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Abstract 
 
To understand the modern leadership you have to gain a lot of experience to attain the right 
competence through which you are able to know what kind of leadership is most suitable to 
use in the current situation. Leaders agree that every kind of leadership is more or less 
successful depending on the situation and different organizational factors, for example the co-
workers and the environment. Every leader should have a strong willpower and driving force 
to bring motivation to the organization and to make it more efficient. Another quality that 
represents a modern leader is the ability to lead and divide the co-workers and the 
organizations different strengths. The organizational communication is an important factor of 
how you, as a leader, answer to your co-workers and also how you will be received. Self-
confidence, competence and experience are the key words that will lead you to achieve self-
insight. Those leaders are the ones who represent the successful, modern leadership. 
 
There is a general difference in working with men and women. The jargon of the working 
place is depending on which gender among the co-workers that is in majority. The 
generalization of men as tough, straight and that they are driven by their achievements versus 
the generalization of women as emotional, gentle and driven by relations are in various ways 
true, depending on how high in the hierarchy of the working place you are placed. Now days 
the leadership is not about gender. Instead it is about the ability to express qualities like 
willing and daring. Taking chances and succeeding leads to legitimating.  
 
To make your co-workers feel motivated, the organization needs to have a solid culture. It is 
the leader’s task to make the foundation of the organizational-culture, and thereby also the 
existing standards. The work environment, the jargon, the ideal of clothes etcetera is all 
controlled by the standards ability to influence the organization. In order to be a good leader 
you should behave as a role model for your co-workers. If you, as a leader, express an 
engagement for your work, stability, joy, have an enterprising attitude and also succeed in 
supplying that to people in your surrounding, you will gain a motivated winning team. 

 
There are different ways to communicate and to share information. The modern leadership is 
doing this in a pedagogical and a balanced way. To get people to work in your direction and 
to sell in new ideas to co-workers you need to use strategies. In order to affect others leaders 
are using all of their collected resources and competence. Some of them are doing this very 
honestly and deliberately, at the same time as some leaders are completely unknowing about 
their behavior. In the female intuition there are some qualities that makes us use a pedagogical 
and balanced way of apply strategies and through that kind of manipulation reach the 
successful, modern leadership. 
 



 

Sammanfattning 
 
Bakom det moderna ledarskapet finns en kompetens, som grundar sig i erfarenheter, om 
vilket ledarskap som är mest lämpligt att tillämpa beroende av situationen. Ledare idag hävdar 
att det finns fördelar i varje sort ledarskap, men om det är framgångsrikt eller inte är beroende 
av situationen; miljön, medarbetarna etcetera. En ledare ska ha viljan och drivkraften att 
motivera sina medarbetare och effektivisera organisationen. Andra egenskaper är förmågan att 
leda och fördela organisationen och medarbetarnas styrkor. En väl fungerande 
kommunikation är en viktig faktor för att ledaren ska kunna bemöta sina medarbetare på bästa 
sätt. De ledare som har självförtroende, kompetens och erfarenheter för att nå självinsikt är de 
ledare som representerar det framgångsrika, moderna ledarskapet.  
 
Det finns en generell skillnad mellan att arbeta med kvinnor och män. På olika arbetsplatser, 
beroende av vilket kön som är i majoritet bland medarbetarna, tillämpas olika jargonger. 
Generaliseringen av män som hårda, raka och drivs av sina bedrifter kontra kvinnor som 
emotionella, mjuka och drivs av relationer visas vara olika sann beroende av hur högt upp 
man befinner sig i arbetshierarkin. Idag handlar ledarskapet oftast inte om kön utan 
människans förmåga att våga och vilja. Att våga ta chanser och lyckas leder till legitimitet. 
 
För att få sina medarbetare att känna motivation krävs en bra organisationskultur. Ledaren är 
den som lägger grunden för organisationskulturen, och på så sätt även den rådande normen. 
Arbetsplatsens miljö, kultur, jargong, värderingar och klädesideal styrs av normens påverkan. 
För att vara en god ledare och bra förebild bör man leva som man lär och föregå med gott 
exempel inför sina medarbetare. Visar man som ledare framåtanda, utstrålar trygghet och 
glädje, samt lyckas förmedla detta till sina medarbetare skapas på så sätt motiverade vinnande 
team.  
 
Det finns olika sätt att kommunicera och förmedla information på. Det moderna ledarskapet 
gör detta på ett pedagogiskt och nyanserat sätt. För att få människor med sig och sälja in idéer 
krävs genomtänka strategier. Ledare använder sig av sina samlade resurser och kompetens för 
att kunna påverka andra. Vissa gör detta ärligt och medvetet, andra gör det undermedvetet. I 
den kvinnliga intuitionen finns egenskaper som gör att vi på ett pedagogisk nyanserat sätt 
tillämpar strategier för att genom manipulation nå det framgångsrika, moderna ledarskapet. 
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Bakgrunden till framgångshemligheten 
 
Kvinnor som vet vad de vill, har självförtroendet att genomföra det och självinsikten att inte 
ta åt sig av den mänskliga avundsjukan, har alltid fascinerat mig. 
 
Är psykologer eller beteendevetare de mest framgångsrika ledarna för att de vet hur 
människan fungerar och vilka knappar man ska trycka på för att påverka oss på önskat sätt? 
På både positiva och negativa sätt kan manipulation ske i olika former. Den mänskliga 
manipulationen kan både vara medveten och omedveten. Jag tror att de är få som vågar 
erkänna de manipulativa knep som vardagligen används för att få sin vilja igenom, sälja in 
idéer, få andra att göra saker åt oss etcetera. Den omedvetna manipulationen kan styras av ens 
självkänsla, beteende eller hur man kommunicerar med sin omgivning och jag anser att den 
alltid finns med oss i den kvinnliga intuitionen. Jag hävdar att de som nekar till att besitta 
manipulativa drag, ljuger! De saknar självinsikt om hur de själva agerar och kommunicerar.  
 
Sedan kallas manipulation för olika saker, så som pedagogik eller strategi. Det finns en 
skillnad mellan den negativa laddningen i ordet manipulation och det positiva intrycket man 
får av begreppet strategi. Om man är tydlig i sin manipulation är den ofta kortsiktigt positiv, 
fungerar endast som en engångsföreteelse och är därför inte hållbar i längden. Strategier är då 
ett bättre begrepp, där manipulationen blir dold. Strategier handlar om att bygga upp ett 
förtroende som ger avkastning på lång sikt. Manipulation, pedagogik eller strategi, vi alla 
använder oss av det i vardagen, i både privat- och arbetslivet, för att tillgodose vår egen 
egoism. 
 
Jag skrev en debattartikel med titeln ”Vägen till framgång kallas blondin” (se bilaga 1). 
Artikeln belyser vikten av att kunna spelet med den strategiska inkompetensen för att bli 
framgångsrik. Att ”spela blond” syftar inte till att misslyckas med sin strategi, utan att göra en 
succé av misslyckandet. Framstår man som okunnig inom ett område får man inte förtroendet 
att utföra just de arbetsuppgifterna, och grundtanken är att man heller inte vill. Man bör inte 
lyckas för bra med något, som man inte vill fortsätta göra. Lyckas man får man förtroendet att 
fortsätta utföra de arbetsuppgifterna. Denna artikel visade hur man med hjälp av den 
strategiska inkompetensen lyfter fram ett hur man kan motivera sin omgivning till att uträtta 
saker åt en med hjälp av metodisk manipulation.  
 
Denna artikel väckte mitt intresse för att ta reda på hur ledare använder sig av olika verktyg 
för att leda och styra sin omgivning. Vissa blir framgångsrika genom att tillämpa sin egen 
metod, och andra lyckas inte alls - trots att de använder färdigarbetade koncept. Vad är 
viktigast i ledarskap? Förmågan att formulera sig i tal och skrift, hur man utnyttjar 
kroppsspråket, valet av kläder, den sociala eller professionella kompetensen? Jag tror att det 
är en blandning av dessa olika ingredienser som leder till att en chef kan motivera sina 
medarbetare genom omedveten samt medveten manipulation, för att själv bli en framgångsrik 
ledare.  
 
Pris, produkt, plats och påverkan är kända begrepp från marknadsföringslitteraturen. Dessa 
kallas av Kotler (2007) för de fyra p:na. Denna uppsats handlar om mina tre m; det moderna 
ledarskapet, motivation och manipulation ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv. Finns det en 
koppling mellan dessa tre m som beskriver hur kvinnliga ledare manipulerar för att 
åstadkomma det framgångsrika, moderna ledarskapet? Jag tror att den enda lösningen till att 
finna den bakomliggande hemligheten nås genom samtal med framgångsrika kvinnliga ledare.  
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Jag har använt mig av en kvalitativ metod och träffat för att samtala med fem kvinnor som, 
enligt mig, är framgångsrika ledare. Jag efterfrågade samtal med kvinnor som kan tala för sig 
och vågar stå för sina åsikter. Med tanke på detta gjordes inget slumpmässigt urval. Kvaliteten 
i svaren hade sänkts om kvinnorna inte haft tillräckligt med erfarenhet eller ägnat tid och 
reflektion kring de aktuella frågorna (se bilaga 2). Jag har därför istället gjort ett selektivt 
urval genom rekommendationer från personer med kännedom om dessa kvinnor och deras 
ledarskap. Kvinnorna representerar inga andra än sig själva i deras åsikter, påståenden eller 
reflektioner. Som underlag ligger deras erfarenheter, både i privat- och arbetslivet. De arbetar 
alla med något de brinner för, och har förmågan att motivera personer i sin omgivning att 
arbeta åt samma håll och med entusiasm.  
 
Dessa kvinnor var Malin Broman; hotelldirektör för Scandic Gävle Väst och CH, samt 
styrelseordförande för Swedbank Gästrikland, Kerstin Norlin; rektor för Lillkyrkaskola i 
Enköping, Annika Ryman; Utvecklingsledare och chef för Resurscentrum vid Skolkansliet i 
Enköpings kommun, Gunilla Westberg; chef för socialförvaltningen i Enköping och Ingela 
Bergh; användarstöd och administratör för Swedbank, sitter med i ledningsgruppen samt är 
styrelseledamot för Swedbank Gästrikland. Man kan tycka att samtalen kunde vara anonyma, 
men med anonymitet talar man mer fritt och mer om hur man tänker och önskar att man är 
som ledare. Jag vill få fram den bild av ledarskapet som dessa kvinnor representerar och 
agerar utifrån, i vardagen på just deras arbetsplatser. Samtalen redovisas i en sammanställning 
efter kvinnornas svar och reflektioner kring frågorna. Detta dokumenterades under samtalen 
med anteckningar och flera direkta citat.   
 
