina medarbetare. Anna berättar att hon ser helheter samt är lös-

ningsinriktad. Ytterligare goda egenskaper är att hon kan handskas med kritik 

samt har förmågan att skilja på roll och person. Den dåliga egenskap Anna tar 

otålighet. Hon illustrerar detta vidare. ”Jag vet att när jag är i mål med vissa saker 

står mina medarbetare fortfarande och knyter skorna så jag försöker att inte stressa 

på processer.”135 Barbro beskriver sig som analytisk, strategisk och en visionär. 

Hon föredrar att genomföra, att utföra framför att kommunicera kring utförandet. 

 ”Jag vill få saker gjorda, medan andra pratar om att göra olika saker ser jag att vi gör så 
här.[…]Det får inte bli för många och för långa processer. […] Jag finner glädje i att få fatta 
beslut, att göra något.”136   

Barbro menar vidare att hon har förmågan att kommunicera på ett pedagogiskt 

sätt, är öppen och vill både verksamheten och medarbetarna väl. Hennes negativa 

egenskaper är enligt Barbro att hon ibland har för bråttom och hon ibland gör 

misstag avseende vad som bör kommuniceras till medarbetarna.  

Cecilia menar att hon som ledare inte är auktoritär, men att hon heller inte lå-

ter medarbetarna påverka henne allt för mycket.  

”Den auktoritära stilen är främmande för mig. Jag tror dock inte på att väldigt mycket lyssna 
på medarbetarna. Jag är kommunikativ, men det är viktigt att ha en tydlig linje. Jag tror på att 
lyssna och diskutera och ha högt i tak. […] Det strategiska är otroligt viktigt. Jag tror inte alls 
på att vara detaljstyrande eller kontrollerande. När jag kom ut i det här yrket var det nästan 
lite stormöteskänsla ibland, det funkar inte alls. Det finns ibland för stor tro på delaktighet. 
Man får inte tänka för mycket på vad de vill.”137 

Cecilias goda sidor menar hon är att hon är kommunikativ, bra på att delegera och 

är tydlig. Hon lyfter också det faktum att hon tycker om att arbeta med människor 

som ett positivt drag. Bristen på struktur i arbetet och en oförmåga att slutföra 

vissa saker är båda svagheter som Cecilia menar att hon ibland uppvisar.   

Doris beskriver sig själv som en demokratisk och strukturerad ledare. Hon an-

ser sig också kunna ”locka fram det bästa hos medarbetarna”.138 Doris menar vi-

dare att hon är bra på omvärldsbevakning samt att hon har en övergripande syn på 

                                                 
134 Eagly, AH. m.fl (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572 ff. 
135 Intervju med Anna 2012-02-06 
136 Intervju med Barbro 2012-02-21 
137 Intervju med Cecilia 2012-02-22 
138 Intervju med Doris 2012-02-24 
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verksamheten. De goda sidor Doris vidare nämner är att hon tycker om människor, 

att hon är bra på att lyssna, att hon är tålig i svåra situationer och att hon är lugn. 

Doris sämre egenskap beskriver hon som en förlängning av en av sina goda egen-

skaper.  

”Det här med att lyssna har en baksida, om man lyssnar och faktiskt förstår så blir ju inte pro-
blemen enklare. Har man då väldigt komplexa problem gäller det att lyfta sig, man kan ju bli 
handlingsförlamad annars. Man måste faktiskt ta beslutet, för det finns inga optimala be-
slut.”139 

Eva menar att hon har ”en dialoginriktad, delaktighetsinriktad ledarstil”.140 Hon 

beskriver vidare sig själv som drivande, tydlig, lösningsfokuserad och målinriktad. 

Eva säger också att hon är intresserad av människor och lyhörd. När det gäller 

sämre egenskaper menar Eva, precis som Anna och i viss mån Barbro, att hon är 

otålig. Hon beskriver också vissa relaterade egenskaper.  

”Jag kan ta för lätt på hinder och underskatta svårigheter ibland. Jag har väldigt svårt att tåla 
gnäll, jag blir irriterad. Jag är väldigt förändringsbenägen och kan underskatta andras föränd-
ringsbenägenhet.”141 

Jag finner flera saker intressanta i informanternas utsagor, främst dominansen av 

egenskaper som Eagly med flera skulle relatera till agentic beteende.142 Lyhördhet-

en tas återigen upp som en egenskap de uppskattar hos sig själva, men även tyd-

ligheten, driftigheten, målinriktningen samt deras strategiska styrkor lyfts fram. 

Flera av dem framhåller otåligheten som en negativ egenskap, Cecilia menar att 

ett alltför demokratiskt styrelsesätt inte fungerar och Eva uttrycker låg tolerans 

gentemot ”gnäll”. Cheferna kan inte knytas enhälligt till någon specifik ledarstil 

eller ledarstereotyp. Den bild de målar upp av sig själva med hjälp av språket är 

komplex och framställer dem som individer med ett brett spektrum av egenskaper 

och idéer. Det de har gemensamt är just detta, ingen av dem passar till fullo in i en 

viss ledarstereotyp. Jag ser också skillnader mellan utsagorna kring det goda, idea-

liska ledarskapet och de egenskaper de faktiskt värderar hos sig själva. Denna 

skillnad kommer jag att diskutera ytterligare i den avslutande diskussionen.  

Förebilder 

Cecilia Åkerblom berättar i sin avhandling om en strategi några av hennes infor-

manter, unga chefer, använder sig av för att skapa sin egen ledarroll. Hon kallar 
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142 Eagly, AH. m.fl (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
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strategin kreativ imitation och den går kortfattat ut på att forma sig efter andra 

ledare man kommer i kontakt med. Det spelar alltså enligt Åkerblom stor roll 

vilka ledare man kommer i kontakt med.143 Informanterna som innehar chefsroller 

fick frågan om huruvida de har någon förebild i sin yrkesutövning. Två av dem, 

Anna och Eva, nämner specifika förebilder. De har bägge fler än en förebild och 

beskriver båda hur de beundrar sina föredömen och försöker ta efter vissa egen-

skaper. Med tanke på den uppenbara kvinnodominansen inom folkbibliotek finner 

jag det intressant att både Eva och Anna har minst en man var som förebild. Detta 

får mig att fundera kring huruvida deras val av förebilder har att göra med vår de-

finition av stereotypen chef som en man eller bara är slumpmässig och handlar om 

vilka chefer de stött på i sina tidigare yrkesliv. De egenskaper som Anna dock 

lägger vikt vid när hon beskriver sin manlige förebild är egenskaper som Eagly 

med flera beskriver som tillhörandes det beteende som de kallar communal.144 Han 

hade enligt henne alltid öppen dörr, han var med andra ord tillgänglig och enligt 

Anna var han även lyhörd. Eva lägger tydligare fokus på helt andra typer av egen-

skaper hos både sina kvinnliga och manliga förebilder. Hon tar upp egenskaper 

som att vara tydlig, tänka strategiskt och långsiktigt samt hur man arbetar inom 

politiskt styrda organisationer. Dessa egenskaper kan anses vara mer traditionellt 

överensstämmande med en manlig chefsstereotyp.145 Barbro, Cecilia och Doris kan 

inte nämna specifika förebilder. Barbro menar att hon inte tror på idén att ha en 

förebild på det sättet. Cecilia menar att hon lärt sig genom åren vad man inte ska 

göra som chef men att hon också försökt tänka på vad hon velat ha hos sina chefer 

när hon själv varit anställd. Doris har ingen särskild förebild utan har genom åren 

plockat olika goda egenskaper från chefer hon haft och försökt inkorporera dem i 

sitt eget ledarskap. Alla cheferna har haft egna chefer av bägge könen, som jag tar 

upp senare i uppsatsen, när informanterna diskuterar manligt och kvinnligt ledar-

skap. Vikten av detta och vilka de omnämner som förebilder kan komma att spela 

roll för både deras faktiska ledarskap och hur de berättar och beskriver detsamma. 

Då förekomsten av kvinnliga chefer som förebilder kan påverka hur man ”könar” 

den typifiering man gör av rollen chef, gör naturligtvis förekomsten av manliga 

chefer detsamma. Man påverkas alltså av de chefer man kommit i kontakt med 

menar Stoker med flera.146 Detta överensstämmer även med Berger och Luck-

manns idé om att närhet till en typ och abstraktion. Om man har en kvinnlig chef i 

sin närhet lägger man till dennas egenskaper till sin interna typifiering av rollen 

                                                 
143 Åkerblom, C. (2011), Ledarskap makt och känsla, s. 205. 
144 Eagly, AH. m.fl (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
145 Eagly, AH. m.fl (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
146 Stoker, J. m.fl. (2012), “Factors Relating to Managerial Stereotypes: The Role of Gender of the Employee 
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som chef.147 Förebilder har alltså konsekvenser för hur man konstruerar sin roll 

som chef. 

 

Motivation hos cheferna 

Enligt Eagly med flera är en kvinna med makt en företeelse som för många känns 

obekväm. Till följd av detta anpassar enligt dem många kvinnor i ledande posit-

ioner sitt beteende och sin kommunikation. Eagly och hennes forskarkollegor me-

nar att en strategi som kvinnor i ledande ställning tjänar på, är att betona ett högre 

syfte än sitt eget avancemang som drivkraft i karriären, oavsett vad som egentligen 

är hennes motivation. 148  

Mina informanter uppvisar tydliga tecken på att de använder denna strategi, med-

vetet eller omedvetet. Samtliga informanter, utom Anna, använder ordet utveckl-

ing när de får frågan vad som motiverar dem. Barbro motiveras av ständig ut-

veckling, Cecilia av att bidra till samhällsutvecklingen, Doris nämner att driva 

utvecklingen framåt och Eva motiveras av att se andra utvecklas. Andra ord och 

företeelser som nämns är möjligheter, idéer, bibliotekens grundfrågor, samhälls-

nytta, demokrati och sammanhang. Anna nämner inte utveckling, men beskriver 

att hon motiveras av ett bibliotek som hon menar ”har alla förutsättningar i värl-

den”.149Anna nämner också något som kom fram i den tidigare forskningen, att 

rollen är ensam, hon känner inte att hon får något tillbaka i form av uppmuntran 

från medarbetarna. Alla uttrycker också på olika sätt att de uppskattar att få vara 

med och påverka, i samband med detta använder de ord som roligt, spännande och 

jättehäftigt.  

