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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns en könsskillnad i hur en kvinna respektive 

man i ledande position i en mansdominerad bransch bedöms som förebild, ledare och chef. 

Den teoretiska utgångspunkten är tanken om socialt konstruerade normer om kön och hur 

dessa påverkar tankar om hur kvinnor och män bör vara. Könsnormer kopplas till 

könsmaktsordningen, homosocialitet och fenomenet competence-likeability dilemma, begrepp 

som antas komma i uttryck som könssegregering på den svenska arbetsmarknaden. 

 

Detta undersöks genom en vinjettstudie där datamaterialet har samlats in från studenter vid 

samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet samt teknologistuderande vid 

Kungliga Tekniska högskolan. Materialet används för att analysera och jämföra kvinnor och 

mäns och också samhällsvetare och teknologers tankar om kvinnliga och manliga karriärister.  

 

Av studien framgår att framför allt kvinnor och teknologer är mer positivt inställda till den 

kvinnliga karriäristen än till den manliga i aspekter så som bra förebild, förälder, mentor och 

chef. Resultatet ger därmed inte stöd åt tidigare forskning och teorier, vilket kan tyda på en 

förändring av normer som råder kring kön i arbetslivet. Då denna studie är relativt liten 

föreslås framtida forskning fortsätta undersöka normer om kön i större skala på den svenska 

arbetsmarknaden för att få en bättre bild av den förändring som tycks vara pågående. 
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Inledning 

Vårt biologiska kön påverkar våra möten med andra, de förväntningar vi själva och andra har 

på oss och de möjligheter vi får genom livet (Fägerlind, 2009). Könsroller och könsnormer 

har varit fokus för forskningen sedan kvinnorna kom ut på arbetsmarknaden och 

representerades i större utsträckning även i vetenskapen. Denna typ av forskning kopplas ofta 

ihop med genus och fokuserar på kön som socialt konstruerat. Dessa studier pekar på att 

kvinnor enligt normen anses ha relationsorienterade egenskaper som empati och 

omtänksamhet medan män anses vara handlingskraftiga, modiga och självständiga (Alvesson 

& Billing, 2011; Powell et al., 2002; Rudman et al, 2012). Denna typ av forskning fokuserar 

främst på arbetsmarknaden som ses som den främsta arenan där könsskillnaderna utspelar sig 

mest tydligt.  

 

Sverige ses vidare som ett av de mest jämställda länderna i världen (Höök, 2001), samtidigt är 

den svenska arbetsmarknaden till stor del könssegregerad med både mans- och 

kvinnodominerade branscher och yrken. Kvinnor dominerar inom pedagogiska och 

omvårdande yrkesområden medan män dominerar inom tekniska och praktiska yrkesområden 

(Berner, 2003; Fägerlind, 2009; SCB, 2014). Det kan vidare konstateras att kvinnor har högre 

utbildning än män, men att det fortfarande är männen som sitter på fler och högre 

chefspositioner på den svenska arbetsmarknaden (SCB, 2014). Forskning pekar på att detta 

fenomen delvis är en konsekvens av just det socialt konstruerade könet då karriär och 

ledarskap länge har varit kopplade till manliga attribut medan kvinnor har dominerat i de 

stödjande och omvårdande positionerna i arbetslivet (Wahl et al., 2011). När kvinnor kliver in 

i en mansdominerad bransch på en mansdominerad position verkar andra faktorer än 

kvalifikationer och kompetens spela in. Även om kvinnor tillskrivs kompetens verkar de 

samtidigt beskrivas med mindre smickrande ord som själviska, oärliga och grälsjuka 

(Heilman et al., 1989; Heilman et al., 1995). Vidare pekar studier på att kvinnor helt enkelt 

inte är omtyckta när de beskrivs med typiskt maskulina egenskaper och samtidigt har en 

typiskt manlig position på arbetsmarknaden (Flynn & Anderson, 2003, återgiven i Sandberg, 
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2014
1
; Gaustad & Raknes, 2010). Det har fastslagits att kvinnor behöver återfinnas i samma 

maktpositioner som män i den ekonomiska sfären för att kunna vara med och forma och 

påverka samhället och sina egna liv i samma utsträckning som män (SOU 2005:066). Kvinnor 

pekas också ut som en av samhället och arbetsmarknaden outnyttjad resurs när det kommer 

till både kunskap och kreativitet, men också effektivitet (Alvesson & Billing, 2011). Det ser 

dock alltså ut som att vi fortfarande är långt ifrån jämställdhet i arbetslivet. 

 

Syftet med studien är därför att bredda kunskapen om hur socialt konstruerade könsnormer, 

homosocialitet och fenomenet competence-likeability dilemma kan vara relaterade till 

könsskillnader på ledande positioner på arbetsmarknaden. Detta genom att undersöka hur 

studenter ser på kvinnor och män som karriärister och ledare. Mer specifikt önskar vi 

undersöka hur kvinnor och män ser på kvinnor och män i ledande positioner i en 

mansdominerad bransch, det vill säga kan en kvinna vara en framgångsrik karriärist och 

fortfarande framstå som en lika bra förebild, ledare och chef som en man. Ett ytterligare syfte 

är att studera om kvinnliga respondenters uppfattning skiljer sig från de manligas, samt om 

normerna skiljer sig beroende på om studenterna läser samhällsvetenskaplig inriktning på 

Stockholms universitet eller teknisk inriktning vid Kungliga Tekniska högskolan. 

 

Uppsatsen inleds med en teoretisk genomgång av socialkonstruktivism, normer och 

könsnormer, homosocialitet samt tidigare forskning kring competence-likeability dilemma. 

Detta följs av en beskrivning av datainsamlingen samt en redovisning och analys av resultatet. 

Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion där studiens huvudresultat relateras 

till teori och tidigare forskning. 

Teori och tidigare forskning 

Nedan beskrivs och diskuteras teorier och tidigare forskning som kan tänkas påverka och 

förklara skillnader i hur kvinnor och män ser på kvinnor och män i ledande positioner i en 

mansdominerad bransch. Samma teorier och forskning kan möjligtvis också förklara olikheter 

                                                 

1 Studien genomfördes av Frank Flynn, Columbia Business School och Cameron Anderson, New York 

University vid Harvard Business School 2003 men har ej publicerats. 
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mellan samhällsvetare och teknologer i uppfattningen i samma fråga. Avsnittet fokuserar på 

socialkonstruktivism, normer, homosocialitet och competence-likeability dilemma.  

Socialkonstruktivism och normer 

Människans identitet, hennes tankar, hennes språk och det samhälle hon lever i är i flera 

avseenden socialt konstruerade (Burr, 1995). Människans bild av verkligheten är till exempel 

ett resultat av hennes systematiska indelning av världen som hon ser den (Winther et al., 

2000). Grundtanken i socialkonstruktivismen är att det samhälle vi lever i skapas i samspelet 

med andra. Samhället utgör den objektiva verkligheten för varje enskild individ samtidigt som 

människan ses som en produkt av samhället (Berger & Luckmann, 1966). En stor del av vårt 

beteende beror på vanemässighet, vilket befriar oss från bördan att behöva definiera varje 

situation på nytt. Genom institutionalisering, det vill säga överföringen av ett återupprepat 

vanemässigt handlings- och tankemönster, uppstår en ömsesidig överenskommelse om hur 

saker och ting ska göras. Detta vanemönster reducerar osäkerhet och sparar tid genom att 

människor och situationer blir förutsägbara. Det är genom institutionaliseringen som den 

sociala ordningen skapas, men det är alltså också genom samma institutionalisering som de 

normer och värderingar som råder i samhället upprättas och reproduceras (Berger & 

Luckmann, 1966). 