Denna framställning har jag grundat på Alvessons tolkning av Habermas (1972) tre 
kunskapsintressen. Det tekniska kunskapsintresset söker kunskap om hur man når uppsatta 
mål genom att kontrollera och manipulera olika variabler. Det är av stor vikt att upptäcka 
kausala förbindelser i organisationen för att kunna påverka olika kulturella fenomen, till 
exempel normer och värderingar. I vissa fall behöver man kontrollera, kringgå eller 
manipulera kulturen så att den inte är i vägen för det strategiska tänkandet. För att 
verklighetsställa rationella planer krävs en medvetenhet hos chefer om de svårigheter som kan 
uppstå med att styra värderingar. När man stöter på problem underlättar det om man har en 
insikt om kulturen. Det praktiskt-hermeneutiska intresset vill öka kunskapen om människan 
som en kulturell varelse. Utifrån att skapa mening och kommunikation uppnås kunskap om 
den mänskliga tillvaron. Genom intersubjektiva erfarenheter utforskas organisationer för att 
åstadkomma ett koordinerat handlande i olika situationer. Huvudintresset är hur medlemmar i 
en organisation ser på sig själva. Det emancipatoriska intresset bidrar till att människor blir 
oberoende från yttre och inre hämmande krafter som står i vägen för att göra egna val och 
agera utifrån dessa. Syftet är att motverka de självklara värderingar som hämmar kritisk 
reflektion, frigörelse och begränsar självständighet.1  
 
Jag använder mig av samtliga tre kunskapsintressen då jag anser att trots att ledningen 
manipulerar sina medarbetares föreställningar, så tas dessa även på allvar. Därmed, enligt 
Alvesson, har avståndet mellan ett tekniskt, ett praktiskt-hermeneutiskt och ett 
emancipatoriskt synsätt på organisationen minskat, och alla tre kan tillämpas.2 
 
 
 
 
                                                 
1 Alvesson, M. (2005), s.20-24 
2 Ibid, s.25 
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Kvinnor emellan 
 
Silikonbröst, blont svallande hår, 
stilettklackar och en modellsmal kropp, 
intellektet, den dyra kostymen, portföljen 
och en examen från Handels – alla 
använder vi oss av olika verktyg för att 
kontrollera och manipulera vår 
omgivning, medvetet eller omedvetet? 
 
 

en naturliga skönhetens fruktan 
När jag träffade Malin Broman 

förstod jag att hon skulle kunna dela med 
sig av sina erfarenheter som ledare på ett 
intressant sätt. Hon fångade min 
uppmärksamhet direkt när vi satte oss ner 
då det första hon gjorde var att ta upp 
läppglanset ur sin väska för att ge läpparna 
en uppfräschning. Jag kommenterade att 
det inte är ofta som man ser kvinnor 
sminka sig, borsta håret eller rätta till 
kläderna offentligt. Malin sa då att 
kvinnors utseende är ett tabuområde. 
Utseendet är något som bör fixas till 
bakom en låst toalettdörr, men att detta inte 
är något som hon bryr sig om. Läppglanset 
försvinner när man talar, äter och dricker. 
Malin menar att man inte kan ränna in på 
damernas hela tiden så fort man vill 
fräscha till sig bara för att det är politiskt 
korrekt. Män bör veta att vi inte vaknar 
med glansiga läppar på morgonen.    
 
Hon anser att som kvinna behöver du vara 
lite bättre än männen för att lyckas. Detta 
har hon fått erfarenhet från genom sin post 
som styrelseordförande för Swedbank 
Gästrikland. Malin är ca 20 år yngre än 
”gubbarna” och känner att hon har behövt 
bevisa sin kompetens för att bli accepterad. 
Annars anser hon att kvinnor vanligtvis är 
tuffare att handskas och arbeta med till 
skillnad från män. ”Få kvinnor unnar andra 
kvinnor framgång. Vi kvinnor växer 
genom att trycka ner andra.” Det beror på 
konkurrens, att vi ser varandra som ett hot.  
  
Det finns vissa saker som är mer accepterat 
för män att göra än kvinnor, till exempel 

att ta med en kund på en ishockey- eller 
fotbollsmatch. Malin får ofta höra frågor 
som; Har du en ny date? Var det 
pojkvännen jag såg dig med på matchen? 
Om en man tar med någon okänd på ett 
sådant event har omgivning en större 
förståelse för att det är en klient och syftet 
med matchbesöket. 
 
Trots hennes idealiska kvinnliga utseende 
med tjockt, långt, brunt hår, atletiska 
kropp, diskreta sminkning och 
modemedvetna kläder, anser Malin att hon 
är väldigt ”killig” av sig. Med det menar 
hon att hon tycker om sport och har typiska 
manliga intressen. Förutom Swedbank 
Gästriklands styrelse sitter hon även med i 
styrelsen för Brynäs IF. Hon anser att det 
är en manlig egenskap att kunna säga att 
man tycker att andra är bra, men även att 
jag själv är bra. ”Det är fult att säga att 
man är bra.” Malin gav ett exempel om en 
dag på golfbanan med bekanta, både 
kvinnor och män. När hon tjoar och är glad 
över ett bra slag menar hon att kvinnorna 
då ”kollar snett” och tycker att hon är 
mallig. När någon av männen skryter över 
sina golfkunskaper rör inte kvinnorna en 
min. Då är det plötsligt accepterat och 
godkänt att tycka att man själv är bra eller 
till och med bäst just här och nu. 
 
 

 
             Snygg = Självförtroende? 
 
 
 

D 
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et balanserade ledarskapet 
Malins ledarroll fick sin största 

prövning hittills i hennes karriär sommaren 
2005 då Scandic CH blev utsatt för en 
brand. Hon var då tvungen att 
omorganisera för att de två olika staberna, 
Scandic Gävle Väst och CH, skulle arbeta 
tillsammans. De blev stora kulturkrockar 
för organisationen då CH, gamla 
stadshotellet, hade en tydlig konservativ 
hierarki medan Gävle Väst var en mer 
decentraliserad platt organisation. ”Man 
måste få rätt man på rätt plats.” Någon har 
till exempel arbetat med vissa uppgifter i 
25 år, men gör andra arbetsuppgifter ännu 
bättre än de tidigare. Malin tycker att man 
måste få människor att inse att de gör ett 
bättre jobb på en annan plats. Det kan 
uppstå problem, på grund av att människor 
besitter en rädsla för att göra fel. ”Man 
måste våga göra fel.” Vågar man blir det 
sällan fel. Det går att rätta till de flesta 
problem och fel som kan uppstå. En viktig 
del som ledare är att kunna ge sina 
medarbetare stöd så att de känner trygghet 
att våga ta ut svängrum och ta chanser. 
Malin brukar fråga sina medarbetare; ”Hur 
skulle du själv utföra uppgiften? Gör så 
då!” Eget ansvar är en viktig 
motivationsfaktor.  
 
Branden på CH hade en stor påverkan på 
Malins ledarskap. Hon anser att självinsikt 
och erfarenheter är viktiga faktorer hos en 
modern och framgångsrik ledare. Man bör 
även vara en observatör – läsa folk, för att 
sedan kunna bemöta dem på bästa sätt, 
men man ska inte ändra hela sitt beteende 
för att påverka andra. Det blir ofta en 
negativ effekt. En annan viktig del i 
ledarskapet är att ta sig tid för 
medarbetarna och att vara ärlig mot dem. 
”Säger jag att jag ska göra något, då gör 
jag det. Vet jag inte svaret, då återkommer 
jag.” 
 
Liksom Malin anser även Kerstin Norlin 
att förmågan att agera observatör är en 
viktig egenskap som ledare. Kerstin har 
varit skolledare sedan 1995 och går i 

dagsläget en rektorsutbildning. Hon anser 
att man bör ha förmåga att känna in 
organisationen; Var är vi? Vart ska vi? Vad 
har vi för mål? Detta kan man endast göra 
om man har erfarenhet som ledare. En 
egenskap som visar ”bilden av den 
perfekta ledaren” är drivande. ”Man har 
hittat framgångsrika ledare i alla olika 
ledarstilar.” Det som skiljer mellan ledares 
profiler är att ledarskapet är anpassat till 
situationer, människor etc. Det finns en 
kurva som mäter en ledares förmåga att 
vara anpassningsbar. Enligt Kerstin bör 
man inte vara 100 % anpassningsbar. Man 
kan då inte styra eller leda. Finns det inget 
produktionsmål för organisationen, till 
exempel inom skolväsendet, är det lättare 
att nå en hög grad av 
anpassningsförmågan. 
 
För att kunna styra och leda gäller det att 
veta hur anpassningsbar man ska vara. 
Annika Ryman har 23 års erfarenhet av 
ledarskap och hon beskriver att det 
framgångsrika moderna ledarskapet 
grundar sig i förmågan att balansera mellan 
ytterligheter. Det innebär att våga uttrycka 
ståndpunkter kontra att veta när man ska 
vara tyst. Att ta vara på det som är bra och 
fungerar kontra att våga förändra. Att 
kunna tänka själv och fatta beslut kontra 
lyssna på sina medarbetare eller andras 
åsikter. Att vara i ett kreativt kaos kontra 
att strukturera och organisera 
verksamheten. Att ha verksamhetsfokus i 
samtalen med personalen kontra personliga 
samtal. Mjuk kontra fast. Det finns många 
sådana motpoler i ledarskapet. Det 
framgångsrika ledarskapet tror hon handlar 
oerhört mycket om hur väl chefen kan 
balansera, avväga, lotsa sig fram och 
kommunicera detta med omgivningen. En 
verksamhet i balans kräver en chef och 
personalgrupp i balans. Trots att stigen 
som chefen stakar ut för verksamheten är 
slingrig för att nå uppsatta mål så måste 
underlaget vara fast och chefen måste våga 
gå med bestämda steg som om vägen vore 
rak.  
 

D 
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Kerstin sa: ”Ju mer jag jobbar, desto mer 
ödmjuk blir jag.” Erfarenheter leder till en 
kontinuerlig utveckling som ledare. Hon 
berättade att det finns flera olika 
ledarskapstester, som till exempel visar 
vilken sorts ledare man är. Ett av testen 
som Kerstin beskrev innebar att sex 
stycken medarbetare svarar på påståenden 
om ens ledarstil – och även man själv. Man 
vill ofta ”passa in” i en viss ledarprofil. 
Första gången man genomför testet 
resulterar det ofta i flera olika 
uppfattningar av hur man ser sig själv och 
hur andra uppfattar en. Man kan må dåligt 
av att bilden inte stämmer överens. ”Nu 
har jag kommit mer till självinsikt över hur 
jag fungerar i mitt ledarskap.” 
 

en dolda sanningen 
Elevernas kunskapsutveckling och 

framgång är den största drivkraften som 
motiverar Kerstin och hennes medarbetare. 
Resultat är viktigt för skolan. Hon är 
kritisk mot att man inte mäter solidaritet 
utan endast betyg och mobbing i 
skolpolitik. Godkända elever är den största 
drivkraften för lärarna. Ett exempel var ett 
fall av mobbing i årskurs 3. De två lärarna 
gjorde då ett bra jobb med att utreda 
mobbingsfallet, precis enligt skolans policy 
och regler. Det är chefens uppgift att 
försöka sprida detta sätt att utreda 
mobbing. ”Man ska lyfta fram det goda 
exemplet inför så många som möjligt, men 
det negativa i mindre format.” På det sättet 
växer medarbetarna när de får beröm inför 
andra, men kan samtidigt lättare ta kritik 
när det inte sprider sig till fler.  
 

en androgyna kvinnan  
Likt Malin anser Kerstin att det finns 

stora skillnader mellan att arbeta med män 
och kvinnor. ”Jag trivs bäst med att arbeta 
med män. Jag har aldrig varit en tjejig 
tjej.” Det kan bero på att Kerstin har 
arbetat på fabrik med ”karlar” och kan 
därför den manliga jargongen. Hon påstår 
att männen kan ”klippa av” och fokusera 
på jobbet, istället för att älta saker, som 
kvinnor har en tendens till att göra. Det är 

roligt att arbeta med ”på golvet nissar” – 
gymnasielärare på teknik- och 
fordonsprogrammet. De är ofta inte 
akademiker eller insatta i 
organisationsteori/management och därför 
lättsamma att arbeta med. ”Akademiker 
kräver ofta allt svart på vitt.” Det finns 
förutfattade meningar om att ett ”alltför 
akademiskt stuk” är en klassfråga. Man får 
heller ”aldrig trampa någon på tårna”. 
Speciellt inte kvinnor, på grund av den 
kända kvinnokonkurrensen, som även 
Malin tog upp. Karlar löser upp subgrupper 
och det är därför bra att ha med män i 
personalgruppen, mitt bland alla ”vi-ska-
gå-två-på-toa” tjejer. 
 