”Bredden i verksamheten gör att man har friheten att göra så många spännande saker. Man får 
vara med och påverka, driva utvecklingen framåt. Det är också spännande att rekrytera rätt 
människor.”150 

Informanterna framställer alltså själva uppdraget som motiverande i sig, helt i en-

lighet med den osjälviska hållning som anses vara fördelaktig för kvinnor i le-

dande ställning. Dock nämner Anna en ensamhet som tagits upp på flera ställen i 

den tidigare forskningen. Exempelvis beskriver Floser, Gebele och Ljung hur flera 

av deras informanter, som är chefer på bibliotek, saknar gemenskapen med kolle-

gorna.151 Även flera av cheferna i Ersgårds bok beskriver arbetet som ensamt.152  
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148 Eagly, AH., m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 573. 
149 Intervju med Anna 2012-02-06 
150 Intervju med Doris 2012-02-24 
151 Floser, L. m.fl (2005), Ledarskap på bibliotek – En studie av tre högskole- och universitetsbibliotek, s. 80 
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Ensamheten och det högre syftet uppmålar tillsammans en intressant bild, en bild 

av chefskapet som en uppoffrande roll. Dock är det tydligt att informanterna fin-

ner glädje i sina uppdrag, så jag kan inte dra några enkla slutsatser av deras utsa-

gor. Men tydligt är att de alla är mycket motiverade. 

Studenterna om de egna cheferna och det goda chefskapet 

Jag bad studenterna beskriva vad som utmärker en bra chef och därefter fick de 

beskriva sina egna chefer, med utgångspunkt i chefernas goda och dåliga egen-

skaper. En bra chef ska, enligt alla utom Dagmar, vara lyhörd. Lyhördhet var det 

mest frekvent använda uttrycket. De ville också att en bra chef skulle vara rättvis, 

ärlig, öppen, trevlig, engagerad och engagerande. Dagmar vill att en bra chef ska 

uppmuntra och möjliggöra utveckling hos medarbetarna. Alla dessa egenskaper är 

typexempel på communal egenskaper, som sammankopplas med kvinnliga chefer, 

och tillhör det utvecklande ledarskapets stereotyp.153 Bilden blir dock mer komplex 

om man tittar på övriga önskemål från studenterna. Britta uttalar en önskan om att 

chefen ska inge förtroende, medan Dagmar och Elsa vill ha en stark chef.  

”De ska vara hårda utåt, stå upp för biblioteket. De ska inte kompromissa för mycket. De ska 
vara bra på att snacka för sig.”154  

Att kunna hantera sin roll på ett professionellt sätt efterfrågas av både Britta och 

Camilla. Britta vill att en bra chef ska ”vara chef”, alltså att hen ska hålla sina re-

lationer yrkesmässiga. Enligt henne handlar detta om att kunna vara personlig utan 

att vara privat. En övervägande del av de egenskaper som studenterna efterfrågar 

kopplas, som jag tidigare nämnt, till det utvecklande ledarskapets stereotyp. Dock 

kompliceras bilden av studenternas önskningar om starka, hårda chefer som kan 

inge förtroende. Dessa egenskaper överensstämmer med det beteende Eagly med 

flera kallar agentic, som alltså är den uppsättning egenskaper som tillskrivs man-

liga chefer.155 Jag kan alltså inte utifrån studenternas utsagor ge någon entydig bild 

av den goda chefen, utan även de beskriver en sammansatt person som idealet. 

Studenterna beskrev också sina egna chefer, deras goda och dåliga egenskap-

er. Alva är den enda som beskriver sin chef som lyhörd. Britta säger dock att hen-

nes chef svarar på frågor, något jag tolkar som att hennes chef lyssnar och ger re-

spons. Elsa beskriver sin chef som öppen, energisk och glad. Ovanstående är åter-

igen tydliga exempel på communal-egenskaper som Eagly med flera menar är ty-

 
152 Ersgård, S. (2004), Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling och kunskapsöverföring, s. 

20 ff. 
153 Eagly, AH. m.fl. (2003), ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  passim. 
154 Intervju med Dagmar 2012-02-29 
155 Eagly, AH. m.fl. (2003), ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  passim. 
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piska för kvinnors ledarskap.156 Studenterna fortsätter dock berätta om sina chefers 

goda karaktärsdrag. Britta och Camilla beskriver sina chefer som orädda, tuffa, 

hårda och respektingivande. Dagmar menar att hennes chef var ”pushig”, hon drev 

på sina medarbetare.157 Alla dessa utsagor är alltså från svar på frågan om chefens 

goda egenskaper.  

”Hon inger respekt och har väldigt mycket utstrålning och är väldigt hjärtlig. Hon är hård men 
rättvis.[…] hon har förmågan att vara personlig utan att vara privat. Hon tar inte med sitt pri-
vatliv till jobbet. Hon kan verkligen vara chef.”158  

Alva och Elsa kan inte erinra sig några dåliga egenskaper hos sina chefer. De tre 

informanter som ser dåliga egenskaper hos sina chefer hittar dem inom områdena 

kommunikation och social interaktion. Britta anser att hennes chef i vissa lägen 

visar för lite känslor. Camilla menar att hennes chef kan såra genom sin rättfram-

het. Dagmar beskriver en chef som inte behärskar det sociala samspelet.  

”Hon var dålig på förståelse, hade svårt att se andras perspektiv. Det blev konflikter och folk 
kände sig illa behandlade. Om någon gjorde fel var hon kylig. Hon var inte bra på det soci-
ala.”159  

För mig blir det tydligt att studenternas chefer är komplexa och innehar egenskap-

er som både tillskrivs manliga och kvinnliga stereotyper. Studenterna lade störst 

vikt vid egenskaper som lyhördhet och öppenhet när de beskrev det goda chef-

skapet, så dessa är karaktärsdrag studenterna efterfrågar hos en chef. Dock kritise-

rar studenterna sina chefer endast för brister som rör kommunikation och social 

interaktion. Hos mig väcker detta frågan om dessa egenskaper tas för givna hos 

kvinnor, eller om de helt enkelt förväntas hos chefer i gemen? 

 

Ledarambitioner hos studenterna 

En av frågorna som studenterna fick svara på var huruvida de har egna ledarambit-

ioner. Deras svar var varierade men de flesta svarade direkt negativt. Detta över-

ensstämmer till stor del med tidigare forskning. Bland andra beskriver Hane och 

Rhodén hur deras informanter har en negativ bild av chefskapet och inte heller är 

intresserade av att bli chefer.160 Även om Andersson och Dahléns informanter är 

                                                 
156 Eagly, AH. m.fl. (2003), ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  passim. 
157 Intervju med Dagmar 2012-02-29 
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160 Hane, M. & Rhodén, M. (2008), Kvinnlig chef på en kvinnodominerad arbetsplats – en studie med genus-
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mer positivt inställda till ledarskapet uttrycker även dessa sig i negativa ordalag 

kring detsamma. Tråkigt och ensamt är återkommande uttryck. För Andersson och 

Dahléns informanter är även ansvaret som chef något de inte välkomnar.161 Även i 

Ersgårds intervjuer finns exempel på denna syn. Per Olsson beskriver hur han in-

nan han blev chef hade en bild av rollen som tråkig.162 

Studenterna var genomgående negativa eller tveksamma inför idén att anta en 

roll som chef. Alva och Dagmar beskriver sig själva som konflikträdda, ängsliga 

och utan både intresse för och förmåga att leda andra. Camilla har haft en chefsroll 

och menar att hon redan vet att hon inte klarar chefskapet. Britta, som inte är lika 

tvärsäker, och Dagmar uttrycker också att de inte vill anta det ansvar som rollen 

innebär.   

”Vet inte, nej tror inte det. Jag kan ta initiativ och se till att saker blir gjorda, men jag vill inte 
ha ansvarsbiten. Jag vill inte vara ansvarig för en massa som jag inte kan leva upp till.”163 

Den mest positivt inställda av studenterna är Elsa, hon lämnar det öppet och svarar 

kanske. Här ser vi att studenterna svarar helt i enlighet med vad Solberg och 

Drake menar är en del av problematiken kring rekrytering av kvinnor till chefs-

tjänster. Studenterna anser att en chef måste hantera konflikter och ta för stort an-

svar och tycker därför inte att det är en attraktiv roll. Bara en av dem har haft en 

chefstjänst, men de har helt klart negativa tankar kring vad detta skulle innebära. 

Detta trots de positiva utlåtanden de tidigare gett om sina respektive chefer. Jag 

ser utsagorna som tydliga exempel på det dåliga självförtroende som är en aspekt 

av Drake och Solbergs teori. Enligt dem nedvärderar kvinnor, oftare än män, sig 

själva och tror att de inte skulle klara av eller ens komma ifråga för chefstjänster. 