 

En norm kan definieras som en kulturell regel, en standard eller ett uttalat påstående som är 

gemensamt hos medlemmarna inom en grupp (Hydén, 2002). Alla medlemmar i gruppen 

behöver inte vara överens om normen, men den styr likväl hur medlemmarna i gruppen tänker 

och agerar i olika vardagliga situationer om vad som anses vara normalt eller stereotypt 

beteende (Hydén, 2002). Normer befästs och stabiliseras genom kontroll via repressalier och 

belöningar. Den som inte följer uppsatta normer riskerar med största sannolikhet negativa 

konsekvenser, såsom bestraffning eller uteslutning ur gruppen. Beteende som stärker 

normerna ger istället lovord eller ökad status i gruppen. Normer styr med andra ord vad som 

anses vara rätt och fel på både individ- och samhällsnivå (Hydén, 2002). Enligt Berger och 

Luckmann (1966) befästs dessa normer redan i barndomen och då främst under den primära 

socialisationen. Det är således i överföringen av institutioner, de vanemässiga handlings- och 

tankemönstren, mellan generationer i socialisationen från förälder till barn, som det kan ske 

en större förändring av normer. Föräldrarna vet i regel redan de underliggande skälen till 

varför vissa institutioner och normer har implementerats i samhället då de har varit med och 
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utformat dem. I överföringen till barnen behöver dessa institutioner legitimeras av föräldrarna 

för att övertyga den nya generationen om att den rådande verkligheten också är den rätta. Det 

är alltså i skiftet mellan en generation till en annan som de stora institutions- och 

normförändringarna kan ske (Berger & Luckmann, 1966). Men normer är inte konstanta utan 

formas och omformas i tid och rum i samspelet människor emellan (Wahl, 2011). Axelrod 

(1986) menar att för att i vuxen ålder förändra en redan befäst norm behöver 

straffbenägenheten inom den aktuella gruppen som har implementerat normen avta. En 

normbrytande process startar när medlemmarna i gruppen som ska upprätthålla normerna 

slutar att använda sig av repressalier för att visa vad som är rätt och fel inom gruppen. 

Omvänt uppkommer nya normer och gamla förstärks genom att de negativa repressalierna 

inom gruppen upptas och ökar i styrka (Axelrod, 1986). Detta blir relevant för vår studie då 

även respondenterna är formade i en samhällskontext där normer och värderingar är centrala 

för hur de förstår verkligheten. Det blir därför rimligt att anta att detta kommer att återspeglas 

i studiens resultat då eventuella normer och normbrott kan komma att utläsas i form av 

belöningar respektive repressalier.  

Könsnormer i arbetslivet 

Normer finns således runt om kring oss i det mesta vi gör och påverkar ständigt tankar och 

handlingar. Fenomenet gör inget undantag för kön och socialt konstruerade könsnormer kring 

hur vi tänker om män och kvinnor. Hur vi ska bete oss utifrån kön och vad som passar in i det 

sammanhanget påverkar våra tankar och vårt agerande varje dag (Fägerlind, 2009). Forskning 

över tid pekar på att ord som vänlig, stödjande, taktfull och empatisk tillhör den socialt 

konstruerade stereotypen för kvinna medan ord som kraftfull, djärv, bestämd, självsäker, 

strategisk, målinriktad och kompetent kopplas ihop med män (Alvesson & Billing, 2011; 

Powell et al., 2002). Dock menar många att det är viktigt att skilja på just manliga egenskaper 

kopplade till det biologiska könet och maskulina egenskaper där den senare har ett socialt 

konstruerat maskulint värde som då skulle vara högre än den feminina motpolen. Butler 

(1990) formulerade tidigt en tes om att feminina egenskaper signalerar brister, det vill säga att 

tillkortakommanden beskrivs språkligt med feminina ord vars betydelse har skapats socialt. 

Exempel på det kan vara känslosam, försiktig och passiv till skillnad mot professionell, aktiv 

och tydlig (Alvesson & Billing, 2011). En socialt konstruerad identitet om moderskap kan i 

ett samhälle skapas som motpol till karriäristen och entreprenören (Alvesson & Billing, 

2011). Detta går alltså även direkt att koppla till arbetsliv, karriär och chefskap. Även Wahl 

(1992; 2011) menar att begrepp så som kön, manligt, kvinnligt och ledarskap är socialt och 
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kulturellt konstruerade begrepp som skapas i tid och rum och är alltså inte något som är givet 

av naturen eller medfött. Begreppen manlighet och kvinnlighet konstrueras alltid i relation till 

varandra och blir varandras motsatser, något som innebär en maktrelation mellan begreppen. 

Begreppen män, manlighet och ledarskap är konstruktioner som är nära kopplade till varandra 

där manligheten har blivit en del av ledarskapet (Kanter, 1977; Wahl, 1992). Detta innebär då 

att kvinnor och ledare beskrivs med olika socialt konstruerade begrepp. Dessa konstruktioner 

gör att det i många fall ses som självklart att män är chefer medan det inte är lika självklart att 

kvinnor skulle vara det. Normen för kvinnor i ledande positioner är ofta att kvinnorna ska 

tillföra något annat än de manliga cheferna, de ska komplettera med kommunikation och 

känslor (Wahl, 1992). Det finns även en föreställning om att kvinnliga chefer påverkar 

arbetsmiljön positivt eftersom de tar sig tid att lyssna och bry sig, och har ett annorlunda 

tankesätt än manliga chefer (Wahl, 1992). Detta kan i sin tur leda till att framgångsrika ledare 

och karriärister betraktas på olika sätt beroende på om de är kvinnor eller män. Det förefaller 

utifrån ovanstående tankar och teorier rimligt att anta att individer oavsett kön är positivt 

inställda till en manlig framgångsrik ledare och karriärist än vad de är till en kvinnlig, givet 

traditionellt maskulina attribut. 

 

Tekniken och den teknologiska arbetsmarknaden har historiskt tillhört männen och kopplas 

därför inte bara till maskulinitet och makt men också till könsmaktsordningen (Mellström, 

1999; Verket för näringslivsutveckling, 2005). Även om man i dag kan se en förändring i 

strukturen har produktion, teknisk kompetens, teknisk rationalitet och datakunskap länge 

kopplats ihop med maskulinitet (Mellström, 1999). Dessa könsnormer rörande tekniken 

överförs och befästs under den primära socialisationen och anses påverka de utbildnings- och 

yrkesval kvinnor och män gör senare i livet (Verket för näringslivsutveckling, 2005). Detta 

leder i sin tur till den könssegregering vi kan se på den svenska arbetsmarknaden i dag, där 

kvinnor är överrepresenterade inom pedagogiska och omvårdande yrkesområden medan män 

är överrepresenterade inom tekniska (Berner, 2003; Fägerlind, 2009; SCB, 2014). Även om 

skolor, staten och näringslivet arbetar aktivt med att intressera och rekrytera kvinnor till 

tekniska program, skolor och yrken ses kvinnorna fortfarande som utomstående som inte 

riktigt har den kompetens som krävs (Mellström, 1999). Forskning har tidigare visat att 

kvinnor som arbetar inom en teknisk bransch ofta tilldelats de mindre komplicerade, mer 

monotona uppgifterna än männen som i större utsträckning återfinns i chefspositioner 

(Lindgren, 1985; Wahl et al., 2011). Utifrån ovanstående är det därför troligt att teknologer är 
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mer positivt inställda än samhällsvetare till en manlig framgångsrik karriärist och ledare i en 

traditionellt maskulin bransch än vad de är till en kvinnlig motsvarighet.  