Detta hade Malin ett exempel på; en 
golfresa som sker årligen. Vanligtvis är det 
endast män med på resan men ett år var det 
fyra kvinnor anmälda, en av dem var 
Malin. När det var dags för avfärd hade de 
övriga tre kvinnorna hoppat av, på grund 
av att de ansåg att de var för få kvinnor, 
men det gjorde inte Malin något. Hon 
menar att man behöver säga ifrån ibland 
och dra en gräns när männen blir för grova 
i skämten. Resultatet blev till slut en 
trevlig resa och hon fick höra i efterhand 
att det hade varit en ovanligt bra stämning, 
en mer balans i gruppen under denna resa 
på grund av att det var en kvinna med. 
Med det exemplet menade Malin att det är 
viktigt med mångfald, en blandning och 
balans mellan till exempel åldrar och kön, 
både i privat- och arbetslivet. 
 

en könsfördelade maktskillnaden 
Kerstin anser att det finns en tydlig 

skillnad mellan antalet kvinnor och män 
som arbetar med barn i olika åldrar. ”Ju 
högre upp, desto fler män.” I förskolan är 
det få män som arbetar, men desto högre 
upp i åldrarna barnen kommer, till exempel 
gymnasiet, ju fler män och även 
akademiker finns representerade. 
”Superakademiker är ofta inte bättre 
ledare.” Till exempel om en rektor för en 
förskola byter tjänst till rektor för en 
högstadieskola möter denna ofta ett starkt 
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motstånd; ”Här kommer en sådan där 
blöjbytare.” Denna person blir ofta en 
bättre ledare på grund av att den arbetar 
ännu hårdare för att bli accepterad. För att 
genomföra en förändring när man byter 
tjänst krävs det att man är observatör först. 
Det tar minst ett år innan man kan måla 
upp en vision för en ny verksamhet. 
 
Skolväsendet och den sociala 
verksamheten är lika varandra när det 
gäller könsfördelningen på arbetsuppgifter. 
Gunilla Westberg har ca 120 anställda och 
de flesta är kvinnor inom den sociala 
verksamheten. Hon har erfarenhet av att de 
manliga socionomerna jobbar ”högre upp”, 
som till exempel arbetsledare. 1 av 4 
arbetsledare är män samtidigt som endast 2 
av 7 ”vanliga” medarbetare är män. Till 
skillnad från Malin och Kerstin anser hon 
att det är mer personlighet än kön som 
bestämmer och påverkar hur de olika 
könen är att arbeta med. Annika håller här 
med. Hon tror att motivation och drivkraft 
i arbetet är mer bundet till olika 
personlighetsdrag än till kön. 
 
Gunilla menar däremot att det är lättare för 
män i en organisation med övervägande 
kvinnor. De kommer undan, och slipper 
göra saker. På en arbetsplats med många 
kvinnor blir det lätt ”tjejsnack” om till 
exempel smink och kläder på raster. 
Kvinnorna får då mycket kritik från 
männen, som har svårt att anpassa sig till 
jargongen.  
 
Har kvinnor lättare att anpassa sig till en 
manlig jargong än vad män har att anpassa 
sig till en kvinnlig? 
 
I bankens värld visas med tydlig statistik 
att av de anställda är kvinnor en stark 
majoritet. 20 % är manliga medarbetare, 
samtidigt som 80 % är kvinnliga. ”Tyvärr 
är det övervägande män på 
ledarskapsposter”, menar Ingela Bergh. 
Men Gävleborg har ändå kommit långt i 
sitt jämställdhetsarbete då de har fler 
kvinnor än män i ledningsgruppen, tio 

kvinnor och nio män. Av de tio i styrelsen 
är det en jämlik fördelning mellan könen. 
Ingela tycker inte det finns vissa 
arbetsuppgifter, varken på arbetet eller 
privat, som en man eller kvinna behöver 
utföra på grund av sitt kön. ”Man ska göra 
det man är bra på.” Hon har alltid strykt sin 
mans skjortor och han har i sin tur alltid 
polerat bilen. Det är en fråga om intresse 
och kunskap. Det ska kännas naturligt. 
Hennes man har alltid varit intresserad av 
matlagning och därför har Ingela alltid 
kommit hem till en färdig middag på 
bordet. Det är endast på senare dagar, när 
Ingela har gått ner lite i tid, som även hon 
har börjat engagerat sig i matlagningen 
hemma. Det har hon delvis gjort för att få 
kvalitetstid med sin man. 
 
Annika påstår däremot att det finns 
manliga och kvinnliga frågor där vi 
förväntar oss olika saker eller förmågor 
utifrån kön. En kvinnlig chef som har svårt 
att förstå ekonomi/budget är mer tillåtet än 
om en manlig chef skulle ha svårt att förstå 
detsamma. Kvinnor kan använda ”att jag 
inte förstår” för att slippa göra vissa saker. 
Det är en sorts manipulation. En man som 
vill komma undan skulle inte säga ”jag 
förstår inte.” Han skulle hellre säga ”jag 
har inte tid.” 
 

en vågade vinner 
Ingela har arbetat på Swedbank i 41 

år och har arbetat med ledarskap i 24 år. I 
dagsläget är hon övergripande 
personalchef för 225 medarbetare. Hon 
talar av erfarenhet när hon påstår att 
skillnaden mellan ledare i nutid och dåtid 
är ”att våga och vilja”. Killar tar chanser 
direkt när de kommer, och har alltid gjort 
det. Kvinnor börjar vilja och våga mer i 
dagsläget med det mer jämlika samhället 
än vad de tidigare har gjort. Kvinnor har ett 
stort handikapp i och med att det är vi som 
behöver föda barn. Vill man ha barn kan 
man inte välja bort det, eller säga åt 
mannen att göra det åt en.  
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Malin instämmer med Ingela och menar att 
anledningen till att flera toppchefer är män 
är på grund av att många kvinnor är fega, 
rädda för att ta chanser. De vill känna att 
de har kompetensen för jobbet, vill kunna 
arbetet innan de tar det. Män tar chanser 
och vågar prova. Det finns en brist på 
”bra” unga ledare. Hon tror inte att 
ledarskap lockar de unga. Dagens ungdom 
tror att de kan vara toppchef, få 35 000 kr i 
lön, arbeta 75 % och ha semester hela 
sommaren. Det beror på att många är 
bortskämda, som också leder till en lathet. 
”Lite vill ha mer.”  
 

en medvetna, påklädda förebilden 
Malin jämför personalhantering med 

barnuppfostran. ”Ge respekt – få respekt.” 
Man behöver försöka ge sina anställda 
kontinuerlig energi och uppmuntran. Som 
ledare bör du inte visa att du har en dålig 
dag. Det kan smitta av sig och leda till en 
dålig stämning. Om man istället försöker 
vara positiv och glad får man den attityden 
tillbaka. Att bemöta ett leende kan få en 
själv på bättre humör i slutändan. ”Man 
ska leva som man lär.”  
 
Det är chefer som sätter normen för kläder, 
bestämmer vilken dresscode som ska gälla 
på arbetsplatsen, och bör därför föregå med 
gott exempel. Gunilla anser att man bör 
vara påklädd och neutral för att vinna 
respekt av medarbetare. Inte utmanande! 
Annika menar att en kvinna som är chef 
behöver vara mer medveten om vilka 
signaler hon sänder ut och hur hon 
använder sin röst, samt klädesval, för att nå 
ut med det hon vill säga, och förmedla i 
organisationen, än vad en manlig chef 
behöver bry sig. Gunilla fyller i att det 
finns självklart vissa som bryter mot 
normen. I den sociala verksamheten är det 
inget undantag att det är ”mer kavajer 
bland chefer”, än hos medarbetarna, precis 
som Ingela beskriver att det är inom 
bankväsendet.  
 
Är det inte accepterat på arbetsplatsen att 
du som underordnad har kavaj? Vem 

bestämmer och vart går gränser för att vara 
utmanande? Handlar det om kläder eller 
om ens utstrålning och självförtroende? 
 

en attraktiva konkurrenten 
Man har inte bara könet emot sig som 

kvinna när man försöker lyckas och göra 
karriär. Malin anser att många har 
förutfattade meningar på grund av ens 
utseende. Ser man bra ut tror de inte att 
man är kompetent, men de ändrar 
uppfattning efter ett tag. Det handlar om att 
inte bry sig eller ta åt sig. Kerstin 
instämmer och menar att män har 
legitimitet på en gång på en 
ledarskapstjänst, medan kvinnor måste 
arbeta hårt och visa resultat för att förtjäna 
det. Enligt Annika är kvinnor beredda att 
arbeta hårdare för att nå framgång än män. 
Kvinnor måste fortfarande i vårt samhälle 
visa omgivningen att de klarar av svåra 
chefsuppdrag. 
 
”Fan vad orättvist det är! Det är mer okej 
för en man att göra fel.” – utbrast Kerstin. 
Det finns ett större människo- och 
relationsintresse hos kvinnor, men det kan 
hindra oss från att ta vissa risker och steg.  
Kerstin anser själv att hon har flera 
traditionellt manliga egenskaper och att 
hon ibland kan kräkas på de emotionella 
egenskaperna som hon bör ha som kvinnlig 
chef. ”Det förväntas mer av mig 
känslomässigt för att jag är kvinna, men 
eftersom man vill skapa en harmoni i 
kulturen är man därför tvungen att anpassa 
sig och ställa upp.” 
 
Är man social, har utseendet och är 
framgångsrik så har människor problem 
med dig. Ska det vara så? Har män svårt att 
acceptera en kvinnlig ledare på grund av 
att de ser henne bryta mot den invanda 
normen? 
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Alla skapar framgång på sitt sätt. 
 

en normanpassade kameleonten 
Malin gav ett exempel från hennes 

skoltid då hon endast hade 5:or i betyg och 
var på grund av det inte alls omtyckt i 
klassen. Hon gjorde då medvetet fel på 
prov i ett försök till att bli accepterad och 
passa in. Hon menar att det handlar om att 
komma till självinsikt och bygga upp ett 
bra självförtroende för att sluta bry sig om 
vad andra tycker hela tiden. Sportintresset 
hjälper en aning mot de utseendemässiga 
fördomarna. Malin diskuterar hellre sport 
med männen än bakning med kvinnorna 
under en middagsbjudning. Men då blir 
man istället ett hot för kvinnorna. ”Jag går 
inte in under normen. Jag kan tala och föra 
mig.” Malin har ständigt fått kritik för att 
inte följa normen, till exempel i valet av 
kort mammaledighet. ”Det var mitt eget 
val, som jag kommit överens med min man 
om. Kvinnor får gärna vara hemmafruar 
om det är det de vill, men de bör även 
acceptera de som inte så önskar. Hon anser 
att man inte är nöjd med sitt eget liv när 
man klankar ner på andra.” Kanske beror 
det på bristfällig sysselsättning. 
 