Enligt förväntningsteorin sätter kvinnor upp större mentala hinder för sig själva 

när det gäller ledarroller. De måste se positionen som attraktiv, något som dessa 

studenter inte verkar göra. De måste även förvänta sig att få rollen för att överhu-

vudtaget komma sig för att söka, och om man som flera av informanterna under-

värderar sina egna personliga egenskaper blir det svårt.164 Utsagorna adderar även 

ytterligare dimensioner till de tidigare diskussionerna kring hur en chef bör vara. 

Den tuffhet de tidigare nämnt som önskvärd egenskap hos en chef får här en dju-

pare förklaring. En chef förväntas kunna hantera konflikter, vara orädd samt 

kunna leda andra samtidigt som de innehar en ensam, utsatt position. 
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Kommunikation på arbetsplatserna  

Då kommunikation är något som alla mina informanter menar är en viktig del av 

ledarskapet, med lyhördhet som honnörsord, har jag valt att titta närmare på hur 

kommunikationen ser ut på de berörda arbetsplatserna. Jag tittar också på hur che-

ferna, både mina informanter och studenternas respektive chefer, hanterar chef-

skapet i sociala sammanhang. Jag inleder med att redovisa vad gruppen med che-

fer berättade. De har alla olika fysiska förutsättningar för att kommunicera med 

sina medarbetare. Anna är den enda som har sitt arbetsrum mitt bland medarbetar-

nas, Cecilia sitter i ett annat hus än medarbetarna, medan Barbro, Doris och Eva 

alla sitter åtskilda från verksamheten, men i samma hus som medarbetarna. Infor-

manterna kommunicerar med sina medarbetare genom alla befintliga kanaler, 

dock uttrycker både Doris och Eva skepticism gentemot epost. Informanterna be-

rättar bland annat hur de ser kommunikationen med medarbetarna som ett verktyg 

för att vinna medarbetarnas förtroende. Cecilia berättar hur hon tänker. 

 ”När jag började tog jag ett ordentligt samtal med var och en av mina medarbetare. Det var 
det första jag gjorde, jag hade femtio olika personalsamtal. Man måste anstränga sig för att 
visa att man är intresserad, för att ha ett levande samtal med alla, även de tysta.[…]Jag är 
ganska mycket ute på biblioteken, jag vill vara ute så pass mycket att det känns själv-
klart.[…]Alltid tyckt att öppen dörr är extremt viktigt, nu har jag inte ens ett arbetsrum.”165 

Även Anna menar att om medarbetarna genom regelbundna informella samtal 

känner förtroende för henne får hon information även om ”jobbiga saker”.166  

Enligt chefernas egna utsagor lägger de samma vikt vid kommunikation i det dag-

liga arbetet som de gjorde i sina resonemang om det goda chefskapet. Alla chefer-

na lägger mycket energi och tid på att kommunicera med och ”se” sina medarbe-

tare, något som jag ser stämmer väl överens med det som kallas utvecklande le-

darskap, och gärna tillskrivs kvinnliga chefer.167 Cheferna hade alla medvetna stra-

tegier kring umgänget med sina medarbetare. De äter alla emellanåt lunch med 

medarbetare och tar även vid tillfälle en fikapaus tillsammans med dem. Tre av 

dem ger tydliga signaler om att de vill hålla ett visst avstånd till sina medarbetare. 

Cecilia menar att hon vill vara personlig men inte privat. Doris säger å sin sida att 

hon har stark integritet, vilket jag här tolkar som att hon är en privat person. Anna 

vill att de ska ”värna om varandras privatliv” på arbetsplatsen, hennes uttalande 

tolkar jag som att även hon vill skilja på privat umgänge och umgänge på arbets-

platsen. Barbro berättar att hon ibland umgås med sina närmaste medarbetare efter 

arbetstid och Eva har på en tidigare arbetsplats hamnat i en situation där hon 
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kände sig tvungen att dölja sin vänskap med en medarbetare när hon blev hens 

chef.  

”Man kan inte vara personlig kompis med sina medarbetare. Jag har brutit med en av mina 
bästa vänner vid ett tillfälle. Man kan vara med vid olika sammanhang och ta en öl eller vad 
man nu gör, men man måste veta att man aldrig är en av dem. Man måste acceptera 
det.[…]Man får se till att bjuda lite lagom på sig själv, ingen skulle säga åt chefen att sluta 
prata om sig själv.”168  

Sammanfattningsvis framstår, återigen, en bild av en roll som i många samman-

hang är relativt ensam och där man som chef måste vara restriktiv med sitt privata 

jag. Samtidigt måste man vara så öppen att medarbetarna vågar kommunicera 

även kring problem. Ensamheten har tidigare nämnts i avsnittet/kapitlet om che-

fernas motivation och när studenterna fick resonera kring eventuellt egna chef-

skap. Jag återkommer till ensamheten i min avslutande diskussion. 

Studenternas upplevelser av kommunikation med sina respektive chefer beskrev 

de kortfattat. Alla utom Dagmar upplever sina chefer som tillgängliga, Dagmars 

chef hade sin dörr stängd och kommunicerade sällan under informella former. 

Samma mönster uppvisas när de berättar om sina chefers sociala mönster på ar-

betsplatsen. Dagmars chef åt aldrig lunch med sina medarbetare och såg medvetet 

till att fika vid andra tider än dem. Bland de övriga cheferna sticker Camillas chef 

ut av en annan anledning. ”Hon blir väldigt lätt privat med vem som helst.”169 Ing-

en av cheferna umgås med sina medarbetare privat, men deltar i de sociala sam-

mankomster som förekommer på arbetsplatsen. De rör sig bland personalen och 

har öppna dörrar till sina arbetsrum. Majoriteten av dem har alltså lyckats uppnå 

den nivå av öppenhet som deras anställda, mina informanter, efterfrågar. 

  

Manliga och kvinnliga medarbetare, skillnader i kommunikat-

ion eller relationer?  

Studenterna fick frågan om de sett någon skillnad i hur deras chef kommunicerar 

med kvinnliga, respektive manliga, medarbetare. Tre av dem, Alva, Camilla och 

Elsa har inte sett några som helst skillnader i kommunikationen. Britta upplever 

att hennes chef pratar med kvinnorna om barn, graviditeter och andra personliga 

ämnen, på ett sätt som hon inte gör med sina manliga medarbetare. Dagmar menar 

att hennes chef uppmuntrade de manliga medarbetare mer än de kvinnliga, och 

även visade tydligare uppskattning gentemot de få manliga medarbetarnas ar-

betsinsats. Enligt Dagmar var skillnaden så uppenbar att man talade om den på 
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arbetsplatsen. Detta beteende hos Dagmars chef korresponderar direkt med de 

teorier som säger att kvinnor bedöms efter andra kriterier än män.170 Här visades 

männen alltså större uppskattning än sina kvinnliga kollegor, för samma utförda 

arbetsuppgifter. 

Cheferna fick beskriva sina relationer med manliga respektive kvinnliga med-

arbetare, huruvida de såg att det fanns skillnader. Varken Anna, Barbro eller Doris 

såg skillnader i sina relationer med medarbetarna, utan ansåg sig ha individuella 

relationer med alla.  

Cecilia menar att hon att hon har individuellt lika relationer med medarbetare 

av båda könen, men att hon ser skillnader hos grupper som domineras av kvinnor 

respektive män. Cecilia upplever att män har en större benägenhet att underordna 

sig och att kvinnor ”har ett trevligt anarkistiskt drag”.171 Hon upplever vidare att 

män är mer styrda av prestige och att kvinnor som grupp är sakliga och modigare 

än män.  

”Jag har bestämt mig för att generellt vara ganska kall, ganska saklig, när människor kommer 
med problem av privat karaktär. Jag har lärt mig att det ofta är vissa människor som alltid 
kommer och berättar medan andra som egentligen har det jobbigare inte berättar. Jag vill inte 
ta personlig hänsyn åt något håll. Jag aktar mig för ’gulligullandet’ med folk och ’tagandet om 
hand’ av folk. Morsig och mammig är inte ord som ligger för mig. […] Jag tror dock att folk 
har en tendens att komma med mer privata problem till kvinnliga ledare.”172 

Eva är den enda som uttalat säger att hon har olika relationer med medarbetare av 

olika kön. Det Eva menar att hon noterat är att hon lättare kommunicerar negativ 

kritik till män än till kvinnor. Hon har själv en tendens att linda in kritik när hon 

talar med kvinnliga medarbetare, hon menar att hon upplevt att män hanterar kriti-

ken bättre. Detta fenomen nämner även Gabrielsson och Claeson i sin uppsats, en 

av deras informanter menar att hon talar mer försiktigt med kvinnliga medarbe-

tare.173 Cecilia snuddar i sin utsaga ovan vid flera stereotypa åsikter kring hur män 

och kvinnor agerar i organisationer. Att hon tror att medarbetare har en tendens att 

komma med mer privata problem till kvinnliga chefer är något som understöds av 

studenten Brittas utsaga. Britta menar själv att hon tenderar att ta upp olika ämnen 

med manliga respektive kvinnliga chefer.174 Cecilia är ovan också noga med att 

påpeka att hon inte är mamma åt sina medarbetare, en chefsroll som ibland verkar 

tillskrivas kvinnliga chefer, till exempel beskriver Gabrielsson och Claeson två av 

sina informanter med moderliga termer.175 De två av mina informanter som såg 

olikheter i sitt eget beteende gentemot medarbetare av olika kön förhöll sig på 
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olika sätt till stereotypa uppfattningar, kvinnliga chefer som moderliga och kvinn-

liga medarbetare som känsligare än män. I konstruktionen av den egna rollen tar 

de alltså avstamp i stereotyper, stereotyperna blir de idéer de måste förhålla sig 

till. 