Homosocialitet 

Lipman-Blumen (1976) menar att individer och grupper rangordnas efter deras samhälleliga 

värde. I stort handlar det om makt och resurser och att män rankas högre än kvinnor, något 

som ofta refereras till som könsmaktsordningen (Höök, 2001; Wahl, 2011). Detta då män 

historiskt sett har dominerat samtliga samhälleliga plan och hela spektrumet av sociala 

resurser i samhället, något som har gjort att män identifierar sig med detta system och tar 

hjälp av andra män när det behövs. Samtidigt behöver också kvinnor ta hjälp av män i 

arbetslivet då de själva inte har samma resurser som män har. Bristen på tillgångar gör 

kvinnorna mindre intressanta både för män och för andra kvinnor (Lipman-Blumen, 1976). 

Sökandet efter och preferensen för sällskap med andra av samma kön som en själv definierar 

Lipman-Blumen (1976) som homosocialitet. I förhållande till makt och resurser är män 

således homosociala medan kvinnor är heterosociala. Det vill säga i arbetslivet relaterar både 

kvinnor och män i första hand till män (Lindgren, 1996). Lindgren (1996) menar vidare att 

även om män föredrar män, så handlar det inte om en längtan hos männen att utöva makt över 

kvinnorna utan att homosocialiteten snarare är en följd av att män historiskt sett haft 

maktpositioner. Hon utvecklar homosocialitetsbegreppet med att identifiera en inbördes kamp 

mellan män om maktpositionerna, något som också påverkar maktförhållandet mellan könen. 

Detta får konsekvenser för kvinnors tillgång till maktpositionerna i arbetslivet, då mäns 

homosocialitet för med sig att kvinnor möts med motstånd när de söker inflytande i grupper 

av män (Lindgren, 1996). Utifrån ovanstående är det således troligt att både kvinnor och män 

är mer positivt inställda till en manlig framgångsrik ledare och karriärist än de är till en 

kvinnlig motsvarighet. 

Competence-likeability dilemma 

Det så kallade competence-likeability dilemma har vuxit fram utifrån ovan teorier om 

homosocialitet och socialt konstruerade normer och stereotyper. Fenomenet belystes av 

Rudman och Glick (2001) som i sin studie av könsnormer i rekryteringssammanhang fann att 

handlingskraftiga kandidater sågs som kompetenta oavsett kön och både kvinnliga och 

manliga kandidater ansågs vara lika anställningsbara för tjänsten när jobbet beskrevs som 
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maskulint. Dock ansågs de handlingskraftiga männen ha bättre sociala färdigheter än 

handlingskraftiga kvinnor. Kvinnliga kandidater som uppvisade maskulina egenskaper 

kopplade till handlingskraft, till exempel tävlingsinriktad, självständig och individualistisk, 

upplevdes som mindre socialt kompetenta än manliga kandidater med motsvarande 

egenskaper. En handlingskraftig kvinna värderas därmed lägre än en handlingskraftig man i 

anställningssammanhang där positionen kräver att kandidaten är både kompetent och 

sympatisk (Rudman & Glick, 2001). Rudman och Glick (2001) konstaterade vidare att 

kvinnor och män generellt hade samma uppfattningar om hur de olika könen “bör vara”. 

Heilman et al. (2004) påvisade samma fenomen i en liknande studie. Framgångsrika kvinnor i 

traditionellt manliga positioner i arbetslivet var mindre omtyckta än framgångsrika män i 

motsvarande positioner. Resultaten visade att om personens kompetens var tydligt beskriven 

påvisades ingen skillnad i värderingarna mellan män och kvinnor, men om det fanns en tydlig 

signal om framgång var kvinnan mindre omtyckt. Den beskrivning som frambringade mest 

ogillande av samtliga beskrivningar var just den framgångsrika, kompetenta kvinnan. När 

scenariot gällde ett mansdominerat jobb ogillades kvinnorna mer och beskrevs som mer 

hotfulla än männen. I samma studie fanns en hög korrelation mellan variablerna gillande och 

att vilja ha den beskrivna personen som chef när personen tillskrevs en hög kompetens. 

 

Heilman och Okimoto (2007) fann vidare att framgångsrika kvinnliga chefer som också 

lyckades behärska de stereotypiskt kvinnliga omvårdande egenskaperna, också kunde undvika 

stämpeln som socialt inkompetenta, själviska och oönskade. Istället för att den kvinnliga 

chefen var mindre omtyckt än den manliga trots samma kompetens och personliga 

egenskaper, blev den kvinnliga chefen mer omtyckt när båda tillskrevs de relationsorienterade 

egenskaperna. När det fanns en indikation om att personen i beskrivningen också var förälder 

var de manliga och kvinnliga cheferna lika mycket omtyckta. Gällande huruvida 

respondenterna skulle vilja ha personen som chef fann man ingen skillnad mellan manliga och 

kvinnliga chefer som också var föräldrar. 

 

Ovanstående forskning visar således att både kvinnor och män tycker bättre om en 

framgångsrik och kompetent man i en mansdominerad bransch än en framgångsrik och 

kompetent kvinna i samma bransch. Företeelsen tillskrivs de socialt konstruerade 

stereotyperna om hur kvinnor och män “bör vara” utifrån genus, stereotypa tankar som alltså 

finns hos båda könen. Om en kvinna avviker från det förväntade beteendet genom att vara 

driven, självständig och handlingskraftig riskerar hon att uppfattas som osympatisk och 
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undviker hon att visa dessa kvalifikationer riskerar hon att gå miste om jobbet. Framgångsrika 

kvinnor riskerar således dubbelt bakslag om de inte samtidigt aktivt belyser 

relationsorienterade egenskaper, som omhändertagande, lyhördhet eller föräldraskap. Utifrån 

ovanstående forskning om det så kallade competence-likeability dilemma förefaller det rimligt 

att anta att en kvinnlig handlingskraftig ledare i en mansdominerad bransch riskerar att bli 

mindre omtyckt eller uppfattas som mindre sympatisk än en manlig handlingskraftig ledare. 

Hypoteser 

Utifrån ovanstående teori om normer, homosocialitet och competence-likeability dilemma 

ämnar denna studie testa följande hypoteser: 

 

Både kvinnliga och manliga studenter ser mer positivt på en man än en kvinna som förebild, 

ledare, sympatisk, förälder, mentor och chef. 

 

Teknologer ser mer positivt än samhällsvetare på en man än en kvinna som förebild, ledare, 

sympatiskt, förälder, mentor och chef. 

Data och metod 

Datamaterial 

Studien har en deduktiv ansats och baseras på en så kallad vinjettstudie, vilket kan ses som en 

blandning av experimentell studie och enkätstudie (Wallander, 2008). Metoden lämpar sig väl 

för att indirekt mäta respondenternas bedömningar och värderingar genom att de efter att ha 

läst en fiktiv beskrivning av sociala objekt får svara på ett antal frågor kopplade till den 

presenterade texten. I vår studie är vinjetterna identiska förutom att huvudpersonen i den ena 

benämns som Maria och i den andra som Mikael
2
. Inspiration till studien är norsk studie som 

visade att män inte uppskattar kvinnliga karriärister i samma utsträckning som de uppskattar 

manliga karriärister (Gaustad & Raknes, 2010). Den studien var i sin tur var inspirerad av en 

                                                 

2 Se bilaga 1 för vinjett och enkät. 
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studie gjord vid Harvard Business School 2003 (Flynn & Anderson, återgiven i Sandberg, 

2014
3
) där studenterna värderade kvinnan och mannen som lika kompetenta och effektiva, 

men kvinnan som mer svåromtyckt och självisk och de ville därför varken anställa henne eller 

jobba med henne. 