Även Kerstin bekräftar att det inte är 
accepterat att bryta normen och sticka ut 
eller vilja förändra, men det borde vara det. 
Man kan ha fel synsätt på verksamheten, 
men vanligtvis efterfrågar medarbetarna: 
”bekräfta oss som vi är, ge oss beröm, låt 
oss vara som vi är och låt oss arbeta som vi 
gör.” Ett exempel är en lärare som är 
normbrytare. Å ena sidan är hon ingen 
samarbetspartner, har stark legitimitet, är 

högljudd och lite aggressiv. Å andra sidan 
är hon jättebra med barnen, kreativ, 
tillämpar ett nytt arbetssätt men funkar inte 
alls i personalgruppen. ”En organisation är 
individer.” Kerstin ifrågasätter om vi vill 
bryta normen och hur viktigt det är att vara 
”annorlunda”?  
 
Ska alla gå i samma spår för att det är 
enkelt?! Är vi så rädda för att stöta oss med 
andra att vi hellre gömmer och försöker 
anpassa oss till vår omgivning? Till slut 
blir vi kameleonter som inte syns. Hellre 
ökänd än okänd? 
 
Inom klädesnormen, anser Gunilla, att det 
är accepterat att vara normbrytare, men 
förmodligen väljer alla liknande kläder för 
att bli respekterade. (Kameleonteffekten!) 
Hon påstår att det är endast i vissa fall som 
det är accepterat att bryta normen i arbetet 
men det kan vara svårt att bryta på grund 
av att arbetet ofta är styrt och förbestämt.  
 
Är det då möjligt att gå en annan väg? Är 
man dömd till ensamhet som framgångsrik, 
och dessutom snygg, ledare? Om man 
passar för bra in i rollen som kvinna, kan 
man då inte vara ledare? Har man då 
förlorat respekten hos den manliga 
majoriteten av ledare? Sen när blev snygg, 
social och framgångsrik negativa 
egenskaper? 
 
”Det är ett val hur man uppfattar andras 
attityder och hur man reagerar på dem.” 
Man kan ta illa upp av att någon rynkar 
pannan åt en, eller så gör man inte det 
menar Gunilla. Det är ett eget ansvar om 
man vill ta åt sig och ifrågasätta beteenden. 
Kan man stänga av reaktioner eller är detta 
en kompetens- och självförtroendefråga? 
 

en kommunikativa balansen 
 Enligt Malin är flera anställda inom 

hotellbranschen lågutbildade. Man kan 
generalisera att vissa yrken till stor del 
utförs av ett kön, till exempel att kvinnor är 
städerskor och män vaktmästare, men till 
stor del stämmer denna generalisering. Det 
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krävs två språk för att kommunicera med 
sina medarbetare. Man bör vara mer 
emotionell mot kvinnor, på grund av att de 
har svårare att ta kritik, lättare att falla i 
tårar och är mer långsinta vid motgångar. 
Hon anser att kommunikationen med män 
är mer konkret. De tar kritiken, går hem 
och återkommer till jobbet med ett leende. 
Det är lättare att argumentera för sin sak 
bland manliga medarbetare.  
Gunilla håller med om att det krävs flera 
språk för att nå ut till sina medarbetare. Att 
man talar med olika människor på olika 
sätt. Tillmötesgår/bemöter dem på deras 
sätt. För att kunna göra detta krävs 
erfarenhet och att man är en 
människokännare. 
 
Annika instämmer och påstår att det 
moderna ledarskapet kräver att en chef 
besitter kompetens inom olika former av 
ledarstilar. Olika medarbetare, till och med 
inom samma personalgrupp 
kräver/behöver/förväntar sig olika saker 
från chefen. Det gör att chefen måste ha en 
förmåga att vara lyhörd för var och ens 
behov och att leverera ett ledarskap som 
stimulerar varje medarbetare till att 
prestera bra resultat. Detta är en av de 
svåraste delarna i ledarskapet. En del vill 
ha stort utrymme, en del mycket 
kreativitet, andra tydlighet och struktur. 
Några vill ha en chef som bestämmer och 
talar om precis vad som ska göras. Andra 
vill ha ramar med stor frihet. En del har 
stort behov av att bli sedda, hörda och 
bekräftade medan andra bara vill veta när 
de har gjort ett bra resultat. En del vill ha 
mycket feedback medan andra tycker att 
det är otäckt. 
 
Malin tycker att ”kommunikation är det 
svåraste som finns och att livet är för kort 
för att älta saker.” Tar man saker på en 
gång blir det ingen konflikt, istället för att 
använda sig av ”strutsmetoden” – stoppa 
huvudet i sanden. Det är idioti att spara på 
saker som kan bli stora, speciellt om man 
är konflikträdd. Det slutar ofta med att man 

istället för ett samtal behöver ta itu med 
stora problem.  
 
”Det handlar alltid om information.” Man 
bör ha en öppen kommunikation, menar 
Ingela. Är man ärlig och delger 
medarbetarna all den information som man 
själv tillges, bygger man upp ett långsiktigt 
förtroende och tillit, även om det sedan 
inte blir som det var sagt. Ingela anser att 
”det enklaste jobbet är att vara ledare.” 
Förtroende får man om man vågar ta risker 
och ser sina anställda och deras behov. Om 
man, på till exempel möten, ger alla 
medarbetarna grundlig information 
behöver aldrig någon känna sig dum för att 
de inte förstår. Då är det bättre att de som 
redan förstår och har kännedom om saken 
ifråga får höra det igen. Upprepningar är 
lärdom, likt Malins jämförelse med 
barnuppfostran. ”Det är väldigt svårt att 
ändra ett beteende.” Vill man göra en 
personlighetsändring hos sig själv, eller 
hos någon annan, bör man börja jobba med 
det i ett tidigt stadium.  
 
Gunilla anser att ”det är viktigt att inte 
lyssna på skvaller.” Kontaktar en 
medarbetare mig med ett bekymmer, en 
konflikt eller ett problem som uppstått, ska 
de vara medvetna om att jag utreder saken 
och för den vidare. ”Kom inte bara för att 
dumpa skit.” De behöver inte komma till 
mig för att bara ”prata av sig”, då behöver 
de inte komma alls. 
 

en hierarkiska uppbyggnaden  
Kvinnor väljer strategier för att nå 

resultat. Kerstin ger ett exempel om en 
gymnasieskola. Skolan visar bra resultat, 
både rektorn och den biträdande rektorn är 
män. Ledningen har fått klagomål för att 
de har missat den sociala kontakten med 
sin personal. Organisationen var en tydlig 
hierarki – kommunikation skedde via några 
få mail, ledningen hade sina kontor 
belägna högst upp och längst bort i 
byggnaden, scheman planerades på annan 
ort kombinerat med golfresa. Det var ett 
stort glapp mellan personal och ledning. 
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Kerstin började arbeta på skolan och 
startade en omorganisation av 
verksamheten. Successivt skedde 
förbättringar genom många möten och 
samtal i små grupper, där alltid någon från 
ledningen var representerad i varje grupp. 
Hon anser att den personliga, kontinuerliga 
kontakten är viktig. Det är manligt att 
endast skicka ut massmail som 
kommunikationsväg. ”Det blir en rak, 
ensidig kommunikation.” Hon belyser 
vikten av, även i en decentraliserad och 
platt organisation, att behålla integritet och 
inte helt vara en i gruppen. ”Man måste 
alltid vara ledare.” 
 
Kerstin märkte att det var svårare att 
förändra de två manliga ledarna än 
personalen, på grund av de var väldigt 
konservativa och hade en stark tro för den 
centraliserade hierarkiska 
verksamhetsstyrningen. Omorganisationen 
gick ändå att genomföra smidigt och lätt 
genom att Kerstin tidigare suttit i samma 
ledningsgrupp som de båda männen på de 
ledande positionerna på skolan. De hade 
respekt för henne och hennes höga 
legitimitet ledde vägen till framgång. 
Kerstin menar att en nyckel till framgång 
är god kommunikation.  
 
Underlättar privat kännedom, att bo i en 
mindre stad (alla-känner-alla), förmågan 
att påverka andra? 
 

en moderna ledaren 
Enligt Gunilla är motivation ett 

undermedvetet verktyg för ledarskap. 
Andra relevanta faktorer är: delaktighet, att 
ta till vara på andras erfarenheter – lära sig 
av andras misstag och framgång – lyssna, 
strukturera, vara närvarande, tydlig med 
värderingar och att skapa en 
organisationskultur genom löpande samtal. 
Organisationskulturen ska genomsyra hela 
verksamheten tills det blir vardagstänk, 
”ett sätt att tänka.” ”För att få folk med sig 
krävs det en förklaring.” Varför man ska 
förändra? Vilka fördelar det finns? Många 
akademiker är inriktade på detaljer. De vill 

vara med och bestämma, samt ifrågasätter 
mycket. Samtidigt finns det ”en förväntan 
på att det ska vara färdigtänkt”. Chefens 
roll blir då att ”gå balansgången” mellan 
struktur och detalj. 
 
 Karaktärsdrag hos en framgångsrik chef 
är; tillgänglighet, tydlighet och att man vet 
vad som är bra för organisationen. 
Drivkraften till att vilja bli chef är ofta 
möjligheten att kunna påverka. Gunilla 
tröttnar lätt på de akademiska detaljerna 
och vill hellre skapa helheter. ”Man kan 
vilja väldigt mycket, men alla blir inte 
chefer.” Mod är en annan egenskap som 
krävs för att göra/ta egna beslut. Det kan 
leda till konflikter om de tagna besluten 
inte faller alla i smaken, men ibland måste 
chefen själv avgöra. ”Självkännedom gör 
att man kan kompletteras av andra.” Man 
bör ha en blandad kompetens i 
personalgruppen. Som chef ska man inte 
välja medarbetare som är lik en själv, 
endast för att det kan underlätta arbetet till 
exempel genom lika tänkande, som kan 
leda till exempelvis mindre konflikter. För 
att nå ett bra resultat bör man anställa 
medarbetare som kan komplettera chefen. 
 
Som chef kan du aldrig vara nöjd. ”Aldrig 
stanna upp, utan ha en ständig drivkraft.” 
Arbetet med att effektivisera, motivera och 
förändra är ständigt pågående. Tjänsten 
som socialförvaltningschef kan inte 
genomföras på 75 % arbetstid. ”Lika 
mycket som man måste arbeta, lika mycket 
fritid bör man ha.” Alla val är individuella. 
Gunilla valde att stanna hemma i 2 år när 
hon fick barn. Hon möttes av förståelse 
och acceptans för sina val, till exempel när 
hon behövde gå kl.16.00 för att hämta barn 
på dagis. Motsatsen till bemötandet av 
Malins val om minskad mammaledighet. 
 