Särbehandling 

Jag ville ta reda på om informanterna ansåg sig ha märkt någon särbehandling på 

grund av sitt kön och hur de i sådana fall skulle beskriva denna. Särbehandling 

kan vara av både det positiva och negativa slaget, men betyder alltså att informan-

terna på ett eller annat sätt behandlats annorlunda, än män i samma position, på 

grund av sitt kön, i sin yrkesutövning. Alla utom Eva har upplevt någon slags ne-

gativ särbehandling, diskriminering. Anna, Barbro och Cecilia berättar om upple-

velser av att få arbeta hårdare, haft svårare att utöva auktoritet, inte blivit tagna på 

allvar och som Anna uttrycker det ”slagit ur underläge”.176 Cecilia, som varit chef 

under en lång tid, lägger även en fysisk aspekt på frågan.  

”[…] har naturligtvis varit med om att bli klappad på huvudet och kallad lilla gumman. Det 
har inte inneburit något hinder i karriären, men varit oerhört irriterande. Män kan genom sin 
kroppshydda och sin röst få en viss tyngd. Att inte bli tagen på allvar tror jag alla kvinnor har 
upplevt.”177 

Doris berättar om ett tillfälle då hon diskriminerats på ett mycket påtagligt sätt, 

hon fick en lägre lön och sämre villkor än en man i motsvarande position inom 

samma organisation. Genusforskaren Anna Wahl beskriver i sin avhandling Köns-

strukturer i organisationer att mer än hälften av kvinnorna i hennes undersökning 

någon gång känt sig diskriminerade på grund av sitt kön i yrkeslivet. Lönesätt-

ningen är den vanligaste situationen där dessa kvinnor känt sig diskriminerade, 

precis som Doris beskriver ovan.178  

När det gäller fördelar, eller positiv särbehandling på grund av att de är kvin-

nor uttrycker Anna att hon tack vare sitt kön och sin relativt unga ålder, hon är 39 

år gammal, upplever att hon kan uttrycka sina åsikter utan att uppfattas som ett 

hot. Hon använder alltså faktumet att hon inte tas på allvar till sin fördel. Anna 

menar att hon utnyttjat andras uppfattning att hon är ”ung och söt”.179 Eva uttryck-

er att hon inte vet om fördelarna hon upplever sig ha fått beror på hennes kön, hon 

menar att hon misstänker att de snarare beror på hennes sexualitet. Eva är homo-

sexuell och uppfattar det själv som att detta faktum gör att hon bemöts av män på 
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ett annat sätt än heterosexuella kvinnor. Eva berättar att i relationen med hennes 

förre chef kände hon att hon särbehandlades positivt.  

”Han behandlade mig som sin ’kronprins’. Det var en uppbackning jag aldrig varit med om. 
Det fanns flera kvinnor på arbetsplatsen, men jag särbehandlades. Jag tänkte att ’så här hjälper 
män fram varandra’. Jag fick positiv feedback, placerades i nätverk.”180 

När cheferna beskriver sina erfarenheter har alla utom Eva upplevt att de stött på 

negativ särbehandling eller nackdelar i karriären enbart på grund av att de är kvin-

nor. Anna nämner även sin ålder, hon är relativt ung, som en förklaring till särbe-

handlingen. Eva menar att hon har fått fördelar på grund av sin sexualitet. Cecilia 

lägger en fysisk aspekt på frågan och resonerar kring fysisk storlek och auktoritet. 

Doris fick lägre lön. Dessa olika resonemang och vittnesmål ser jag som praktiska 

manifestationer av det som Hirdman beskriver, att kvinnan är den andra, hon jäm-

förs ständigt med mannen som är normen.181  

 

 

 

Feminist, javisst? 

Då jag baserar uppsatsen på tanken att vi lever i en värld präglad av en köns-

maktsordning som ger män fördelar framför kvinnor vill jag veta hur informanter-

na ställer sig i frågan. Ser de sig själva som feminister och vad lägger de i in be-

greppet feminist. Att beskriva sig själv som feminist är ju dels ett tydligt ställ-

ningstagande, dels en tydlig roll som har implikationer för hur man agerar och 

tänker. Ovan beskriver de alla att de särbehandlats på ett eller annat sätt på grund 

av sitt kön eller sin sexualitet.  

Av cheferna ser fyra av fem sig själva som feminister. Anna är den som inte 

definierar sig själv som feminist och hon anser även att ordet feminist för henne 

har en negativ klang. Hon anser att egenskaper är kopplade till person och inte kön 

och tar avstånd från könskvotering på arbetsplatser. Dock är Anna för lika lön för 

samma arbete och anser att alla ska ha samma rättigheter när det gäller barn och 

familj. Trots sitt avståndstagande från feminismen uttrycker Anna att hon ”blir 

galen när det inte blir jämlikhet”.182 De andra cheferna uttrycker alla att de är fe-

minister. Barbro, Doris och Eva utgår alla ifrån att det finns strukturella och kultu-

rella orättvisor i hur kvinnor behandlas i samhället idag och vill ändra på detta. 

Cecilia har en annan utgångspunkt för sin feministiska övertygelse.  

                                                 
180 Intervju med Eva 2012-02-28 
181 Hirdman, Y. (1988),”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s. 51 
182 Intervju med Anna 2012-02-06 
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”Jag tycker mera om 70-talets feminism, som jag tolkar den. Att vi ger alla de här egenskap-
erna och värderingarna samma värde. Att lyfta det kvinnliga och det manliga som lika mycket 
värt.”183  

Fyra av cheferna är alltså tydliga feminister medan Anna menar att hon inte är det. 

Hon tar dock samtidigt tydligt avstånd från ojämlikhet. Cecilias syn på femin-

ismen kan kanske sägas vara en variant av det som kallas särartsfeminism, jag ser 

det som att hon menar att det finns grundläggande skillnader mellan män och 

kvinnor och att vi bör ta vara på dessa skillnader istället för att behandla alla lika. 

Man kan kanske säga att hon skriver under på en variant av radikalfeminismen 

som menar att våra olikheter är biologiskt betingade.184 

Studenterna följer samma mönster som cheferna. Alva är den som avviker då 

hon inte ser sig som feminist. ”Nej, jag tror jag blev skadad efter en folkhögskole-

vistelse med extrema feminister som tyckte att män var roten till allt ont. Jag är 

inte så intresserad av genusfrågor men jag är för jämställdhet.”185 De andra svarar 

alla att de är feminister. Studenterna har liknande bevekelsegrunder som cheferna 

bakom sina ställningstaganden. Britta, som läst genusvetenskap, nämner köns-

maktsordningen och viljan att ändra denna som orsak till sin ståndpunkt. Camilla, 

Dagmar och Elsa menar alla att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och 

möjligheter, de ser att detta inte är sant idag och vill ändra på detta. Sammanfatt-

ningsvis är alltså åtta av mina tio informanter uttalade feminister, de två som vär-

jer sig för själva ordet tar ändå ställning för jämställdhet och mot orättvisor könen 

emellan. Sannolikt avspeglar sig dessa åsikter, samt min egen övertygelse i hur de, 

och jag, beskriver rollerna. Jag kommer att återkomma till detta i min avslutande 

diskussion. 

 

 

Synen på manligt respektive kvinnligt ledarskap 

Att informanternas föreställning av en bra ledare är en komplex bild, fylld med 

olika, ibland motsägelsefulla idéer, vet vi sedan tidigare. Vi vet också att majorite-

ten av informanterna är uttalade feminister som förespråkar lika rättigheter för alla 

människor oavsett kön. Utöver detta vet vi att studenterna är minst sagt ambiva-

lenta till rollen som chef. Här nedan berättar informanterna hur de ser på eventu-

ella skillnader i manligt och kvinnligt ledarskap. 

Alla studenterna har haft både kvinnliga och manliga chefer. Alva och Ca-

milla menar bägge att de inte ser skillnad, att det endast handlar om skillnader 
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mellan individer. Alva poängterar dock att hon, som hon uttrycker det, haft en 

manlig chef som var ”jättesnäll”.186 Camilla å sin sida menar att hon haft både bra 

manliga chefer och ”gubbiga” manliga chefer, samt benämner en av sina kvinnliga 

chefer som ”mammig”.187 I båda dessa utsagor använder informanterna könade 

ord. Ord som mammig, eller gubbig visar mig att de ändå utgår från stereotyper i 

sin syn på chefer av olika kön. Camilla hade sannolikt inte beskrivit sin manlige 

chef som ”mammig”.  En annan synvinkel har Britta som inte ser skillnader mel-

lan män och kvinnor som ledare, men däremot i sitt eget agerande gentemot dem. 

Britta menar att hon undviker att prata om mer intima ämnen med manliga chefer. 

Dagmar poängterar att den ende manlige chef hon haft ”verkade sympatisk”. Elsa 

menar att hon kan se vissa skillnader.  

”Mina manliga chefer har faktiskt varit sämre chefer, men trevliga typer. Jag har oftare sett 
’glidarfasoner’ bland männen. Jag har haft många extremt ambitiösa kvinnor som chefer.”188   

Här ovan ser vi några exempel på ordval som jag anser är könade och syftar på 

stereotyper. På gott och ont återskapar och upprätthåller informanterna genuskon-

trakten genom att tänka i givna könsroller.189 Elsa menar att hennes manliga chefer 

haft det hon kallar ”glidarfasoner”. Dagmar kan inte uttala sig om sin manlige 

chef, men tycker att han verkade sympatisk, som om att vara sympatisk inte var en 

självklarhet för en man som är chef. Överlag tolkar jag flera av informanternas 

utsagor som att studenterna haft lägre förväntningar på sina manliga chefer. Enligt 

Eagly med flera bedöms män enligt andra normer än kvinnor, detta kan vara ett 

skäl till studenternas utsagor, att kvinnor bedöms efter striktare kriterier.190  

Även cheferna har haft chefer av båda könen. Anna, Doris och Eva menar att 

de inte ser generella skillnader, att skillnaderna ligger på individnivå. Barbro och 

Cecilia ser främst skillnaderna i hur ledarskapet tas emot av medarbetarna, inte i 

hur det utövas. 