 

I utformningen av texten har alla stereotypt kvinnliga attribut rörande omhändertagande och 

relationsorientering medvetet utelämnats, det vill säga vinjetten fokuserar enbart på typiskt 

maskulina agentiska attribut rörande handlingskraft. Maria/Mikael läts ta examen med 

toppbetyg, göra en stadig karriär inom ett typiskt mansdominerat teknikområde och landa på 

chefspositioner. För att visa på självständighet läts Maria/Mikael studera i London medan 

partnern stannade kvar i Sverige. För att göra scenariot realistiskt har Maria/Mikael barn, 

något som kan göra att hen tillskrivs omhändertagande attribut. För att undvika att tillskriva 

huvudpersonen traditionellt kvinnliga egenskaper framgår dock av vinjetten att partnern haft 

huvudansvaret för barnen. Då tidigare vinjettstudier visat att kvinnor och män bedöms som 

lika kompetenta och kvalificerade valdes i denna studie att istället fokusera på eventuella 

könsnormer kring ledarskap, karriär och föräldraskap. Utifrån competence likeability dilemma 

ämnade undersökningen mäta likeability genom begreppen sympatisk, mentor och chef. 

 

Frågeformuläret innehöll även frågor som inte var direkt relaterade till vinjetten, detta för att 

det inte skulle vara allt för uppenbart vad frågorna avsåg att mäta. Av samma anledning visste 

heller inte respondenterna att det fanns en alternativ version av den enkäten de själva deltog i. 

I vårt fall ställdes frågor kring respondentens egen inställning till karriär för att ta bort fokus 

på frågorna kring Maria/Mikael. Dessa frågor lades längst ner i frågeformuläret för att 

respondenten fortfarande skulle kunna svara på frågorna kring vad hen läst utan att ha hunnit 

glömma bort texten. Bryman (2011) lägger vikt vid att en enkät ska ha en så enkel utformning 

som möjligt då det ökar möjligheten för att respondenten ska lyckas följa med och inte missa 

frågor.  

 

Vår population är studenter från samhällsvetenskapliga fakulteten på Stockholms universitet 

(SU) samt tekniska inriktningar vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. 

Urvalet var så kallat kvoturval, det vill säga data samlades in från lika många kvinnor som 

                                                 

3 Studien genomfördes av Frank Flynn, Columbia Business School och Cameron Anderson, New York 

University vid Harvard Business School 2003 men har ej publicerats.  
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män per lärosäte och vinjett. Datainsamlingen pågick under två dagar. Första dagen 

spenderades i Stockholms universitets lokaler, andra dagen på KTH. De studenter som 

tillfrågades var de som satt och studerade i respektive lärosätes allmänna utrymmen. 

Metod 

För att analysera resultatet hur skillnader i uppfattningen kring Maria och Mikael såg ut bland 

respondenterna ställs svaren upp i stapeldiagram. Även två frekvenstabeller används för att 

sammanfatta fördelningen mellan kön och studieinriktning
4
. Studien avser att mäta begreppen 

förebild, ledare, karriärist, sympatisk, förälder, mentor och chef utifrån kön och 

studieinriktning
5
. Signifikans har beräknats med Chi2 som visar om det finns systematiska 

skillnader mellan grupperna, detta innebär alltså att där studien fått signifikant resultat är 

skillnaderna inte på grund av slumpen. Även regressionsanalyser genomfördes för att 

kontrollera om könsskillnader kunde förklaras av respondenternas ambitionsnivå, dock visade 

analyserna att så inte var fallet och de kommer därför inte att redovisas. 

 

Reliabilitet, replikerbarhet och validitet kan sägas vara mått på en studies kvalitet. Med 

reliabilitet avses huruvida resultatet skulle bli detsamma om undersökningen skulle 

genomföras igen, eller om vår undersökning påverkats av någonting under studiens gång 

(Bryman, 2011). Detta skulle kunna vara slumpmässiga förutsättningar, författarnas egen 

närvaro under datainsamlingen eller värderingar som kunnat spegla av sig under både 

datainsamling och analys. Självreflexivitet är därför genomgående viktigt och för att göra vår 

studie replikerbar beskrivs den här så transparent som möjligt (jfr. Bryman, 2011).  

 

Validitet kan delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet innefattar om slutsatser 

baserade på data är hållbara eller om svaren påverkats av någonting annat (Bryman, 2011). I 

studien är de begrepp som används i vinjetten baserade på tidigare studier och meningen var 

att de skulle påverka respondentens bedömning och därmed svaren. Förhoppningen är att 

enkätfrågorna fångar upp de teoretiska begrepp som studeras. En hög extern validitet innebär 

att resultatet kan generaliseras utanför undersökningskontexten. För att kunna göra en sådan 

                                                 

4 Analysverktyget som använts är SPSS. Svarsalternativet ”vet ej” kodades om till ”missing value” och är 

inte med i resultatuträkningarna. 

5 Kön och studieinriktning är dummyvariabler. Kvinna har kodats till 0 och man till 1 medan 

samhällsvetenskaplig inriktning är kodad till 0 och teknisk inriktning till 1. 
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generalisering krävs att urvalet är så representativt som möjligt av populationen (Bryman, 

2011). Då studiens urval består av ett kvoturval innebär det att urvalet inte är ett obundet 

slumpmässigt urval och därmed inte statistiskt representativt. Ett kvoturval innebär att man 

delat in populationen i kategorier och bestämt hur stort antal ur populationen som ska tas med, 

stickprovet som görs har som mål att spegla populationen i fördelningen av kategorierna 

(Bryman, 2011). 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som gjorts har utgått från Vetenskapsrådets (2002) fyra 

forskningsetiska principer inom humaniora och samhällsvetenskap, det vill säga 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och informationskravet. För att 

möta samtyckeskravet angavs i inledningen till enkäten att deltagarna själva hade rätt att 

bestämma över sin medverkan samt att det var frivilligt att avbryta när man ville. Huruvida 

respondenten var minderårig eller inte var aldrig en fråga eftersom samtliga respondenter är 

studenter på universitet eller högskola. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att det i 

presentationen av enkäten stod att deltagandet var helt anonymt och att respondenterna inte 

lämnade några personuppgifter utöver kön och ämnesinriktning. De som ville ta del av 

studiens resultat kunde om de ville ange sin mailadress på ett separat papper som behandlats 

enskilt för att inte på något sätt kunna kopplas ihop med den enkät som berörd person fyllt i. 

Nyttjandekravet uppfylldes i och med att det framgick i enkäten att uppgifterna endast skulle 

komma att användas till uppsatsen och förstörs efter studiens avslut. Även informationen om 

undersökningens syfte presenterades samt hur undersökningen skulle gå till, detta för att 

uppfylla informationskravet. Däremot presenterades inte för respondenterna vad 

undersökningen skulle mäta med enkäten och att det fanns en alternativ version skild från just 

den som de läste. Detta läts vara osagt eftersom den informationen skulle kunna påverka 

resultatet och skattningarna av Maria respektive Mikael och därmed kunna äventyra syftet 

med undersökningen. Denna avvägning gjordes då ingen av deltagarna skulle komma till 

skada av att inte veta om studiens avsikt att mäta socialt konstruerade könsnormer. Detta då 

de varken har utelämnat känslig information om sig själva eller är identifierbara i materialet. 

Wallander (2008) menar att även om vinjettstudier kan innehålla information som kan vara 

missvisande så har de, till skillnad från andra experimentella studier, inte någon större 

påverkan på respondenternas liv och därför kan det vägas mot att få ett mer trovärdigt och 
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opåverkat resultat. Däremot, menar hon vidare, är det fortfarande viktigt att respondenterna 

alltid är bekväma med att svara på frågorna, något som tagits hänsyn till i arbetet. 