En chefs främsta egenskap bör vara att 
”leda och fördela styrkor”, enligt Ingela. 
”Blåser det vindar går det bra att segla.” 
Ledning sker nästan enbart när det uppstår 
problem. ”Det är när man stöter på en 
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grynna som det visar sig om man kan 
segla.” 
 
Annika anser att det moderna ledarskapet 
kräver att chefen är oerhört trygg i sin 
person och i sin roll som chef för att 
lyckas. Hon anser att en av 
framgångsfaktorerna som chef är att vara 
sig själv. Då blir man även tydlig för 
andra. En chef som utstrålar lugn, trygghet, 
glädje och framåtanda och som kan 
förmedla det på ett klokt sätt till sin 
personal samt omsätta detta skapar 
vinnande team. 
 

en auktoritäras trädgårdsskötsel 
Under Ingelas år som ledare kan hon 

sammanfattningsvis säga att ”det viktigaste 
är att bli sedd.” Alla vill bli sedda för att 
kunna växa och utvecklas. Man kan likna 
både arbets- och privatlivet med en 
trädgård. Ledaren är då trädgårdsmästaren. 
Den finaste trädgården är den med en väl 
kombinerad blandning av olika växter som 
passar bra tillsammans. Vissa plantor och 
blommor är ömtåliga, till exempel rosor, 
de behöver mycket skötsel och omvårdnad 
för att kunna blomstra. När de väl 
blomstrar är de väldigt vackra och 
omtyckta. Stensöta är motsatsen till rosor. 
De behöver väldigt lite vatten och skötsel, 
men klarar sig bra ändå. De är inte lika 
vackra som blomstrande rosor men de är 
bra att fylla ut trädgården med. Det finns 
även solrosor som med lite för mycket 
omvårdnad lätt blir alldeles för stora och 
skymmer då de andra växterna. Under hårt 
klimat eller en omplantering 
(omorganisering i verksamheter) behöver 
rosorna mycket stöttning på grund av sin 
skörhet. De behöver mycket 
uppmärksamhet för att kunna blomstra 
igen. Vissa växter vissnar, till exempel på 
grund av hård kyla (dålig arbetsmiljö) och 
behöver då bytas ut, ersättas av nya 
plantor. Hur trädgårdsmästarens arbete 
utförs är beroende av klimat, trädgårdens 
storlek, blandningen av plantor med mera. 
Det kan likna ett situationsanpassat 
ledarskap. 

 
en motiverade pajasen 
För att få en mer motiverad personal 

krävs en bra organisationskultur. ”Om alla 
är med blir det roligare”, tycker Ingela. 
Som chef ska du kunna bjuda på dig själv 
för att föregå som ett glatt exempel, som 
att klä ut sig och ha roliga kläder på sig vid 
olika tillfällen.  
 
Skulle en man våga göra detta för sina 
medarbetare? 
 
Annika anser att en kvinnlig chef kan 
tillåta sig att spela på flera strängar i sitt 
ledarskap. Hon är dessutom öppen med att 
detta kan kallas manipulation.  En kvinna 
som är chef kan vara lite rolig och tokig. 
Det kan till och med uppfattas lite 
charmigt. En chef måste kunna motivera 
sina medarbetare för att nå resultat. Det är 
ledarens uppgift att skapa tydlighet i 
arbetet, till exempel genom att sätt upp mål 
tillsammans med medarbetarna. Då har 
gruppen något gemensamt att sträva mot 
samtidigt som de enskilda medarbetarna 
har formulerat sina mål utifrån funktion. 
Det skapar motivation.  
 

en bakomliggande 
 framgångsfaktorn 

Ingela använder inte begreppet kritik. Hon 
använder sig istället av ”kärleksbudskap” 
när hon vill förmedla positiv eller negativ 
information till medarbetarna. Hon menar 
att det handlar om att förmedla och kunna 
influera personer i sin omgivning utan att 
ge ris eller ros. ”Man vill veta vad man kan 
bli bättre på, inte vad man är dålig på.” 
Ingen människa växer och blir starkare av 
att ta hård negativ kritik som framförs på 
ett opedagogiskt sätt. Är man däremot 
medveten om, och får beröm för det man 
gör bra, blir det istället det man fokuserar 
på och utvecklar ännu mer. 
 
”Manipulation”, enligt Gunilla, kan vara 
att uttrycka sig på ett nyanserat sätt. Hon 
anser att hur man formulerar sig är relevant 
om man vill få feedback eller 

D 

D

D
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implementera idéer. Det strategiska valet 
är en viktig del för att kunna driva igenom 
idéer. I ett möte, eller samtal, mellan två 
personer kan det vara viktigt att reflektera 
över frågor som till exempel; Var sitter vi? 
Vem kallar till mötet? Vem tog initiativet? 
etc. för att nå det resultat man vill 
åstadkomma.  
  
Malin hävdar att det inte behöver vara 
dåligt att manipulera. Det kan handla om 
att sälja in nya idéer när det till exempel 
inte finns några alternativ. Man behöver 
sortera ut fördelarna, men även 
nackdelarna och vara beredd att svara om 
det efterfrågas. Vad är vinsten av 
fördelarna respektive nackdelarna? Det kan 
till exempel vara tid eller pengar. Vem får 
ta del av den eventuella vinsten? Det är en 
viktig kännedom för motivering. 
 
Annika menar att en kvinnlig chef har fler 
resurser att utnyttja i sin manipulation än 

vad en man har. En kvinnlig chef kan ha 
mer kroppskontakt med medarbetare och 
kollegor, till exempel krama om, lägga 
armen om, ta på, klappa. En man som gör 
samma sak kan uppfattas som närgången 
och lite ”kladdig” eller konstig. En 
kvinnlig chef kan till exempel ställa in en 
ros på medarbetarens skrivbord för att visa 
uppskattning. De gör inte en manlig chef. 
Hur skulle det uppfattas? En kvinnlig chef 
har större tillåtelse att visa känslor vilket 
kan användas i manipulerande syfte, menar 
Annika. 
 
Kerstin kallar det pedagogik och menar att 
man kan vädja till mannens kunskap för att 
förankra idéer.  
 
Manipulation, strategiskt val, nyanserat 
sätt, kärleksbudskap eller pedagogik? Jag 
kallar det en framgångsfaktor: den 
kvinnliga manipulationen. 
  

 
Blickar som kan styra.
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Den sanna grunden 
 
Både medvetet och omedvetet har kvinnliga kroppar blivit sedda som överdrivna, 
oförutsägbara, otäta och odisciplinerade. I Laqueurs recension av läkarhistoria likställs den 
kvinnliga menstruationen med ett brunstigt däggdjur. Det framhävs där att termen ”oestrous”, 
tidpunkten i de feminina däggdjurens sexuella period (med undantag för de högre primaterna, 
till exempel människor) där de är ”in heat”, föreslår en förväntan av ett passionerat beteende 
som laddas på de kvinnliga kropparna. (Laqueur, 1990: 31) Den kvinnliga kroppen framkallar 
därför både lust och rädsla.3  

 
”… the fear of the female sexuality that underpins so many organizational contexts…”4 

 
Radikalfeministiska aktivister har länge noterat kopplingen mellan kroppar och förtryck som 
är skild från diskussionen om genus och förtryck. Ett exempel är Dworkins (1974) liknelse 
mellan den traditionella kinesiska utövningen av bindning av fötter med det västerländska 
moderna modet med gördel, höga klackar och ögonbrynsplockning, för att inte nämna 
vaxning.5 
 

”Bodies in organizations need to be bounded, controlled and restrained.” (Brewis, 1999, 
2000; Brewis and Sinclair, 2000)6 

 
På grund av rädsla av förföljelse och/eller vedergällningar är, speciellt män, inte uppmuntrade 
till att avslöja deras feminina aspekter. Ironiskt nog är inte de kvinnliga attributen uppskattade 
på arbetsplatsen. Kvinnor som vill bli framgångsrika har därför en tendens till att låta sina 
maskulina attribut dominera. Detta får en konsekvens som innebär att både de 
mellanmänskliga samt sociala förhållandena blir psykologiskt skeva.7 Kvinnor och män kan 
vara både maskulina eller feminina i sina sätt att handla, beroende av situationen. I 
kvinnodominerande yrkesroller, till exempel inom den sociala verksamheten, kan kvinnor 
uttrycka en starkare maskulinitet än sina manliga medarbetare. Detta visar att den sociala 
konstruktionen av kön är mångfasetterad och minst sagt komplex.8     
 
En fullt utvecklad personlighet och självinsikt, tillåter olika kompletterande aspekter att bli 
uttryckta i medvetenhet och beteende. När de är förträngda i omedvetenhet har de en tendens 
till att oförväntat dyka upp som någons skugga. (Hall och Norby, 1973)9 Skuggan innefattar 
även våra fula instinkter, till exempel avund, missunnsamhet, rivalitet, girighet, lust och makt. 
Trots individens försök till att förtränga skuggan är den ihärdig och dyker upp oförutsägbart 
och destruktivt i stressiga men även i emotionella situationer. Hall och Norby (1973) menar 
att ett harmoniskt förhållande mellan det mänskliga egot och dess skugga skapar kvalitet hos 
människor, uttrycker vitalitet, kreativitet och vigör i deras personligheter. Om man stöter bort 
skuggan tenderar det att förvränga och platta till personligheten, på samma sätt som det kan 
oskadliggöra en individs känsla för irrationella emotionella reaktioner. En huvudsaklig 
uppgift i livet är att lära sig att känna igen de aspekter av oss själva som kontaminerar vår 
uppfattning av andra. Att känna igen våra svaga och mörka karaktärsdrag, dem som vi ofta 

                                                 
3 Brewis, J. Linstead, S. Boje, D. & O´Shea, T. (2006), s94 
4 Ibid, s.93 
5 Ibid, s. 94 
6 Ibid, s.95 
7 Ibid, s.98 
8 Lind, R. (2003), s.206 
9 Brewis et al., (2006), s.98 
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försöker dölja för andra, hjälper oss att utveckla en större förståelse för våra mellanmänskliga 
relationer.10  
 
För att uppnå individualitet krävs det att man uppskattar även obehagliga egenskaper hos sig 
själv, på grund av att det ofta syftar till ett igenkännande av vår självupptagenhet och andra 
mindre hedervärda impulser. De flesta människor är inte redo att uppnå den process som leder 
till individualitet förrän någon gång i medelåldern. Fram till dess är vi infångade i, och våra 
psyken är influerade av, den dominanta kultur som omger oss (Young- Eisendrath, 1995). För 
både män och kvinnor är processen till individualitet viktig för den psykologiska 
utvecklingen. Det är processen som leder oss till att känna igen och förstå vår egen 
motsägande natur, som identifierar och balanserar våra medvetna och omedvetna impulser. 
Den grundläggande komponenten av individualitet är processen att förstå vår kontrasexualitet, 
vilket är den omedvetna andra-könet personlighet.11 Kvinnor är kapabla till att leda lika 
patriarkiskt som män. De är till och med ofta striktare och mer disciplininriktade än män.12 
Framgångsrika kvinnor i organisationer är de som har antagit och införlivat det maskulina 
sättet att arbeta och leda. Dessa kvinnor är ofta ”pappas lilla flicka” och avspeglar sina pappor 
för att söka deras godkännande.13 För att få bekräftelsen har de lärt sig hur man uppträder, 
både professionellt och privat (Woodman, 1985, 1990).14 
 