”Generellt har manliga chefer lättare att ha mandat och auktoritet. Jag har varit med om att 
kvinnor, på kvinnodominerade arbetsplatser, vill ha en manlig chef för att ’det ska bli ord-
ning’. Kvinnor behöver mer erövra sitt ledarskap. […] Det är lätt att tycka att en kvinnlig chef 
är ettrig och maktgalen om hon är bestämd.”191 

Dock har Cecilia åsikter kring skillnader mellan män och kvinnor i ledande ställ-

ning.” I kommunledningsgruppen jag var med i var det kvinnorna som var modiga 

och de flesta kappvändarna fanns bland männen.”192 Cecilia menar vidare att hon 
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anser att män lägger mer prestige i själva yrkesrollen. Det är enligt henne viktigare 

för män att ”vara chef”. Cecilia tycker också att hon märker att kvinnor ställer 

högre krav på sig själva, så även kvinnliga chefer. Dessa blandade utsagor ger 

ingen klar bild, men bland annat Barbros åsikter ligger i linje med studenternas 

utsagor. Om vi har lägre förväntningar på manliga chefer är det lättare för dem att 

få mandat för sitt ledarskap. 

Att kvinnor tar huvudansvaret hemma har länge varit en allmänt vedertagen 

sanning, som många menar bland annat har haft som följd att kvinnor inte har 

avancerat till chefstjänster. Om man måste ta hand om man, barn och hem kan 

man inte lägga fokus på sitt arbete, därmed diskvalificeras man från chefstjänster, 

där detta fokus är nödvändigt.193 Jag frågade cheferna huruvida de såg någon skill-

nad i hur chefer av olika kön hanterade sitt privat- och familjeliv i förhållande till 

sitt arbete. Deras svar tyder antingen på att allmänna attityder håller på att ändras, 

eller att folkbiblioteksvärlden är jämförelsevis progressiv. Den enda av dem som 

sa sig se en uttalad skillnad var Eva. ”Kvinnor pratar mer om sitt privatliv på ar-

betsplatsen, de pratar om barn och familj.”194 Doris pekar implicit på en skillnad då 

hon säger att det numera är ”kutym” för manliga chefer att prata om barn. Här 

utgår Doris tydligt från uppfattningen att det annars ”ska” vara kvinnor som pratar 

om barn på arbetet. Anna, Barbro och Cecilia säger sig inte se skillnader.  

”Jag tror inte att det har med manligt och kvinnligt att göra. Jag har haft en fembarnsfar som 
chef, då fanns det en förståelse för medarbetarnas familjebehov. […] Sedan har jag haft 
kvinnliga chefer som lämnat privatlivet hemma och aldrig satt med och fikade och så vidare. 
Det beror helt och hållet på person.”195  

Barbro beskriver sin arbetsplats som väldigt tillåtande när det gäller tillfällena då 

familjelivet och familjen påverkar arbetet. Hon berättar att hon två gånger anställt 

höggravida kvinnor på chefspositioner, och att dessa rekryteringar accepterats helt 

utan ifrågasättande. Cecilia kommenterar det faktum att hon inte ser skillnader 

med att ”det är modernt att vara jämställd”.196 Bilden av folkbiblioteken som ar-

betsplatser som deras utsagor ger mig är relativt positiv, dock ser jag återigen hur 

informanterna utgår från stereotypa föreställningar om vad som är kvinnligt och 

manligt, vad vi förväntas syssla med och prata om. Att behöva framhålla att män 

pratar om barn numera pekar tydligt på att det tidigare inte förekom. Samt att, som 

Barbro, behöva poängtera att det accepterats att nyrekryterade chefer varit höggra-

vida visar tydligt hur ovanligt detta är. Eva menar att kvinnor pratar mer om pri-

vatlivet. Antingen har hon en vitt skild upplevelse än de andra, eller så väljer mina 

informanter att bortse från skillnader de faktiskt ser.  

                                                 
193 Gemzöe, L. (2002), Feminism, s. 109. 
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Uppfattningar om kvinnors möjligheter att nå chefsposition  

Jag frågade bägge grupperna informanter huruvida de ser det som svårare för 

kvinnor i allmänhet att komma nå en chefsroll samt hur de tänker kring det faktum 

att färre kvinnor än män innehar chefsroller idag.  

När det gäller svårigheten att nå en chefsroll för kvinnor, var förklaringarna i 

studenternas utsagor spridda. Alla utom Camilla menar att svårigheterna är olika i 

olika branscher, att det är enklare för kvinnor i kvinnodominerade branscher att nå 

högre positioner. Britta menar även att kvinnor måste kämpa hårdare än män, att 

det ställs högre krav på kvinnor som vill bli chefer. Dagmars utsaga lägger ytterli-

gare en dimension på detta. ”En man kan få extra ’cred’, alla kvinnor blir som 

tokiga i manliga chefer, han blir tuppen i hönshuset.”197 Återigen, detta tyder på att 

de uppfattar att män inte möter samma krav som kvinnor. Elsa lägger till en tanke 

om att det är lättare för kvinnor att nå lägre chefstjänster. Ovanstående utsagor 

lägger tyngden vid strukturella orsaker. Camilla, som är den enda som haft en 

chefsroll, är också den enda som fokuserar på individen, och det egna ansvaret. 

”Det hänger nog mer på den egna inställningen, viljan och självförtroendet.”198  

Även angående varför det idag är färre kvinnor som innehar chefsroller var 

förklaringarna spridda. Alla studenterna nämnde bristen på självförtroende 

och/eller ambition hos kvinnor som ett skäl. Olika strukturella skäl nämndes också 

av samtliga. Alva, Camilla och Dagmar nämner familjelivet som en hämmande 

faktor, på olika sätt. Camilla utgår från sin egen situation. ”Jag tror det hänger 

mycket på samhället, vi tar fortfarande större ansvar för hushållsarbetet. Jag är 

trebarnsmamma och vill inte bli chef.”199 Dagmar redogör för en annan synvinkel. 

”Många kvinnor är föräldralediga, så män har större kompetens på papperet. Jag 

tror att man har fördel av att inte vara borta lika länge från arbetslivet.”200 Elsa 

hänvisar till flera, strukturella, faktorer i sitt svar.  

”Jag tror att det är en kombination av vissa gamla strukturer som lever kvar, gubbar som re-
kryterar sin avbild, kvinnors extrema krav på sig själva och kvinnors lägre självförtroende. Jag 
tror också att det hänger ihop med att de har en konstig syn på vad det innebär att vara chef 
och hur de prioriterar i livet.”201  

Utsagorna från mina informanter lämnar en bild av kvinnor med dåligt självförtro-

ende, och bristande ambition, som måste slå sig fram i en värld där de möter 
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strukturellt motstånd. Om vi ser tillbaka på hur studenterna resonerade kring even-

tuellt eget ledarskap tror jag att samband kan upptäckas. Jag återkommer till dessa 

i min avslutande diskussion.  

Cheferna svarade på samma frågor, de kan dock sägas ha delvis ett annat per-

spektiv, då de faktiskt befinner sig i chefsposition. Deras svar präglas ändå av lik-

nande tankar som studenterna tidigare redogjort för. Anna och Cecilia menar att 

huruvida det är lätt eller svårt för kvinnor att göra karriär beror på bransch. De 

menar att det är enklare för kvinnor inom biblioteksvärlden att nå chefspositioner, 

än till exempel för kvinnor inom näringslivet. Eva uttrycker att hon tror att män 

lättare kan avancera och Barbro instämmer men uttrycker sig som att det ”kanske 

är svårare för kvinnor” än män. Barbro menar också att hon tror att de formella 

hindren har undanröjts. Dock tror hon att kvinnor nu sätter upp egna hinder. 

Kanske tänker hon på samma sätt som Anna.  

”Men jag tror i allmänhet att vi hindras av ’duktig-flicka-syndromet’, att vi måste känna oss 
110 procent säkra på något innan vi vågar. Vi måste våga mer. Det finns ett klimat som tyvärr 
gör många kvinnor rädda. Det är en samhällstruktur, än idag har kvinnor större ansvar hemma. 
Inte bara det, vi har större press på oss utifrån kring det och får mer ’skit’ om vi inte priorite-
rar hemmafronten.”202 

Cecilia nämner också att hon tror att kvinnor granskas och bedöms på ett annat 

sätt än män. Deras utsagor lägger inte samma tyngd vid strukturella orsaker som 

studenternas utsagor, men de nämner samma faktorer i form av hårdare villkor, 

självförtroende och större ansvar för familjen.  

Efter att de fått redovisa sina tankar kring hur de upplever ett eventuellt mot-

stånd från samhälle och omgivning, gentemot kvinnor som vill bli chefer, fick de 

också frågan varför de tror färre kvinnor än män är chefer. Alla cheferna, utom 

Anna, tar upp olika orsaker som är kopplade till kvinnors självförtroende och in-

ställning. Barbro, Cecilia och Doris beskriver alla hur kvinnor antingen måste till-

frågas eller på annat sätt uppmuntras för att söka chefstjänster.  