Resultat 

Resultatavsnittet inleds med en redovisning av datamaterialet genom medelvärdestabeller
6
 

och stapeldiagram
7
. Detta utifrån de utvalda begreppen uppdelat på kön och studieinriktning. 

Därefter följer en analys av eventuella skillnader mellan kvinnor och mäns respektive 

samhällsvetare och teknologers bedömningar av Maria och Mikael som bra förebild och 

förälder samt möjlig mentor och chef.  

 

Utifrån Tabell 1 kan utläsas att det begrepp som båda grupperna anser bäst beskriver 

huvudpersonen i vinjetten är karriärist, majoriteten av respondenterna oavsett kön har svarat 

att de instämmer helt med det påståendet. Samtliga respondenter oavsett kön anser att Mikael 

är en sämre förälder än Maria och Maria uppfattas som mer sympatisk än Mikael.  

 

Tabell 1. Medelvärdestabell uppdelat på kön 

 Kvinnor 

(n) 

Medelvärde Män 

(n) 

Medelvärde 

Bra förebild     

Maria 41 3,317 38 3,211 

Mikael 35 2,457 38 3,053 

Bra ledare     

Maria 38 3,605 31 3,516 

Mikael 38 3,079 34 3,441 

                                                 

6 Svarsalternativen i medelvärdestabellerna har omkodats från stämmer inte alls till 1, stämmer ganska 

dåligt till 2, stämmer ganska bra till 3 och stämmer helt till 4. 

7 Stapeldiagrammen redovisar respondenternas svar i procent. 
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Karriärist     

Maria 41 3,902 39 3,846 

Mikael 41 3,780 39 3,974 

Sympatisk     

Maria 33 2,576 32 2,531 

Mikael 35 2,057 33 2,121 

Bra förälder     

Maria 35 2,714 27 2,370 

Mikael 35 1,771 34 1,853 

Mentor     

Maria 42 3,452 36 3,361 

Mikael 40 2,450 37 3,000 

Chef     

Maria 40 3,100 37 3,324 

Mikael 37 2,432 36 3,111 

 

Det framgår dock att kvinnor tycks göra en större åtskillnad än män mellan Maria och Mikael. 

Nedan visar Figur 1 att kvinnor är markant mer positivt inställda till att ha Maria som förebild 

än vad de är till Mikael, medan männen gör en marginell skillnad. Både kvinnliga och 

manliga respondenter uppfattar Maria som en bättre förälder än Mikael, men även här gör 

kvinnorna den större åtskillnaden (se Figur 2). Gällande begreppen möjlig mentor och chef 

kan utläsas att både män och kvinnor är mer positivt inställda till Maria än vad de är till 

Mikael. I Figur 3 och 4 syns att kvinnorna gör en större åtskillnad mellan vinjetterna, männen 

gör samma skillnad om än en mindre. 
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Figur 1. Kvinnor och mäns inställning till Maria och Mikael som 

bra förebild 

 

 

Figur 2. Kvinnor och mäns inställning till Maria och Mikael som 

bra förälder 
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Figur 3. Kvinnor och mäns inställning till Maria och Mikael som 

möjlig mentor 

 

 

Figur 4. Kvinnor och mäns inställning till Maria och Mikael som 

möjlig chef 
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ett eventuellt normbrott och uppges heller inte vara mindre omtyckt än den manliga, något 

som inte styrker ett competence-likeability dilemma. 

 

I analysens nästa steg studeras materialet uppdelat efter studieinriktning, det vill säga mellan 

samhällsvetare och teknologer. Av tabell 2 nedan framgår att teknologer är generellt mer 

positivt inställda till Maria än de är till Mikael jämfört med samhällsvetare. Detta gäller dock 

även samhällsvetarna även om skillnaden är mindre. 

 

Tabell 2. Medelvärdestabell uppdelat på studieinriktning 

 Samh. SU 

(n) 

Medelvärde Tekn. 

KTH (n) 

Medelvärde 

Bra förebild     

Maria 37 3,216 42 3,310 

Mikael 36 2,889 37 2,649 

Bra ledare     

Maria 30 3,500 39 3,615 

Mikael 35 3,257 37 3,243 

Karriärist     

Maria 39 3,897 41 3,854 

Mikael 41 3,805 39 3,949 

Sympatisk     

Maria 31 2,484 34 2,618 

Mikael 36 2,139 32 2,031 

Bra förälder     

Maria 30 2,567 32 2,536 

Mikael 35 1,943 34 1,676 

Mentor     

Maria 37 3,270 41 3,537 
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Mikael 40 2,750 37 2,676 

Chef     

Maria 36 3,167 41 3,244 

Mikael 37 2,892 36 2,639 

 

Nedan visar Figur 5 att både samhällsvetare och teknologer är markant mer positivt inställda 

till att ha Maria som förebild än vad de är till Mikael. Av figur 6 framgår att både 

samhällsvetare och teknologer är avsevärt mindre positiva till Mikael som förälder än vad de 

är till Maria. Respondenterna är relativt samstämmiga i sina svar om än en marginellt större 

skillnad kan utläsas från teknologerna. Även resultatet för mentor och chef (se Figur 7 och 8) 

visar att respondenterna är mer positiva till Maria. Också här är svaren från de båda grupperna 

relativt lika även om teknologerna även här gör en större skillnad vinjetterna emellan än vad 

samhällsvetarna gör. 

  

Figur 5. Samhällsvetare och teknologers inställning till Maria 

och Mikael som bra förebild 
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Figur 6. Samhällsvetare och teknologers inställning till Maria 

och Mikael som bra förälder 

 

 

Figur 7. Samhällsvetare och teknologers inställning till Maria 

och Mikael som möjlig mentor 
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Figur 8. Samhällsvetare och teknologers inställning till Maria 

och Mikael som möjlig chef 

 

 

Sammanfattningsvis syns här alltså ett resultat där teknologerna står för den större skillnaden i 

materialet, medan samhällsvetarna gör mindre skillnad mellan Maria och Mikael. På totalnivå 

kan sägas att respondenterna oavsett studieinriktning är generellt mer positivt inställda till 

Maria än till Mikael. 

 

Nedan i tabell 3 och 4 har ovanstående svarsalternativ “Stämmer ganska bra” och “Stämmer 

helt” slagits samman för att testa om skillnaden mellan kvinnor och mäns svar på vinjetterna 

är signifikant skilda åt, vilket görs genom Chi2-test
8
. Av tabell 3 går att utläsa ett signifikant 

resultat gällande Mikael som förebild där endast 48,5 procent av kvinnorna instämmer med 

påståendet om Mikael som en bra förebild medan motsvarande andel hos männen är 86,8 

procent. Resultatet kan därför ses som beroende av respondentens kön. Begreppet mentor 

uppvisar även det en signifikant skillnad gällande Mikael. Medan en majoritet av männen kan 

tänka sig att ha Mikael som mentor är det endast cirka hälften av kvinnorna som kan tänka sig 

det. Ytterligare ett signifikant könsdelat resultat återfinns gällande begreppet chef. Resultatet 

för Maria påvisar ingen signifikant skillnad mellan de kvinnliga och manliga respondenternas 

svar, men gällande Mikael som chef uppvisar 86,1 procent av de manliga respondenterna en 

positiv inställning medan det bland de kvinnliga respondenterna endast är 51,3 procent som 

                                                 

8 p ≤ 0,05 
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kan tänka sig ha Mikael som chef
9
. Ovanstående resultat kan tänkas styrka teorier om 

homosocialitet hos männen, att män dras till och värderar andra män högre än de gör kvinnor. 