Båda könen bär med sig egenskaper som avundsjuka och fruktan för den andra, känslor som 
formar psykiska barriärer, speciellt då de båda könen interagerar med varandra.15 När kvinnor 
med självförtroende står upp för sig själva finns det en risk att de förstör sina manliga 
kollegors moderskomplex. Män som är fast i ett moderskomplex är fängslade vid makten av 
förebilder.16 
 

”Folk säger ofta att världen skulle vara så mycket bättre om den styrdes av kvinnor. 
Men kvinnor har lika många brister som män. Det är bara det att deras brister är 

annorlunda. Så sanningen är den att världen inte skulle vara bättre om den styrdes av en 
kvinna, den skulle vara bättre om den styrdes av rätt kvinna. När män tävlar eller slåss 
strävar de bara efter att bevisa sin manlighet eller försvara sin stolthet. Men kvinnor 

kategoriserar inte saker på samma sätt. Våra handlingar speglar hela våra jag, vår stolthet 
och värdighet. För de flesta av vår sort är en annan attraktiv kvinna att betrakta som en 

konkurrent eller ett hot.”17 
 
Lisa A. Zanetti beskriver Wolff´s (1995, 2000) ekande beundran av filosofen Walter 
Benjamins arbete, och drar slutsatsen att en speciellt kraftfull analys är resultatet av samspelet 
mellan självbiografi och kritik. Det finns en medvetenhet i flera akademiska arbeten som 
beskriver en efterfrågan av en motvikt till den teori som tillämpas. Allt för ofta syns ett 
borttag av uppgifter som gör att texten blir generaliserande och opersonlig.18 Som motvikt till 
mina samtal med olika kvinnliga ledare har jag därför valt att studera en självbiografi av 
Jenna Jameson. Historien som beskrivs visar hur Jenna, redan som tonåring, valde att ta 
sängvägen till att bli vår tids största porrstjärna. Berättelsen handlar om en amerikansk flicka 
                                                 
10 Brewis et al., (2006), s.99 
11 Ibid, s.99 
12 Ibid, s.111-112 
13 Ibid, s.112 
14 Ibid, s100 
15 Ibid, s.100 
16 Ibid, s.113 
17 Jameson, J. (2004), s.80 
18 Brewis et al., (2006), s.100 
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som växer upp under svåra förhållanden och med sina egna förutsättningar tar sig fram till att 
bli en megastjärna som startar sitt eget produktionsbolag, ClubJenna. I självbiografin Att 
älska som en porrstjärna, en sedelärande berättelse är inte Jenna blyg med att beskriva de 
manipulativa knep hon har använt sig av genom åren för att komma dit hon är idag. I ett 
exempel är hon 16 år och inne på en tatuerarsalong. Hon ser skylten där det står ”18 år eller 
äldre”, ignorerar den och försökte dölja sin tandställning genom att spänna läpparna över 
tänderna. Sedan lutade hon sig över disken så att tatueraren kunde se hennes bröst, i ett försök 
till att han inte skulle ifrågasätta hennes ålder. ”Jag vill ha två hjärtan”, sa hon. ”Var”, frågade 
mannen. ”På skinkan”, svarade hon nervöst. ”Inga problem”, sa han. ”Följ med här.” Jenna 
var förvånad över att det gick så lätt.19 
 

 
Porrchef? 

 
”The power of the feminine is immense in the psychic economy of men.” (Hollis, 1994:30)20 

 
Vi börjar alla vår färd från kärlet av en kvinnas kropp; på grund av det kan mödrar ses som en 
källa till makt och en förvirrad psykisk energi. Män har ett omedvetet ohyfsat sätt att se på 
kvinnor; “-my mother had breasts; therefore, you are like my mother, and you are to be 
feared” (Hollis, 1994). Fäder gestaltas som stamfadern, som står för det rationella tänkandet, 
kontroll och disciplin, men även tyranni och fruktan.21 Trots det tidigare beskrivna, kan det 
ses som förvånande, att den förebild som framkallar mest ångest och rädsla är modern och 
inte fadern. När relationen med modern är väl vårdad och varm, är vi mer belåtna med livet.22  
 
Kvinnor som vägrar anpassa sig till normen och den befintliga kulturen, kan ofta ses som mål 
för psykiska, emotionella, och finansiella vedergällningar. Den kvinnliga kroppen är alltid en 
potentiell professionell förpliktelse. Detta är en anledning till att kvinnor ständigt kontrollerar 
                                                 
19 Jameson, (2004), s.19 
20 Brewis et al., (2006), s.102 
21 Ibid, s.101 
22 Ibid, s.102 
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sina kroppar, speciellt på arbetet. De är ständigt vaksamma över sin vikt, bröstens synlighet, 
osofistikerade kläder, framträdande, känslor etcetera.23  
 
”Män drivs ofta av maktbegär. De värderar sina liv efter sina bedrifter. Kvinnor drivs mer av 

relationer.”24 
 
Grundläggande teorier som tolkats av Brewis et al., speciellt de av Hertzberg och Maslow, 
visar att en stark organisationskultur bör ha sina värderingar om positivism och individualism 
synliga för aktörerna i verksamheten för att få dem motiverade. Dessa klassiska 
motivationskoncept visar allt för sällan drivkrafter som åtrå och passion. Åtrå är en 
underliggande styrka som motiverar oss till att agera. Passion är en drivkraft både som 
välbehag och smärta.25 Åtrå är en kreativ styrka som producerar motivation. För att kunna 
förstå vad som motiverar oss behöver vi få en förståelse i vad vi åtrår.26 
 

”Motivation does not exist a priori but instead is a derivative of desire.”27 
 

“… ledarskap och förförelse är samma sak…”28 
 
Ledarskap är en påverkansprocess som sker i ett ojämlikt förhållande där ledarens roll är att 
ha ett starkt inflytande på sina underordnade.29 Weber (1947) visade i sin teori om att 
människor frivilligt lyder personer med auktoritet, så länge de får känna legitimitet.30   
Förutom att ledarskap är en påverkansprocess så är det även en komplex social process, där 
organisationen blir styrd av olika uppfattningar och tolkningar.31 
 
Rolf Lind (2003) beskriver svårigheter, speciellt i könsrelaterade frågor, som styrs av 
människors ”vardagsuppfattningar”. Det är känt att kvinnor inte finns representerade i samma 
utsträckning som män på chefspositioner, främst på toppnivå, i både Sverige och resten av 
västvärlden. Detta förklaras dels med att kvinnor saknar mod, ambitioner, väljer fel utbildning 
eller prioriterar barn och familj. Dels förklaras det även med att kvinnor hålls utanför 
stödjande kontaktnät, motarbetas av erfarna ledare eller diskrimineras vid anställning och 
befordran. Kvinnor och mäns olika möjligheter på arbetsmarknaden styrs av könsstereotypier 
- generaliserade föreställningar om vad som är manliga respektive kvinnliga egenskaper.32 
 
Lind har tagit del av Henry Mintzbergs intensivstudie av fem företagsledare som publicerades 
på 1970-talet: ”The Nature of Managerial Work”. Studien visar ledningens varierande roller 
för att kunna driva verksamheten mot dess mål. Tre rollkategorier beskriver ledningsarbetets 
innehåll; interpersonella, informationshanterande och beslutsinriktade. I den första 
rollkategorin är ledningen en symbol för organisationen och ska agera som en företrädare. De 
står för verksamhetens styrning, kommunikation och motivation. Social förmåga och 
kommunikativ kompetens är här viktiga ledaregenskaper. Den informationshanterande rollen 
beskriver vikten vid att ledare tar emot, analyserar och förmedlar information både internt och 
                                                 
23 Brewis et al., (2006), s.111 
24 Jameson, (2004), s.17 
25 Brewis et al., (2006), s.20 
26 Ibid, s.23 
27 Ibid, s.23 
28 Wahl, A. Höök, P. & Holgersson, C. (1999), s.73 
29 Alvesson, (2005), s.145 
30 Bolman, L. & Deal, T. (1997), s.334-335 
31 Alvesson, (2005), s.146 
32 Lind, (2003), s.199 
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externt. Mintzberg beskriver tre olika informationshanterare; övervakare, 
informationsförmedlare samt talesman. Det ställs här krav på ledarens analytiska kapacitet. 
Den tredje huvudkategorin står för ledningens auktoritet och formalitet i verksamheten. Det 
krävs att ledningen har insikt i viktiga förutsättningar för beslutsfattande, så som 
maktrelationer inom och utanför organisationen. Det kan till exempel handla om 
projektledning, konflikthantering, resursfördelning samt kompetensutveckling.33   
 
Svårigheter med att standardisera ledningsarbete grundar sig i situationsspecifika och 
mångfasetterade uppsättningar aktiviteter i organisationen. Flera kontinuerligt föränderliga 
förhållanden formar ledningsarbetet, till exempel företagets situation, verksamhetens art 
etcetera.34 Lind förklarar dessa svårigheter med att ledarskap, både teoretiskt och empiriskt, 
präglas av dubbelhet. Det är en balansgång som innefattar att man som ledare bör behärska 
både rationalitet och irrationalitet, analys och handling, systematiskt ordnande och kreativt 
nyskapande, kollektivt och individuellt handlande med mera. Förmågan att besitta dessa 
dubbla egenskaper är en förutsättning för att kunna leda den mångtydiga och komplexa 
organisationen.35 
 
Värderingar och föreställningar har alltid varit aktuella faktorer i en organisation. Under det 
senaste decenniet har de medvetna försöken till att använda värderingar som 
kommunikations- och ledningsverktyg ökat. Denna expressiva aktivitet fokuserar på att 
påverka och ge uttryck för verklighetsbilder, meningar, värderingar etcetera.  Det expressiva 
ledarskapet synliggör sig i olika organisationskontexter som det visionära ledarskapet, 
identitetsprogram, att leda med värderingar, värdebaserat ledarskap med flera.36 För att 
definiera verksamhetens föreställningar och värderingar i den idémässiga världen används 
olika etiketter, berättelser och metaforer. Man kan därför likna det expressiva ledarskapet med 
retorisk aktivitet.37 
 

”Det expressiva ledarskapet kan således beskrivas som en styrning av den idémässiga 
världen genom påverkan genom olika typer av symboler.”38  

 
Enligt Alvessons, och även Linds (2003), tolkning av Smircich och Morgan (1982) är 
ledarskap en kulturpåverkande aktivitet. De uttryckte det som the management of meaning, 
”styrning av innebörder”. Detta innebär att ledarskap har förmågan att påverka kulturella 
yttringar, till exempel värderingar, normer, gemensamma uppfattningar om mål. Ledarskapets 
inflytande på organisationskulturer yttrar sig i det gemensamma fastställandet eller 
förändringen av idéer och uppfattningar.39 Organisationer är även styrda av allmänna 
kulturella värderingar. Medlemmarna i organisationen bär med sig värderingar från sin 
utbildning, tidigare arbetsplatser och även intryck från situationer i privatlivet som påverkar 
organisationskulturen. En chef är extra utsatt och uppmärksammad i sina handlingar samt 
beteende, på grund av att den grundläggande tanken är att det bör stämma överens med de 
grundläggande normer som skapats av ledaren själv, medarbetarna och samhället.40  
 