”Jag tror inte att det kommer lika tydliga signaler att man vill bli chef från kvinnor. Yngre 
kvinnor säger gärna att de vill, men väldigt sälla de lite äldre. […] Män har haft lättare att ut-
trycka viljan att bli chef tidigare.”203  

Doris menar alltså att de både är en genus- och en generationsfråga. Barbro har 

själv varit med vid chefsrekrytering och beskriver svårigheterna och vad hon tror 

de bottnar i.  

”[…] Sen tror jag män och killar är uppfostrade i tävlingskultur, de vill klättra. Kvinnor har 
kanske svagare drivkraft. ’Duktig-flicka-syndromet’ kanske också håller tillbaka många. Tje-

                                                 
202 Intervju med Anna 2012-02-06 
203 Intervju med Doris 2012-02-24 



 58 

jer måste pushas, har rekryterat två som helt saknat chefserfarenhet och de hade invändningar, 
som att de inte kan räkna, inför budgetansvar.”204  

Även Cecilia är inne på samma spår, men har själv en hel del funderingar hon vill 

ha besvarade.  

”En del i det är det att man ställer högre krav på sig själva, jag är benägen att tro att det finns 
något i kvinnors själar. Sen tror jag att män och kvinnor vill olika saker. Man kanske vill vara 
fri? Man kanske inte vill vara den där som står där ensam? Det tror jag på något sätt flickor 
och kvinnor är räddare för än män. Varför vet jag inte. I en kvinnodominerad bransch som jag 
varit i länge är det ju uppenbart att kvinnor inte ansöker i samma utsträckning. Ofta måste 
kvinnor föreslås som chefer. Det kan väl vara bra, men i längden måste det vara något man 
väljer. Jag tror att någonting är olika i män och kvinnor, jag tror att det är den aggressiva kraf-
ten hos män som kanske driver dem till vissa positioner.”205 

Även Eva menar att en faktor är bristen på självförtroende hos kvinnor, och hon 

frågar sig när kvinnor kommer att tycka att de duger som de är. Eva menar också 

att ett skäl till bristen på kvinnliga chefer är att det ställs högre krav på kvinnor.  

Informanternas utsagor leder mig till att dra paralleller till Drake och Solbergs 

teorier kring kvinnors bristande självförtroende, de menar att kvinnor underskattar 

sig själva i förhållande till roller i ledanade position.206 Att det ställs högre krav på 

kvinnor och att de bedöms efter andra kriterier än män menar Eagly med flera att 

de har belägg för.207 En blandning av strukturella faktorer och personliga val, eller 

till och med medfödda egenskaper är alltså hur mina informanter väljer att för-

klara snedfördelningen av chefer. Vad säger då detta om rollen som kvinnlig chef? 
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Avslutande diskussion 

Min uppsats tar avstamp i teorin att vi människor tillsammans, genom socialt sam-

spel, skapar de roller som vi sedan spelar i vårt vardags- och arbetsliv. Vi konstru-

erar vilka vi är.208 Utöver social konstruktion, är en annan viktig utgångspunkt för 

min uppsats Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordningen. Hon menar att 

mannen är norm, kvinnan är underställd mannen och hon är ”den andra” i vårt 

samhälle. I de roller vi skapar i vårt samhälle utgår vi alltid från mannen och 

kvinnan definieras utifrån honom.209 Med ovanstående teorier kopplar jag ihop 

Eagly med fleras rollkongruensteori. Teorin är baserad på att det finns en bristande 

överensstämmelse mellan rollen som kvinna och rollen som chef. De olika egen-

skaper vi människor lägger i dessa roller har, åtminstone tidigare, inte överens-

stämt.210 Stereotypen av en chef är en man. Därav kommer det språkliga tillägget 

kvinnlig framför chef om vi talar eller skriver om en chef som inte är man. Folk-

biblioteken är dock relativt homogena miljöer, kvinnodominerade och i de allra 

flesta fallen, styrda av kvinnor. Detta väckte min nyfikenhet, ser rollerna an-

norlunda ut i den här världen? För att närma mig detta har jag tidigare i denna 

uppsats redovisat hur fem chefer på folkbibliotek resonerar kring sina roller, mer 

specifikt sina roller som kvinnor som är chefer på folkbibliotek. Även fem studen-

ter har fått beskriva folkbibliotekschefer utifrån studenternas perspektiv. De fråge-

ställningar jag i min uppsats utgått ifrån är följande: 

Hur konstruerar kvinnorna sina roller som chef på folkbibliotek? 

Hur beskriver de kvinnliga studenterna rollen som kvinnlig chef på folkbibliotek, 

samt sina egna chefer? Kan stereotypa åsikter och egenskaper urskiljas i informan-

ternas berättelser kring ledarskap och genus? 

Utgångspunkter för förståelsen av informanterna 

Då min uppsats utgår från Hirdmans teorier och behandlar genusfrågor och köns-

stereotyper ville jag veta hur mina informanter ställde sig till feminismen. Av tio 
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informanter är åtta uttalade feminister. De som säger sig inte vara feminister vill 

ända ha ett samhälle och yrkesliv baserat på jämlikhet och rättvisa, men betonar 

individens betydelse. De övriga ser strukturer i samhället som hindrar kvinnor från 

att ha samma rättigheter som män, och vill ändra på detta. Hur kan då detta på-

verka deras utsagor? Om man är övertygad om sakers tillstånd kan man ha en ten-

dens att bara se bevis för att detta är sant, att bara ta in fakta som bevisar det man 

redan tror sig veta. Min övertygelse kan också färga uppsatsen naturligtvis, då jag 

själv är feminist.  

Cheferna fick frågan om de upplevt särbehandling i sina yrkesroller, detta för 

att belysa huruvida detta förekommer i den här miljön och ge ytterligare bakgrund 

till deras åsikter. Alla utom en av dem sa sig ha upplevt någon form av negativ 

särbehandling endast på grund av det faktum att de är kvinnor, eller om man så 

vill, inte är män. Endast Eva har upplevt det omvända, men härrör det inte från sin 

könstillhörighet utan tror själv att det beror på hennes sexualitet att hon särbe-

handlats positivt. Även hon utgår dock i sin beskrivning av särbehandlingen från 

den manliga normen, hon beskriver att hon blev sin chefs ”kronprins”. Jag ser 

utsagorna som manifestationer för Hirdmans teori om mannen som utgångs-

punkt.211  

Närbesläktad med frågan om de själva har upplevt särbehandling är frågan om 

de uppfattar att de själva kommunicerar på olika sätt med manliga respektive 

kvinnliga medarbetare. Förutom Eva och Cecilia sade sig cheferna ha individuella 

relationer med sina medarbetare, inte färgade av medarbetarens könstillhörighet. 

Cecilia menade att medarbetare talar med kvinnliga chefer om privata problem på 

ett sätt de inte talar med manliga chefer. Eva å sin sida såg att hon själv censurerar 

negativ kritik gentemot kvinnliga medarbetare. Båda dessa utsagor väcker frågor. 

Cecilias åsikt att kvinnliga chefer får ta del av privata problem kan hänga ihop 

med bilden av kvinnliga chefer som mer kommunikativa, med fler egenskaper 

som faller inom ramen för ”communal-mallen”. Evas tendens att ”linda in” kritik 

när hon kommunicerar med kvinnliga medarbetare tyder på att anser att kvinnor 

har lägre toleransnivå för negativ kritik. Båda utsagorna lägger ytterligare dimens-

ioner till bilden av den professionella kvinnan, både i chefsposition och som med-

arbetare.  

Cheferna fick också frågan om de såg någon skillnad i hur män respektive 

kvinnor hanterade sitt familje- och privatliv i förhållande till arbetet. Återigen var 

Eva den som sa sig se skillnader. Hon menar att kvinnor pratar mer om sitt famil-

jeliv när de är på arbetsplatsen. De övriga ser inte skillnader och ger utsagor som 

visar på jämställda förhållanden på deras arbetsplatser.  

                                                 
211 Hirdman, Y. (1988),”Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, s. 51. 
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Chefernas konstruktion av chefsrollen 

För att besvara frågan hur kvinnorna konstruerar sina roller måste jag först konsta-

tera att de konstruerar rollerna genom det språk de använder, i dialogen med mig. 

Med språk avser jag både vad de faktiskt berättar, men också andra faktorer, som 

vilka ord de använder och hur de använder dem. De konstruerar alltså sina roller 

med hjälp av språket, dels genom utsagorna i sig, dels hur de framställer des-

amma. Genom utsagorna bekräftar informanterna sina roller, konkretiserar dem 

och typifieringarna blir verkliga. Cheferna har fått besvara frågor kring deras egna 

roller, ledarskap i allmänhet och frågor kring ledarskap och genusfrågor. Min för-

hoppning är att genom svaren kunna se hur de väljer att språkligt konstruera sina 

roller. Jag tror mig kunna ringa in deras åsikter och idéer genom deras svar på 

konkreta frågor kring den egna rollen, men också deras svar på frågor kring ideal, 

motivation samt genusfrågor. Till att börja med fick de värdera den egna kompe-

tensen. Redan här blir det tydligt hur viktigt språket är för hur man framställer sig 

själv. Informanterna använder i flera fall indirekt språk som tar udden av den egna 

uppskattningen. Flera av dem kan bara uttrycka beröm från andra. Har detta att 

göra med de indirekta talstrategier som kvinnor, enligt Holmes, använder, eller gör 

de detta för att framstå som mindre hotfulla?212 Tycker de rentav att de bara är 

”ganska” bra? Utsagorna som berör skattningen av den egna kompetensen bidrar 

alltså till konstruktionen av rollerna med en medvetenhet om att informanterna 

finner det svårt att uttrycka gillande för den egna skickligheten utan att ta udden 

av sina uttalanden. Till exempel svarar Anna inte på frågan utan beskriver istället 

hur biblioteket uppfattas inom kommunen samt ger konkreta exempel på hur hon 

efterfrågas.  