Vidare undersöks om synen på Maria och Mikael skiljer sig inom respektive könskategori. 

Gällande begreppet förebild syns en signifikant skillnad mellan kvinnors bedömning av Maria 

och Mikael där 87,8 procent av de kvinnliga respondenterna är positivt inställda till Maria 

som en bra förebild medan knappt hälften i samma grupp är positivt inställda till Mikael som 

förebild. Bland de kvinnliga respondenterna uppger 60 procent att Maria är en bra förälder 

medan endast 14,3 procent instämmer med att Mikael är det samma. Avseende begreppet 

mentor finns även här en signifikant skillnad mellan vinjetterna. Av de kvinnliga 

respondenterna uppger 88,1 procent att de skulle kunna tänka sig ha Maria som mentor medan 

samma siffra för Mikael är 52,5 procent. Medan majoriteten av de kvinnliga respondenterna 

kan tänka sig att ha Maria som chef är det bara cirka hälften ur samma könskategori som kan 

tänka sig att ha Mikael som chef. Detta resultat går emot teorier om kvinnor som 

heterosociala. Gällande könsnormer ges istället den manliga vinjetten repressalier av de 

kvinnliga respondenterna när han framställs som framgångsrik karriärist och ledare.  Männen 

gör genomgående liten eller ingen skillnad mellan Maria och Mikael, något som kompletterar 

den inledande analysen och nu istället motsäger teorier om homosocialitet och traditionella 

könsnormer på arbetsmarknaden. Av vårt Chi2 kan det utläsas att vissa av svaren kan 

förklaras av kön. Där signifikans inte redovisas kan respondenternas kön kan inte sägas spela 

in. 

 

Tabell 3. Andel som bedömer Maria respektive Mikael som bra 

karriärist och ledare uppdelat efter kön 

 Kvinna (n = 84) Man (n  = 79) Sig. 

Bra förebild    

Maria 36 (87,8 %) 33 (86,8 %) 1,000 

Mikael 17 (48,5 %) 33 (86,8 %) 0,001 

Sig. 0,000 1,000  

Bra ledare    

                                                 

9 Samtliga resterande begrepp utifrån vinjetterna uppvisar ingen signifikant skillnad mellan gruppernas 

bedömning. 
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Maria 36 (94,7 %) 29 (93,6 %) 1,000 

Mikael 34 (89,5 %) 31 (91,1 %) 1,000 

Sig. 0,674 1,000  

Karriärist    

Maria 41 (100 %) 39 (100 %) n/a 

Mikael 41 (100 %) 39 (100 %) n/a 

Sig. n/a n/a  

Sympatisk    

Maria 16 (48,5 %) 17 (53,2 %) 0,806 

Mikael 12 (34,3 %) 9 (27,3 %) 0,605 

Sig. 0,325 0,044  

Bra förälder    

Maria 21 (60,0 %) 11 (40,7 %) 0,200 

Mikael 5 (14,3 %) 6 (17,6 %) 0,752 

Sig. 0,000 0,083  

Möjlig mentor    

Maria 37 (88,1 %) 32 (88,9 %) 1,000 

Mikael 21 (52,5 %) 29 (78,4 %) 0,031 

Sig. 0,001 0,345  

Möjlig chef    

Maria 34 (85,0 %) 32 (86,4 %) 1,000 

Mikael 19 (51,3 %) 31 (86,1 %) 0,002 

Sig. 0,003 1,000  

 

I analysen av tabell 4 nedan testas om skillnaden mellan samhällsvetare och teknologers svar 

på respektive vinjett är signifikant skilda från varandra. Inget signifikant resultat har påvisats 

gällande detta och studieinriktning kan inte sägas påverka respondenternas svar gällande 
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Maria och Mikael då de båda grupperna är lika positivt inställda till respektive vinjett. 

Resultatet går inte i linje med tanken om att teknologer skulle vara präglade av normer som 

gör större skillnad mellan könen än vad samhällsvetare skulle vara. Där efter undersöktes om 

synen på Maria och Mikael skiljer sig inom respektive studieinriktning. Bland 

samhällsvetarna uppger 53,4 procent att Maria är en bra förälder medan endast 20 procent 

instämmer med att Mikael är det samma, det enda signifikanta resultatet för den gruppen. 

Teknologerna uppvisar däremot flera signifikanta resultat. Begreppet förebild visar en 

signifikant skillnad mellan teknologernas bedömning av Maria och Mikael där 90,5 procent är 

positivt inställda till Maria som en bra förebild medan 67,6 procent i samma grupp är positivt 

inställda till Mikael som förebild. Hälften av teknologerna uppger att Maria är en bra förälder 

medan endast 11,8 procent instämmer med att Mikael är det samma. Avseende begreppet 

mentor finns även här en signifikant skillnad mellan vinjetterna. Hela 92,7 procent av 

teknologerna uppger att de skulle kunna tänka sig ha Maria som mentor medan samma siffra 

för Mikael är 64,8 procent. Medan majoriteten av teknologerna kan tänka sig att ha Maria som 

chef är det bara strax över hälften ur samma grupp som kan tänka sig att ha Mikael som 

chef
10

. Av vårt Chi2 kan det utläsas att teknologerna gör större skillnader mellan vissa av 

vinjetterna än vad samhällsvetarna gör. Resultatet går dock inte i linje med teorier om normer 

som gör större skillnad mellan könen hos teknologer än hos samhällsvetare. Istället kan 

utläsas att den manliga vinjetten även i denna analys får utstå repressalier när han framställs 

som framgångsrik karriärist och ledare. Resultatet ger även en antydan om ett normbrott 

gällande förälder, både samhällsvetare och teknologer förväntade sig mer av vår manliga 

vinjett än vår kvinnliga.  

 

Tabell 4. Andel som bedömer Maria respektive Mikael som bra 

karriärist och ledare uppdelat efter studieinriktning 

 Samh. SU (n = 80) Tekn. KTH (n = 83) Sig. 

Bra förebild    

Maria 31 (83,7 %) 38 (90,5 %) 0,502 

Mikael 25 (69,4 %) 25 (67,6 %) 1,000 

                                                 

10 Samtliga resterande begrepp i båda redovisade delningar uppvisar ingen signifikant skillnad mellan 

vinjetterna. 
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Sig. 0,175 0,023  

Bra ledare    

Maria 27 (90,0 %) 38 (97,4 %) 0,310 

Mikael 33 (94,3 %) 32 (86,4 %) 0,431 

Sig. 0,655 0,103  

Karriärist    

Maria 39 (100 %) 41 (100 %) n/a 

Mikael 41 (100 %) 39 (100 %) n/a 

Sig. n/a n/a  

Sympatisk    

Maria 26 (51,6 %) 17 (50,0 %) 1,000 

Mikael 10 (27,8 %) 11 (34,4 %) 0,606 

Sig. 0,078 0,223  

Bra förälder    

Maria 16 (53,4 %) 16 (50,0 %) 0,805 

Mikael 7 (20,0 %) 4 (11,8 %) 0,513 

Sig. 0,009 0,001  

Möjlig mentor    

Maria 31 (83,8 %) 38 (92,7 %) 0,295 

Mikael 26 (65,0 %) 24 (64,8 %) 1,000 

Sig. 0,073 0,004  

Möjlig chef    

Maria 29 (88,6 %) 37 (90,3 %) 0,330 

Mikael 29 (78,4 %) 21 (58,3 %) 0,081 

Sig. 1,000 0,001  
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I ovanstående resultat syns alltså en signifikant delning mellan vinjetterna gällande begreppen 

förebild, förälder, mentor och chef där kvinnorna och teknologerna gör den större skillnaden. 