                                                 
33 Lind, (2003), s.21-22 
34 Ibid, s.36 
35 Ibid, s.44 
36 Ibid, s.51 
37 Ibid, s.56-57 
38 Ibid, s.54 
39 Alvesson, (2005), s.164 
40 Ibid, s.166 
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Då föreställningsvärlden hamnar i centrum betraktas chefen som en kulturpåverkare. 
Ledarskapets fokusering är riktat mot att få medarbetarna att handla enligt deras önskan. Detta 
sker genom övertalning och inte tvingande. Det är viktigt att se medarbetarnas frivilliga 
godkännande av ledarens makt eller inflytande. För att få medarbetare att följa vissa normer, 
och värderingar krävs ett positivt inflytande som kan beskrivas som indoktrinering eller 
manipulation.41 
 
”Förvisso inrymmer ledarskap mycket annat, inklusive tvång, som ledarskapsforskningen har 
en tendens att definiera bort genom att säga att det inte handlar om ledarskap, utan om något 

annat: som byråkratisk ledning, chefskap, maktutövning etc. I stället riktas intresset mot de 
positiva, övertalande, entusiasmerande inslagen.42 

 
Genom tvång kan man få medarbetare att bete sig på ett önskvärt sett, men man kan inte 
genom tvång få dem att verkligen ärligt anamma vissa normer, värderingar eller trossatser. 
Det krävs då istället ett starkt inflytande, vilket kan beskrivas som manipulering eller 
indoktrinering.43 

 
 
 

 
Trebarnsmor och supermodell. 

 
 ”Hon är ung, hon är chef och hon är snygg. Trebarnsmor och doktor i näringslära, 

dessutom. … Hög stresströskel och hårt arbete har banat vägen för den snabba karriären. 
Utan att något av kvinnligheten behövt offras. Tvärtom. Chefen med blond hästsvans och 

kortkort bejakar förmågan att vara lyhörd, intuitiv och ödmjuk.” (Timmen 1996)44 

                                                 
41 Lind, (2003), s.159 
42 Ibid, s.159 
43 Ibid, s.159 
44 Wahl et al., (1999), s.89 
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Tolkningen av kvinnor 
 
Det moderna ledarskapet finns i varje ledare, men är framgångsrikt beroende på om det är 
anpassat till den aktuella situationen; miljön, medarbetarna och kulturen. Kerstin varnar för att 
vara 100 % anpassningsbar, då hon menar att det kan uppkomma svårigheter med att leda och 
styra. Hon beskriver bilden av den perfekta ledaren som drivande. Man får aldrig nöja sig som 
chef. Man bör ha en ständig drivkraft till att effektivisera, motivera och förändra. Kerstin 
understryker också vikten av att som ledare ha förmågan att agera observatör. Malin menar att 
som observatör lär man sig att läsa människor, för att sedan kunna bemöta samt kommunicera 
med dem på bästa sätt. Hon anser att kommunikation är det svåraste som finns. Det krävs 
flera olika språk för att nå ut till sina medarbetare, något som även Gunilla håller med om. För 
att välja rätt språk för en medarbetare krävs det erfarenhet och att man är en 
människokännare. Ärlighet är en annan viktig del i ledarskapet. Ingela anser att man bygger 
upp ett långsiktigt förtroende och tillit, mellan ledare och medarbetarna, om man är ärlig och 
delger medarbetarna all den information man själv tagit del av. Annika menar att det krävs av 
en modern ledare att en chef besitter kompetens inom olika former av ledarstilar. Hon anser 
att en av framgångsfaktorerna är att vara sig själv, för att kunna vara tydlig mot andra.   
 
Andra viktiga faktorer som, enligt kvinnorna, beskriver det moderna ledarskapet är: 
delaktighet, att ta tillvara på andras erfarenheter, lyssna, strukturera, vara tillgänglig, tydlig 
med värderingar, skapa en organisationskultur, mod som krävs för att ta egna beslut, lugn, 
glädje och framåtanda. Ingela anser att en ledares främsta egenskap bör vara att leda och 
fördela styrkor. De faktorer som kvinnorna ständigt återkom till var erfarenheter och 
självinsikt. För att nå självinsikt krävs ett starkt självförtroende och erfarenheter. Detta leder 
till en kontinuerlig utveckling som ledare. 
 
Jämställdheten ökar, men än idag inom banken, skolan och den sociala verksamhetens värld 
är män i majoritet på de högre posterna. Malin och Ingela förklarar detta genom att kvinnor är 
fega, samtidigt som män tar chanser. Anledningen till kvinnors feghet är rädslan för att 
misslyckas. Kvinnor behöver arbeta hårt och visa resultat för att förtjäna legitimitet på en 
ledarskapstjänst. Något som män oftast får på en gång. Det handlar om att våga och vilja, 
något som Ingela anser att kvinnor börjar göra.  
 
En viktig ledaregenskap är att kunna ge sina medarbetare stöd och känslan av trygghet att 
våga ta chanser. Malin berättar att eget ansvar motiverar medarbetarna. Hon jämför 
personalhantering med barnuppfostran. Med det menar Malin att man bör ge sina medarbetare 
respekt för att kunna bli bemött med respekt tillbaka. För att ge medarbetarna den energi och 
uppmuntran som motiverar dem till att göra ett bra arbete ska man inte visa att man själv har 
en dålig dag, utan leva som man lär. Ingela anser att den viktigaste motivationsfaktorn är att 
bli sedd. Alla vill bli sedda för att kunna växa och utvecklas, både i sin arbetsroll men även 
som människa. Hon menar att man får ett förtroende om man som ledare själv vågar ta risker 
och ser sina medarbetare och deras behov. Detta är stommen för en bra organisationskultur, 
som ligger till grunden för en motiverad personal.  
 
Gunilla beskriver motivation som ett undermedvetet verktyg för ledarskap. Kommunikation är 
ett verktyg för att motivera. Kerstin anser att man bör ge positiv kritik till en medarbetare 
inför andra, och på så sätt få den människan att växa, medan man ska ta negativ kritik mellan 
fyra ögon för att inte sprida en negativ anda i personalgruppen. Ingen människa vill veta vad 
man är dålig på, utan istället vad man kan bli bättre på, påstår Ingela. Hon kallar kritik för 
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kärleksbudskap. Det finns pedagogiska sätt att framföra kritik på så att medarbetarna kan växa 
istället för att brytas ner. Hon anser att om man fokuserar på det man gör bra kan man 
utvecklas ännu mer. Annika framhäver att man som chef bör skapa en tydlighet i arbetet. 
Detta kan ske genom att man gemensamt sätter upp mål, både chef och medarbetare. Att 
personalgruppen har gemensamma mål samtidigt som varje enskild person har individuella 
mål leder till en ökad motivation. Hon anser att en chef måste kunna motivera sina 
medarbetare för att kunna nå resultat. 
 
Kommunikation är viktiga delar i det moderna ledarskapet och hur man motiverar sina 
medarbetare. Kommunikationen kan ske på olika sätt: öppen i grupp, mellan två personer och 
speciellt viktigt är hur man förmedlar kommunikationen. Ingela framhävde sina pedagogiska 
kärleksbudskap och Gunilla menar att manipulation kan vara att uttrycka sig på ett nyanserat 
sätt. För att kunna göra detta krävs ett strategiskt val. Det strategiska valet är noggrant 
uträknat för att kunna driva igenom idéer. Malin menar att det inte behöver vara negativt att 
manipulera. I vissa fall finns inga alternativ och då behöver man sälja in det enda lösningen. 
Annika anser att en kvinnlig chef lättare kan använda manipulativa knep i sitt ledarskap än en 
manlig. En kvinnlig chef har större tillåtelse att ”spela på fler strängar”, till exempel att 
använda kroppskontakt, visa känslor, gester och utnyttja den strategiska inkompetensen. Den 
kommunikativa, pedagogiska manipulationen uttrycker sig i undermedvetna och medvetna 
strategiska val. 
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Den kvinnliga chefen – under ytan 
 
Framgångsrika, kvinnliga ledare har inte vunnit på lotto för att få sin chefsposition. Det krävs 
ett stort självförtroende, en stark vilja och självinsikt för att de ska kunna konkurrera med 
männen om ledarpositionerna och dessutom göra det med bravur. Den svaga sidan av kvinnan 
klarar inte att stå upp mot den kvinnliga konkurrensen, med dess avundsjuka och 
missgynnsamhet som vi naturligt bär med oss. Hon släpper då sin fokus på sina mål för att 
istället lägga energi vid att försöka sänka andra för att kunna höja upp sig själv. Vilken tur att 
dessa negativa sidor hos oss kvinnor existerar! De hjälper oss att bli motiverade och få en 
drivkraft till att nå våra mål. För att uppnå detta krävs det att man har nått en medvetenhet om 
sina negativa sidor, för att kunna hantera dem och omvandla dem till något positivt. Mår man 
bra i sig själv, med ett starkt självförtroende och självinsikt, har man inget behov av att 
försöka trycka ner andra. Man kan då istället välja vilken kritik, eller struntprat, man vill 
lyssna på, ta åt sig av, ta lärdom av eller rycka på axlarna åt. Alla erfarenheter formar oss och 
bör tas tillvara på. Man lär sig av sina med- och motgångar. Ledarskapet formas av kompetens 
som ett resultat av förmågan att ta tillvara på erfarenheter. 
 
Kvinnor är anpassningsbara i sitt ledarskap. Erfarenheter har lärt oss att manliga egenskaper, 
så som sportintresse, rak kommunikation och ett patriarkiskt ledarskap, är faktorer som ger 
respekt och acceptans. Om dessa egenskaper är något man har, eller bara påstås sig ha, för att 
nå framgång kan vara beroende av om man är medveten eller omedveten om ens manipulativa 
kapacitet. Uppträdandet avslöjar om du är en anpassningsbar skådespelerska eller inte.  
 
Värderingar, mode, ideal och förutsättningar är bara några saker som styrs av den 
internationella ledaren; normen. Normen bestämmer hur du ska tänka, bete dig, klä dig 
etcetera. Flera ledare beskriver vikten av att ha mångfald i en organisation. Ett svagt 
självförtroende leder till att man vill passa in och det finns då en rädsla för att bli utstött 
genom att vara annorlunda. Så länge normen styr missgynnas mångfald och kreativitet, som 
senare negativt påverkar produktiviteten. Om det är ledaren som bestämmer 
organisationskulturen och därmed har stor makt att påverka normen anser jag att denna istället 
bör uppmana till nytänk. Det handlar inte om att genom revolt gå mot strömmen och vara en 
normbrytare, den enda utstickaren. Istället bör man bygga upp självförtroenden för att minska 
det mänskliga beroendet av relationer. Varför är människan beroende av relationer och 
ständig bekräftelse? Är vi flockdjur som endast känner trygghet i en homogen grupp? Blir 
man ensam och utanför flocken i ett individperspektiv som snygg, social och framgångsrik? 
Jag tror inte att starka kvinnor drivs av relationer utan att de, precis som männen, motiveras 
av sina bedrifter. Att ha en brinnande passion för det man gör, kunskap inom sitt område, att 
delmål blir avklarade, både inom privat- och arbetslivet, leder till en positiv anda som lätt 
smittar av sig. En god miljö att befinna sig i ökar produktiviteten, och stimulansen minskar 
risken att fastna i små, obetydliga relationskonflikter. För att normen inte ska kunna ta fäste 
krävs en medvetenhet om den rådande normen – iaktta, värdera och kommunicera den. Den 
får aldrig fäste och förmågan att påverka oss om man vågar stirra den i ögonen. Jag är 
medveten om att normen finns där. Jag är medveten om att den påverkar andra, men mig 
kommer den inte åt. 
 