Den mest omedelbara språkliga konstruktionen av den egna rollen finner man 

i avsnittet när informanterna beskriver det egna ledarskapet, sina goda och dåliga 

sidor. Här ser man färre spår av de förbehåll de uppvisade tidigare. De goda si-

dorna cheferna beskriver är en blandning av de egenskaper som enligt Eagly med 

flera tillskrivs kvinnliga chefer och de egenskaper forskarna tillskriver manliga 

chefer. Ett exempel är att majoriteten av dem poängterar hur viktigt det är att 

lyssna, samt att de alla tycker sig vara bra på att lyssna. Men utöver den lyhörda 

sidan talar de kring ”strategiskt tänk”, förmågan att se helheten, att vara lösnings-

inriktade och beslutspotenta, egenskaper som alla förknippas med det Eagly med 

flera benämner agentic-beteende. De kan med andra ord inte passas in i en stereo-

typ baserat på hur de beskriver sina goda sidor. De dåliga sidorna är även de en 

blandning av egenskaper som inte är tydligt könade. Dock finns där en övervikt av 

egenskaper som Eagly med flera skulle kategorisera som agentic.213 När cheferna 

beskriver sig själva återkommer också olika varianter på ledmotiven struktur och 

                                                 
212 Holmes, J. enligt Nordenstam, K. (2003), Genusperspektiv på språk, s. 20 
213 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
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strategi. Barbro menar att hon ”vill få saker gjorda”, Anna beskriver det som att 

”när hon är i mål med vissa saker står medarbetarna fortfarande och knyter 

skorna”. De är, enligt deras egna utsagor, lösningsorienterade och målinriktade, 

Cecilia menar att ”i rollen ligger igångsättandet, slutförandet kan vara en svaghet. 

Hon menar vidare att ”det ibland finns för stor tro på delaktighet, som chef får 

man inte tänka för mycket på vad medarbetarna vill”. Denna åsikt kolliderar helt 

klart med tanken att kvinnor skulle vara mer bekväma med ett demokratiskt ledar-

skap, som Kvande och Rasmussen framför.214  

När cheferna beskriver en bra chef anser jag att dessa utsagor även bidrar till 

bilden de målar av sig själva som chefer. De beskriver ju ett ideal de eftersträvar, 

helt enkelt vad de värderar. Skillnaden mellan när de får beskriva sig själva och 

när de beskriver idealbilden av en chef är att idealbilden är mycket tydligare sam-

mansatt av de egenskaper som anses vara communal. Idealbilden av en chef som 

de beskriver är också betydligt mer demokratisk och lyhörd än hur de beskriver sig 

själva och det egna chefskapet. Det vill säga den uppsättning egenskaper en kvinn-

lig chef kan inneha utan att dömas av omgivningen. Dock efterlyste de även hos 

”idealchefen” traditionella chefsegenskaper som tydlighet och beslutsamhet.  

Enligt Eagly med flera kan kvinnor som har ett i grunden agentic beteende 

hemfalla till ett språkbruk som lutar mer åt ”communal-hållet” för att inte drabbas 

av negativ kritik eller fördomar. Detta är dock en fin linje att balansera då poten-

tialen för ledarskap hos en individ, oftast en kvinna, enligt Eagly med flera, kan 

underskattas om hen beter sig alltför snällt, eftergivet och demokratiskt.215 Eagly 

med flera menar vidare att det är vanligt att kvinnor, oavsett vad som är ”natur-

ligt” för just dem som individer, faller in i det som kallas utvecklande ledarskap, 

en ledarroll med fokus på uppmuntran och utveckling av medarbetarna istället för 

konventionellt ledarskap som ju mer handlar om att sätta mål och belöna eller 

straffa medarbetarna, samt peka med hela handen.216 Jag vill inte läsa in för mycket 

i mina informanters utsagor, men de uttrycker bland annat att de ”lärt sig lyssna 

bättre”, blivit mer kommunikativa, ”otåligheten är inte ett så stort problem 

längre”.  

Förebilder är viktiga, då vi i många fall formar våra bilder av en roll efter de 

företrädare vi möter. Det kan alltså vara så att cheferna har format sina idéer om 

vad det innebär att vara chef efter de chefer de själva kommit i kontakt med. Vilka 

förebilder, om några, de säger sig ha kan alltså i den här kontexten säga en del om 

vad de värdesätter och eftersträvar i sina egna roller och bidra till konstruktionen 

av densamma. Endast två av dem har uttalade förebilder. De nämner båda flera 

individer och har båda minst en man bland sina förebilder. Egenskaperna som de 

värderar är också desamma som de nämner när de beskriver en bra chef. Tillgäng-

                                                 
214 Kvande, E. och Rasmussen, B. enligt Drake, I. och Solberg, AG. (1996), Kvinnor och ledarskap, s. 237. 
215 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 572. 
216 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 570 ff 
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lighet, lyhördhet, tydlighet och strategisk förmåga bland annat. De kanske rent av 

haft de här personerna i åtanke när de beskrivit hur en god chef bör vara? De öv-

riga cheferna nämner inte specifika personer, en av dem säger sig till och med 

snarare ha lärt sig vad man inte bör göra som chef av negativa förebilder.  

Jag frågade cheferna vad som motiverar dem och anser att svaren på denna 

fråga bidrar till konstruktionen av rollen i det att vi får veta vad som driver dem, 

eller vad de vill framställa som deras drivkraft. Alla informanterna uppger att de 

drivs av ett högre syfte när de tillfrågas om sin motivation. Utveckling, idéer, 

samhällsnytta och demokrati nämns i deras utsagor. Ingen av dem nämner makt 

eller pengar. Enligt Eagly och hennes kollegor är detta en strategi som kvinnor i 

ledande ställning tar till, medvetet eller omedvetet, för att inte drabbas av ogil-

lande inför deras ambition. Om drivkraften inte är egen vinning ska vi alltså som 

samhälle ha större förståelse och acceptans inför en kvinna med makt.217 Ensam-

heten i chefsrollen tas även upp av informanterna i samband med motivationen. 

Bilden av rollen blir genom utsagorna kring motivationen en bild av en självupp-

offrande, ensam chef som drivs av samhällsengagemang. Utsagorna visar dock 

inte bara det, informanterna verkar tycka om sina arbeten, och de verkar finna 

glädje i dem. Är detta kanske den enda accepterade personliga vinningen för 

kvinnliga chefer? ”Kul på jobbet”?  

Genom att informanterna får berätta om kommunikationen på arbetsplatserna 

kan jag undersöka om de uppvisar en annan sida än den så omhuldade lyhördhet-

en, eller om den faktiskt är så viktig som de uttrycker. Det är tydligt att kommuni-

kation är en väldigt viktig hörnsten i ledarskapet för dem, de kan alla berätta om 

sina strategier för att hinna se alla sina anställda, få de anställda att öppna sig och 

för hur de håller kommunikationen igång. Återigen återkommer dock bilden av 

hur man som chef måste avskärma sig från gruppen, frivilligt eller ofrivilligt. De 

framställer rollen som ensam och beskriver hur de hanterar olika sociala situation-

er med sina medarbetare med försiktighet. Anna menar, flera gånger under inter-

vjun, att det är ensamt att vara chef, även i tidigare forskning finner man utsagor 

som beskriver chefskapet som ensamt.218   

Hur ser de då själva på manligt respektive kvinnligt ledarskap, och vad tillför 

de utsagorna bilden av rollen som kvinnlig chef? De av cheferna som ser skillna-

der, Barbro och Cecilia, ser främst skillnader i hur ledarskapet tas emot, inte i hur 

det utövas. Barbro menar att män lättare får mandat av medarbetarna för sitt ledar-

skap, att det krävs mer av en kvinna för att nå acceptans. Detta ger mig implicit en 

bild av en kvinnlig chef som stark, eventuellt starkare än sina manliga kollegor. 

Hon måste vara stark för att klara både ensamheten som beskrivs i ovanstående 

utsagor, och de hårdare krav medarbetarna antas ha på en kvinna. 

                                                 
217 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 573. 
218 Ersgård, S. (2004), Från ord till handling – om ledarskap, generationsväxling och kunskapsöverföring, s. 

20. 
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Studenterna beskriver chefsrollen 

De kvinnliga studenterna får beskriva rollen som kvinnlig chef på folkbibliotek 

genom sina utsagor kring deras egna chefer, vad de efterfrågar i ett chefskap samt 

frågor som berör studenternas egna ambitioner och olika genusaspekter på ledar-

skap.  

Studenternas bild av det goda chefskapet stämmer relativt väl med chefernas 

bild. De vill ha en chef som lyssnar, men samtidigt är tydlig i sin chefsroll. Som 

tidigare redovisat vill Dagmar till exempel att ”en bra chef ska vara hård utåt” 

medan Britta vill att en bra chef ska inge förtroende. Bilden av den goda chefen är 

enligt studenternas utsagor en komplex individ som är öppen och trevlig men som 

inte kompromissar för mycket och är väldigt tydlig i sin ledarroll. En blandning av 

agentic- och communal-egenskaper, alltså både egenskaper som tillskrivs män, 

och de som tillskrivs kvinnor.  

När det gäller studenternas bild av sina chefer är de heller inte några typiska 

kvinnliga chefer, i det att de inte entydigt passar in i det som Eagly med flera kal-

lar communal-beteenden. Jag har tidigare berättat om hur Alva utgår från stereoty-

pen när hon säger att hennes chef inte är auktoritär samt att Camillas chef är 

orädd, tuff och rakt på sak. Dagmar beskriver sin chef som ”pushig” och Elsas 

chef har enligt Elsa auktoritet. När de beskriver sina chefers kommunikations-

mönster på arbetsplatsen beskriver alla utom en sina chefer som tillgängliga. 