Båda grupperna är mer positivt inställda till Maria än de är till Mikael. Även OLS 

regressioner har genomförts för att kontrollera för en eventuell könseffekt utifrån 

ambitionsnivå baserad på de sista fyra frågorna om respondenternas egna karriärsmål i 

enkäten. Vidare testades även om begreppen förebild, förälder, mentor och chefs utfall var 

påverkat av kön kontrollerat för ambitionsnivå. Analyserna visade inga signifikanta resultat 

och därför presenteras inte dessa vidare. 

  

Sammanfattningsvis tycks resultatet således inte ge stöd för den första hypotesen att kvinnliga 

och manliga studenter skulle vara mer positiva till en man som förebild, ledare, sympatisk, 

förälder, mentor och chef än vad de skulle vara till en kvinna. Istället pekar våra resultat på att 

manliga studenter i alla avseenden är lika eller mer positivt inställda till den kvinnliga 

karriäristen än vad de är till den manliga, något som inte styrker teorin om homosocialitet. De 

kvinnliga respondenterna visade sig vara mer positivt inställda till den kvinnliga karriäristen 

än vad de var till den manliga för samtliga begrepp, något som snarare visar en tendens av 

homosocialitet bland de kvinnliga respondenterna än den förväntade heterosocialiteten. De 

kvinnliga respondenterna uppvisar också en tendens att straffa den manliga vinjetten vilket 

tyder på att de upplever att Mikael brutit mot en rådande norm. Första hypotesen förkastas 

därmed då resultatet heller inte går i linje med de förväntade könsnormerna eller competence-

likeability dilemma. Rörande den andra hypotesen kan konstateras att resultaten går emot 

antagandet om att studenterna vid Kungliga Tekniska högskolan skulle vara mer positivt 

inställda till en man som förebild, ledare, sympatisk, förälder, mentor och chef än vad de 

skulle vara gentemot en kvinna. Detta jämfört med studenterna inom samhällsvetenskaplig 

inriktning på Stockholms universitet. Resultaten pekar istället på att teknologerna vid KTH är 

generellt mer positivt inställda till den kvinnliga karriäristen inom en traditionellt maskulin 

bransch än vad de är till den manliga, och att de är lika eller mer positivt inställda till den 

kvinnliga karriäristen än vad samhällsvetarna vid Stockholms universitet visade sig vara. 

Sammantaget tycks alltså inte de förväntade könsnormerna om en kvinna som mindre 

kompetent, utomstående och hemmahörande på en lägre position i en mansdominerad bransch 

återspeglas i respondenternas svar. 
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Diskussion 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka könsnormer kring kvinnor och män i 

ledande positioner i en mansdominerad bransch. Mer specifikt syftade studien till att 

undersöka om dessa könsnormer skiljer sig beroende på om den framgångsrika karriäristen är 

en kvinna eller en man och om de eventuellt skiljer sig mer bland teknologistudenter än de 

gör hos samhällsvetare. 

 

Studien tyder på att män är lika eller mer positivt inställda till kvinnliga karriärister än till 

manliga karriärister. Resultatet ger således inte något stöd till teorier om homosocialitet bland 

män, utan tyder snarare på att män och kvinnor idag närmat sig varandra i makt och tillgång 

till resurser i arbetslivet. Studien pekar även på att också kvinnor är generellt mer positivt 

inställda till kvinnliga karriärister än manliga, vilket inte styrker teorin om kvinnor som 

heterosociala. Har kvinnorna lika tillgång till resurserna som män skulle de ses som lika 

intressanta i arbetslivet (Lipman-Blumen, 1976). Resultatet indikerar istället att en 

framgångsrik kvinnlig karriärist ses som mer intressant än en manlig och att 

könsmaktsordningen kan ha skiftat. Resultatet tyder dessutom på en benägenhet hos speciellt 

kvinnor att tycka sämre om mannen än kvinnan som förebild, mentor och chef. Antagandet 

om att ledarskapet skulle vara kopplat till det manliga och maskulina och utgöra en motpol till 

det kvinnliga och kvinnor (Wahl, 1992) och att den framgångsrika kompetenta kvinnan skulle 

vara mindre omtyckt (Heilman et al, 2004) visar sig inte i studiens resultat. Resultatet kan 

således tolkas som en indikation att könsnormer kring kvinnor och män i arbetslivet 

genomgått en förändring.  Resultatet utmanar traditionella könsnormer om att kvinnan är den 

som förväntas vara den som är omhändertagande (Alvesson & Billing, 2011) och pekar 

snarare på att det ställs högre krav på Mikael än Maria att vara en närvarande förälder. Utifrån 

Berger och Luckmanns (1966) teori, om att stora förändringar av normer sker i 

generationsskiftet mellan förälder och barn, kan resultatet vara en effekt av att studenterna i 

studien vuxit upp i en mer jämställd miljö än de som deltagit i tidigare studier.  

 

Den andra hypotesen antog att studenter vid Kungliga Tekniska högskolan skulle vara mer 

positivt inställda till en man än en kvinna som förebild, ledare, sympatisk, förälder, mentor 

och chef. Detta jämfört med studenterna inom samhällsvetenskaplig inriktning på Stockholms 

universitet. Resultatet i studien tyder dock på att studenterna oavsett studieinriktning var lika 
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eller mer positivt inställda till den kvinnliga karriäristen än till den manliga. Studien ger 

således inget stöd åt tanken att könsnormer hos teknikstudenter skulle skilja sig märkbart från 

de hos samhällsvetare, trots att teknikbranschen länge har varit mansdominerad och setts som 

maskulin (Ahlbom, 2013; Berner, 2003; Mellström, 1999). Forskning pekar istället på att 

skillnader i till exempel personlighet, beteende och ledarskap inom grupperna kvinnor och 

män är större än de är mellan grupperna, det vill säga att skillnaderna inom 

samhällsvetargruppen respektive teknologgruppen är större än de är mellan grupperna (Hyde, 

2005). Detta skulle i så fall vara en indikation på att repressalier och belöningar kopplade till 

könsnormerna skiljer sig lika mycket som beteendena inom könen. Resultatet skulle dock 

även här kunna indikera en förändring av teknologernas könsnormer då Kungliga Tekniska 

högskolan är en av många institutioner i världen som aktivt arbetat med att öka andelen 

kvinnliga studenter (KTH, 2016). Genom att belysa och förändra stereotypa föreställningar 

om kön verkar man jobba mot att minska könssegregeringen på den svenska 

arbetsmarknaden, något denna studies resultat i så fall bekräftar att man är på god väg att 

lyckas med. Många yrken som kräver högre utbildning är redan könsintegrerade eller är på 

god väg att bli det (Fägerlind, 2009). Detta gäller även tekniska yrken som civilingenjör och 

systemvetare. Utöver att studenterna har vuxit upp i en mer jämställd miljö kanske 

förändringen också kan ha kommit med att just fler kvinnliga studenter söker sig till tekniska 

utbildningar i helhet och därför inte längre ses som utomstående eller mindre kompetenta än 

män. 

 

Sammanfattningsvis kan studiens resultat uppfattas som förvånande. Utifrån såväl 

traditionella könsnormer som homosocialitet och competence-likeability dilemma borde en 

kvinnlig framgångsrik karriärist och ledare i en mansdominerad bransch och position 

uppfattas som mindre sympatisk än en manlig och dessutom mindre önskad som mentor och 

chef. Sammantaget indikerar resultatet istället att framgångsrika och kompetenta kvinnor inte 

tycks löpa någon risk att bedömas hårdare än män, snarare tvärt om. Vi finner således inget 

belägg för det dubbla bakslaget som beskrivits av Heilman och Okimoto (2007), utan 

resultatet tyder istället på en förändring av normer och värderingar i arbetslivet och samhället 

i stort. Kanske går vi snabbare nu än tidigare mot förändring och jämställdhet med nya 

generationer studenter som snart kommer ut på arbetsmarknaden. 