Det är viktigt att ha kunskaper om omvärlden, aktuell forskning och utveckling (både inom 
ledarskapsområdet och sitt verksamhetsområde), mänsklig utveckling etcetera. Det är minst 
lika viktigt idag med insikt och självreflektion, medvetenhet om sina svagheter och styrkor, 
att vara fysiskt och psykiskt närvarande i sitt ledarskap. Annars blir man inte särskilt trovärdig 
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i medarbetarnas ögon. Det moderna ledarskapet kräver mycket eftersom grundbulten är att du 
ska ha koll på dig själv i relation till omgivningens behov och förväntningar, samt att helt 
enkelt vara dig själv. Något som de flesta arbetar hela livet med att få till oavsett om de är 
chefer eller inte. 
 
Du måste vara motiverad och verkligen tycka om ditt arbete som chef. Om inte chefen är 
motiverad hur ska då medarbetarna bli det och varför ska de då vara motiverade? Som chef 
måste man visa att arbetet är viktigt, stimulerande och utmanande både för en själv men också 
för medarbetarna och att kunna kommunicera det till medarbetarna. Motivation tror jag är 
drivkraften till all utveckling. Detta är en punkt som inte går att fejka. Det lyser igenom. 
Därför är det viktigt att vara sann mot sig själv. Som chef måste man även stimulera 
medarbetarnas motivation på olika sätt. En del är mer självmotiverande än andra. 
 
Få ledare skulle öppet säga att de manipulerar i sitt arbete. Då skulle de framstå som korkade, 
oärliga, hemska människor som man inte kan ha förtroende för. Men visst finns det visst mått 
av manipulation i ledarskapet liksom i all övrig mellanmänsklig aktivitet. För att kunna 
genomföra till exempel olika förändringar som chef så måste man arbeta fram/utveckla olika 
strategier för att nå målet. Gränsen mellan manipulation och strategiarbete tycker jag är 
hårfin. Två namn med olika dignitet för samma sak. 
 
Att kontinuerligt bedriva en god kommunikation med sina medarbetare kan minska 
missuppfattningar och konflikter. Att finnas till hands och vara lyhörd ger tillfredställelse för 
medarbetarnas behov av att bli sedda och det ökar deras förtroende för sin ledare. Detta kallas 
för pedagogik. Att långsiktigt planera för vad som ska ske i organisationen och att 
kommunicera syfte och mål, ge medarbetarna individuella mål, samt hjälpa dem finna åtrån 
till motivationen att nå dit, kallas strategi. Att kunna använda sina samlade resurser och sin 
kompetens för att få andra att göra det man vill kallas den framgångsrika, moderna, kvinnliga 
manipulationen. 
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Bilaga 1. 
 

Vägen till framgång kallas blondin 
 

”Det är en konst att vara strategiskt inkompetent. Att undvika att lära sig saker är vägen till 
framgång.”45 

 
Det handlar inte om att misslyckas, utan om att framstå som inkompetent inom vissa områden 
för att inte behöva utföra vissa specifika arbetsuppgifter. Framgången ligger inte i att vara 
oskicklig, utan att framträda som det. Att kunna välja ett selektivt minne angående vissa 
uppgifter är en livsnödvändig förmåga, påstår personalchefen Steven Crawley i The Wall 
Street Journal. När han blir tilldelad en arbetsuppgift som han inte vill genomföra ställer han 
frågor som försöker bevisa hans inkompetens på området. Till exempel; ”Kan du visa mig hur 
man gör det?” Det resulterar i att kollegor väljer någon annan till att utföra arbetsuppgiften. 
Att ”spela blond” syftar inte i att misslyckas med sin strategi, utan att göra en succé av 
misslyckandet. Detta är ingen svår taktik att utnyttja på arbetsplatsen. Ber någon dig att 
brygga kaffe i den nya maskinen, laga datorn eller kopieringsmaskinen är svaret att ge en 
frågande blick, som om någon frågade dig om Nicaraguas huvudstad, och uppgiften går 
genast vidare till någon annan.46 
 

”Det finns inget värre än att lyckas för bra med något man inte vill fortsätta göra.”47 
 

Det finns ofta sätt att fuska sig igenom olika uppgifter, både i skolan, arbets-, och privatlivet. 
Jag anser att gymnasiet var det ultimata stället för att utnyttja sin blondhet, framförallt för 
tjejer. Flera lärare har en större förståelse för att man inte hinner plugga till provet, lämna in 
uppgiften, komma i tid till lektionen etc. om man blinkar med ledsna hundögon, snurrar med 
fingret i de blonda lockarna och ursäktar sig genom att man inte förstod uppgiften, eller hur 
den skulle lämnas in, att man pluggat på en annan del än den aktuella, eller att man inte hittar 
genom skolans korridorer till rätt klassrum. ”Hallå! Man känner sig som Alice i Underlandet i 
dessa labyrinter.” Vet man hur man bör agera och uppträda i dessa situationer är det lätt att få 
lärarens förståelse och medkänsla. 
 
Kön till den hetaste nattklubben är ett annat exempel. Svida om till den nya hetaste outfiten i 
garderoben. Gå fram till vakterna med attityden och självförtroendet, att de precis som du 
förstår att kön är till för de lite sämre människorna och att du därför inte borde stå i den. 
Funkar inte det finns det alltid blonda frågor som till exempel; ”Jaha, har ni kösystem här?” 
eller ”Jag trodde att det här var kön?” Förmodligen ser de hur vilseledd du är och med 
sympatier för din blondhet får du gå in. Man behöver inte vara snyggast för att vara blondast. 
(Detta fungerar med en viss reservation för småstäder med ett enormt Stockholm- och 
Stureplanskomplex). 
 

                                                 
45 The Wall Street Journal 
46 http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5c04%5c22%5c8598 
 
47 Anonym 
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På arbetsplatsen utnyttjar chefer den strategiska inkompetensen genom att framstå som 
alldeles för upptagna och betydelsefulla för att utföra ”smutsjobbet”. På detta sätt behåller de 
sin makt och status. Även de nyanställda använder sig av denna taktik. Man skulle kunna tro  
 
att en nyanställd vill visa framfötterna och på ett skickligt sätt genomföra alla de uppgifter 
han/hon blir tilldelade. Istället undviker även de ”smutsjobbet” och befinner sig då i en 
position där de kan skaffa sig makt genom att utnyttja sin arbetstid till att fokusera på 
viktigare uppgifter som ger tydliga resultat.48 Cheferna ser endast det positiva resultatet och 
inte den blonda medarbetaren som inte kan brygga kaffe. 
 
 Denna metod fungerar även i privatlivet, mellan par, sambor, makar med flera. Om man 
medvetet torrkokar potatisen, missförstår inhandlingslistan, vattnar sönder blommorna, 
blandar vit- och kulörtvätt, hämtar fel barn på dagis, blir resultatet att man inte längre får 
förtroendet att utföra dessa uppgifter.49  
 
De mest framgångsrika människorna har förmågan att agera blond. Någon gång, om inte flera, 
blir högt uppsatta chefer, presidenter, till och med påven, anklagade för någon form av 
inkompetens. Den vanliga människan vill gärna se dessa framgångsrika personer misslyckas, 
på grund av den mänskliga avundsjukan, och uppmärksammar därför deras brister. Är det 
verkligen blondiner som människor driver med, eller är det blondinerna som driver med oss? 
Alla människor är mer eller mindre perfekta och framgångsrika, beroende av hur väl de kan 
det strategiska spelet med att framstå som inkompetent. 
 
 
 
 

                                                 
48 http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5c04%5c22%5c8598 
 
49 Ibid 
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Bilaga 2. 
 

Samtalsmaterial 
 
Vem hon är och vad hon gör..?  
 
Vad har hon för position? 
 
Hur länge har hon varit i branschen? 
 
Hur länge har hon varit ledare? (Haft en chefsroll?) 
 
Hur gör man karriär?  
 
Vad är drivkraften till att bli chef? 
 
Vad krävs det för att utöva modernt ledarskap?  
 
Vad/Vilka egenskaper och verktyg underlättar? 
 
Är det accepterat att en kvinnlig chef ”sticker ut”? 
Är det okej att vara grov? (skratta högt, dra skämt, föreslå bastu/öl) 
- Är det inte okej för en kvinnlig chef men för en manlig, på grund av att medarbetarna vill 

vara homogena med en kvinnlig chef? 
- Finns det en acceptans i att vara för manlig? Eller får man varken vara prinsessa eller 

”karl-aktig”? 
 
Vad innebär det som kvinnlig chef att bära sexistiska kläder och vara välvårdad? (make-up, 
hår, naglar) 
- Betyder det att man mest tänker på sig själv? 
- Finns det någon norm? (motverkar normen valet av tajta kläder och utsläppt lockigt hår?) 
 
På vilka sätt kan man sticka ut och vara normbrytande på arbetsplatser med homogena 
kläder? Spelar det någon roll? 
- Arbetsledare på byggarbetsplatser; har kostym under reflexvästen. 
- Införa ”mys-måndagar/fin-fredagar i skolan. 
 
Vad finns det för skillnader mellan chefer och deras medarbetare i klädesval på arbetsplatsen? 
- Swedbank; männen ”på golvet” har kostymbyxor och skjorta (ibland slips), de på ovan 

våningen har alltid slips och kavaj.  
Företag med en tydlig hierarki, centraliserat styre, har de tydligare skillnader? 
 
Vilka tydliga skiljaktigheter finns det mellan kvinnliga och manliga chefer i deras vardagliga 
handlingar, t.ex. deras sätt att formulera ett mail? 
- kvinnliga ”massmail” (skriver allt och lite till för att inte missa något) vs. mannen väljer 

det viktiga, mer konkret. 
 
Vilka ”manliga” drag finns det hos kvinnliga chefer?  
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- Är de mindre relationsbenägna än de kvinnliga medarbetarna? 
- Har kvinnliga chefer manliga attribut? 
- Är de manliga cheferna känslomässiga? 
 
Hur motiverar man sig själv som ledare samt sina medarbetare? 
 
Vilka ”knep” finns det för att nå ut med sitt ledarskap och påverka och motivera folk? (De 
manipulativa sätten) 
 
Vilken roll spelar sådana saker som det talas väldigt tyst om i litteraturen? Det tabubelagda 
manipulationsområdet? 
 
I vilka sammanhang kan det hända att man manipulerar sina medarbetare på något sätt? 
Positivt vs. Negativt.  I vilka situationer? Hur yttrar det sig? 
 