Dagmars chef undvek sina medarbetare och verkar, enligt Dagmars beskrivning, 

haft stora brister i sin sociala kompetens. Camilla har en chef som är raka motsat-

sen, hon blir, enligt Camilla, lätt väldigt privat i sin kommunikation. I och med 

utsagorna kring kommunikationen framstår återigen idealbilden av en chef som 

någon som är öppen och tillgänglig, men inte för öppen, en ”lagom”-personlighet. 

Den enda egentliga kritik studenterna hade mot sina chefer rörde uteslutande det 

sociala samspelet på arbetsplatsen. Detta får mig att undra huruvida studenterna 

hade haft samma krav på manliga chefer? Skillnader i kommunikation med med-

arbetare av olika kön hade tre av studenterna inte upplevt alls. Britta upplever, på 

ett liknande sätt som chefen Cecilia tidigare berättat om, att hennes chef talar med 

kvinnorna om familj och andra personliga ämnen, på ett sätt hon inte talar med de 

manliga medarbetarna. Dagmar såg en skillnad i hur hennes chef gav uppskatt-

ning, hon uppmuntrade, enligt Dagmar, männen på ett sätt som till slut blev ett 

samtalsämne bland de andra på arbetsplatsen.  

Dock framkommer, när studenterna konfronteras med ett eventuellt eget fram-

tida chefskap, en helt annan bild av chefskapet. Här uppenbaras en mycket mindre 

positiv bild, en chefsroll verkar enligt utsagorna vara något hemskt, en utsatt roll 
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som bara passar för människor av en viss typ. Alva menar till exempel att hon inte 

kan leda andra och att hon är konflikträdd. Varken Britta eller Dagmar vill ha an-

svaret som det innebär att vara chef. Detta kan höra ihop med förväntningsteorin 

som Drake och Solberg beskriver, en del av denna är att kvinnor nedvärderar sig 

själva och sina egna egenskaper i förhållande till krävande roller. Drake och Sol-

berg menar vidare att för att kvinnor ska söka en chefsroll måste de se positionen 

som attraktiv, vilket studenterna idag är långt ifrån.219  

Stereotypa åsikter hos informanterna 

De stereotypa åsikterna kring manligt och kvinnligt dyker upp på flera ställen i 

informanternas utsagor, men är mest frekventa i svaren på frågorna som berör just 

genus. Genomgående tvingas både jag och samtliga informanter ta ställning till 

den manliga stereotypen för en chef. Cecilia tar till exempel starkt avstånd från att 

”vara mammig” som tydligt blir något negativt. Båda grupperna värjer sig vid di-

rekt fråga om huruvida det finns skillnader könen emellan vid utövat ledarskap. 

Dock hittar jag ledtrådar till hur man resonerar i använda uttryck. De utgår hela 

tiden från den traditionella uppdelningen när de beskriver situationer och roller. 

Camilla har till exempel haft en ”gubbig”, manlig chef, men poängterar att hon 

också haft bra manliga chefer. Hon beskriver också en tidigare kvinnlig chef som 

”mammig”, samma uttryck som chefen Cecilia tidigare använt. Sannolikt hade 

ingen av dem använt uttrycket ”mammig” om en man. Britta beskriver att hon 

själv agerar annorlunda gentemot en manlig chef, att hon undviker vissa person-

liga samtalsämnen. Britta berättade också tidigare hur hennes kvinnliga chef ta-

lade med kvinnor på ett annat sätt än med män. Dagmar och Elsas utsagor ger mig 

intrycket att de har lägre förväntningar på manliga chefer, och därmed också högre 

förväntningar på kvinnliga chefer.  

Informanterna fick svara på varför de tror att färre kvinnor än män innehar 

chefsroller idag samt om de tror att det är svårare för en kvinna att nå en chefsroll, 

och i sådana fall, varför det är så. Informanternas utsagor gav ingen enhetlig bild, 

både strukturella och individuella skäl nämndes som förklaringar på båda frå-

gorna. Studenterna tenderade att förklara svårigheten med att nå en chefsroll med 

strukturella skäl, men bristande självförtroende hos kvinnor var den mest frekvent 

förekommande förklaringen till varför vi har fler manliga än kvinnliga chefer idag. 

Utsagorna är därmed inte helt konsekventa, men lämnar tillsammans en bild av 

kvinnor med bristande självförtroende som har svårigheter att ta sig fram till le-

darroller i en värld som sätter upp strukturella hinder. Om man knyter detta till 

                                                 
219 Drake, I. och Solberg, AG. (1996), Kvinnor och ledarskap, s. 125 ff. 
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deras svar kring det deras egna ambitioner ser man tydliga samband. I de utsa-

gorna uppvisade de själva bristande förtroende för de egna förmågorna. 

Chefernas svar hade liknande tendenser, men de strukturella orsakerna var 

inte lika framträdande i deras utsagor. Det kommer fram att de tror att kvinnor 

bedöms efter andra kriterier än män, att kvinnor i chefsposition döms hårdare. 

Detta kan direkt appliceras på hur de ser sig själva, i sin egen roll, de anser att de 

möter hårdare motstånd än en man i motsvarande position skulle möta. Detta fin-

ner stöd hos Eagly och hennes kollegor, som menar att kriterierna är olika för che-

fer av olika kön.220  

Jag kan inte urskilja några entydigt kvinnligt könade ledarstereotyper. Dock 

får jag ledtrådar till att i viss mån är den allmänna typifieringen av en chef är en 

man, men kanske är det rent av så att ”chef på folkbibliotek” börjar bli en roll som 

förväntas vara en kvinna, och män i den här miljön är avvikelser? Majoriteten av 

mina informanter är feminister, det kan också vara så att deras världsbild utgår 

från kvinnans perspektiv i högre grad än vad som är vanligt i samhället i övrigt? 

Båda grupperna informanter bidrar till att lämna mig med en bild av rollen 

som kvinna och chef på folkbibliotek som en roll det ställs många olika krav på. 

En ensam roll, som kräver god kommunikationsförmåga, beslutsamhet samt 

egentligen alla positiva egenskaper chefer kan inneha. Rollen kräver också enligt 

informanterna ett engagemang i folkbibliotekens värdegrund och en vilja att arbeta 

med ett högre syfte. En folkbibliotekens Jeanne D’Arc. Om detta är vad som krävs 

kanske det inte är konstigt att studenterna tvekar inför chefsrollen. 

 

                                                 
220 Eagly, AH. m.fl. (2003) ”Transformational, transactional, and laissez-faire leadership styles”,  s. 584. 
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Sammanfattning 

Folkbiblioteken är kvinnodominerade arbetsplatser med företrädelsevis kvinnor 

som chefer. Enligt teorier grundade i social konstruktion skapar vi i samhället våra 

roller i institutionerna som utgör samhället. Rollen som chef har en länge uteslu-

tande förknippats med mansrollen. Syftet med uppsatsen är att skaffa mig kunskap 

kring hur några kvinnor som arbetar som chefer inom folkbibliotekssektorn upp-

fattar och beskriver sina roller. Ett parallellt syfte är att låta några framtida biblio-

tekarier beskriva sina chefer och sin syn på chefskapet med fokus på genu-

saspekter. Mina frågeställningar är följande, hur konstruerar kvinnorna sina roller 

som chef på folkbibliotek?, hur beskriver de kvinnliga studenterna rollen som 

kvinnlig chef på folkbibliotek, samt sina egna chefer? kan stereotypa åsikter och 

egenskaper urskiljas i informanternas berättelser kring ledarskap och genus?  

Uppsatsen tar avstamp i Peter Berger och Thomas Luckmanns teorier kring 

social konstruktion, vi formar vår omvärld tillsammans genom social interaktion, 

framförallt genom språket. Yvonne Hirdmans teorier om könsmaktsordningen 

erbjuder den politiskt, ideologiska bakgrunden för min uppsats. Hennes teori att 

kvinnan är strukturellt underordnad mannen närmare bestämt. Alice H. Eagly har i 

flera olika konstellationer forskat kring ledarstereotyper, ledarstilar och genus. 

Från henne och hennes kollegor tar jag med mig teorier som menar att stereotypen 

för en chef är könad som en manlig stereotyp.  

Mitt underlag för att besvara mina frågor har varit intervjuer med tio infor-

manter, samtliga kvinnor verksamma på folkbibliotek. Fem av dem är chefer, fem 

av dem studenter som arbetar extra på folkbibliotek. Jag har genomfört strukture-

rade intervjuer med öppna frågor som jag sedan tittat på med en metod där språk-

liga, sociala, politiska och teoretiska delar flätas ihop till det som blir processen 

för att tolka empirin. Grunden i denna metod är tolkning och reflektion. Detta har 

följts av det Mats Alvesson och Kaj Sköldberg kallar den abduktiva förståelsean-

satsen. Processen skildras av Alvesson och Sköldberg som att man växlar mellan 

teori och empiri och hela tiden tolkar baserat på av det man precis fått kunskap 

om.  

Jag har kommit fram till att mina informanter bygger en bild av rollen som 

kvinna och chef på folkbibliotek som en komplex roll som inte faller under en 

entydig könsstereotyp. De beskriver sitt eget chefskap och sina chefer med attribut 

och egenskaper som i forskningen tillskrivs bägge könen. Dock kunde jag identifi-
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era användandet av flera strategier som enligt Eagly med flera används av kvinnor 

i ledarroller för att de inte ska drabbas av negativ kritik eller andra konsekvenser 

av kombinationen av deras kön och position. 
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