 

De begrepp som har lyckats fånga skillnader i könsnormer ger inte stöd för tidigare forskning, 

en begränsning med studien kan dock vara utformningen av vinjetten med efterföljande 
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frågor. Påståendena om sympatisk och förälder har ett noterbart lägre respondentantal är de 

andra. Detta kan vara en indikation på att texten möjligtvis inte har lyckats fånga de två 

begreppen tillräckligt väl och därför upplevdes som svåra för respondenterna att ta ställning 

till. Begreppet karriärist däremot har det allra minsta bortfallet och upplevdes ur denna aspekt 

som bäst beskrivet i texten. Något som tidigare studier har gett indikationer på är att 

information om huvudpersonen som förälder påverkar tillskrivningen av sociala kompetenser 

samt om respondenten kan tänka sig att ha personen som chef. En möjlighet är att ordningen 

som frågorna låg i kan ha påverkat svaren i nästkommande frågor i enkäten, resultatet kan ha 

påverkats genom att frågan om förälder placerades framför begreppet chef. Begreppet chef 

har i tidigare studier korrelerat starkt med ett påstående om gillar, ett ytterligare begrepp som 

skulle ha kunnat användas i studien. 

 

Ytterligare en begränsning är metoden. Generellt kritiseras vinjettstudier för att resultaten från 

studien är baserade på den bedömning respondenterna gjort utifrån fiktiva objekt och därför 

inte direkt kan generaliseras till riktiga situationer (Wallander, 2008). Vidare kritik mot 

enkäter som datainsamlingsmetod är ofta i form av att det är lättare att lämna frågor 

obesvarade än vad det är i en kvalitativ intervju samt att det begränsar respondentens 

möjlighet för mer djupgående förklaringar till sina svar (Bryman, 2011). I och med att 

kvoturval använts i studien är urvalet inte obundet slumpmässigt, något som kan ha påverkat 

stickprovet. Dessutom var samtliga respondenter studenter som satt kvar i lärosätenas lokaler 

och studerade, något som inte alla studenter gör och därför finns det en risk att urvalet inte är 

typiskt för populationen (Bryman, 2011). Resultatet av studien bör således betraktas med viss 

försiktighet speciellt med tanke på att det är en relativt liten studie. 

 

Resultatet antyder att normer möjligtvis håller på att förändras med den nya generationen som 

snart kommer ut i arbetslivet. Detta är något som gör att denna typ av forskning är intressant 

att gå vidare med. Då studien är gjord på studenter vore det även relevant med en liknande 

undersökning i arbetslivet. Det vore utöver detta spännande att följa förändringarna, speciellt 

vad gäller män och föräldrarollen då resultatet i vår studie pekar på att mannen blev bedömd 

som en sämre förälder än kvinnan. Normer förändras och därför är de relevanta att undersöka 

över tid, särskilt eftersom jämställdhet anses vara av vikt inte bara för samhällets effektivitet, 

utan även för att kvinnor och män ska ges lika möjlighet till att påverka sina liv och samhället 

i stort.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Vinjett och enkät 

Tack för att vi får ta del av din dyrbara studietid! 

 

Detta är en datainsamling inför en kandidatuppsats på programmet Personal, Arbete & 

Organisation. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du får avbryta enkäten när du 

vill. Ditt deltagande är helt anonymt. Svaren kommer att förstöras efter att arbetet med 

uppsatsen är slutfört. Önskar du ta del av studiens resultat är du välkommen att lämna din 

mejladress på ett separat papper.  

 

 

Läs texten nedan och svara sedan på frågorna på baksidan.  

 

 

 

Maria/Mikael Berg Lindqvist har arbetat som ledare och entreprenör inom tele-, data- och 

informationsbranschen i Sverige och utomlands de senaste 20 åren. Maria/Mikael studerade 

Business Management vid Handelshögskolan i Stockholm, gick ut med toppbetyg och blev 

omedelbart headhuntad till IBM. Där arbetade hon/han i fyra år innan hon/han åkte till 

London för att bygga vidare på en MBA vid London School of Economics. Sedan dess har 

hon/han innehaft flera ledande positioner i olika internationella it-företag, och är idag en av 

toppcheferna på HP. Förutom ledande befattningar sitter Maria/Mikael även i flera 

bolagsstyrelser samt är en ofta anlitad föreläsare kring ledarskap och företagande.  

 

Maria/Mikael Berg Lindqvist menar själv att hon/han alltid varit ambitiös och målinriktad och 

att det är viktigt att sätta sig själv först för att nå sina mål då det krävs vilja, talang och hårt 

arbete för att lyckas. Av sina medarbetare beskrivs hon/han som en orädd, tuff och krävande 

ledare som är mycket bra på att se potentialen hos människor. Maria/Mikael själv anser att 

viktiga drag hos en ledare är att vara kraftfull och bestämd samt att vara tydlig och rak i sin 

kommunikation.  

 

Under tiden på IBM träffade Maria/Mikael Mikael/Maria. Även han/hon har en 

ekonomutbildning från London, men från Brunel University. De gifte sig och Mikael/Maria 

stannade kvar i Sverige när Maria/Mikael studerade utomlands. Idag har de tre barn, sju, nio 

och 14 år gamla. När karriären tog fart på allvar var hon/han och Mikael/Maria överens om att 

Mikael/Maria skulle vara hemma mer med barnen medan Maria/Mikael satsade på arbetet, val 

som de tillsammans kommit fram till. Maria/Mikael har avsatt söndagarna till familjen. 
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1 Jag är:  Kvinna   

   

  

Man   

   

 

   

   2 Jag läser inriktning: ……………………………………………………. 

       

3 

Hur väl stämmer följande påståenden in på din uppfattning om 

Maria/Mikael?  

  

 
 

     

  

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

helt 

Vet ej 

 

Maria/Mikael är en karriärist 
          

 

Maria/Mikael är en bra förebild 
          

 

Maria/Mikael är en bra ledare 
          

 

Maria/Mikael framstår som sympatisk 
          

 

Maria/Mikael framstår som en bra 

mamma/pappa           

 

Jag skulle vilja ha Maria/Mikael som 

mentor           

 

Jag skulle vilja ha Maria/Mikael som 

chef           

       4 Hur väl stämmer följande påståenden in på dig? 

    

 

För att uppnå mina karriärmål kan jag tänka mig 

att...  

    

       

  

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ganska 

dåligt 

Stämmer 

ganska 

bra 

Stämmer 

helt 

Vet ej 

… studera på universitet i totalt 5 år eller 

mer           

… satsa på toppbetyg 
          

… arbeta utomlands 
          

… arbeta 6 dagar i veckan 
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Bilaga 2. Medelvärdestabell  

 

Tabell A. Medelvärdestabell samtliga studenter (n=163) 

 n Medelvärde Standardavvikelse 

Bra förebild    

Maria 79 3,266 0,711 

Mikael 73 2,767 0,858 

Bra ledare    

Maria 69 3,565 0,606 

Mikael 72 3,250 0,666 

Karriärist    

Maria 80 3,875 0,333 

Mikael 80 3,875 0,333 

Sympatisk    

Maria 65 2,554 0,771 

Mikael 68 2,088 0,728 

Bra förälder    

Maria 62 2,565 0,899 

Mikael 69 1,812 0,692 

Mentor    

Maria 78 3,410 0,829 

Mikael 77 2,714 0,930 

Chef    

Maria 77 3,208 0,784 

Mikael 73 2,767 0,767 

 


